
Vytváření co nejlepších podmí-
nek pro výchovu a vzdělávání 
v souladu s demografickým vý-
vojem je dlouhodobě jednou 
z hlavních priorit města.
Město Strakonice je zřizovate-
lem devíti mateřských škol a čtyř 
základních škol. Všechny mají 
ze zákona právní subjektivitu 
a jsou zřízeny jako příspěvkové 
organizace.
Zřizovatel každoročně poskytuje 
ze svého rozpočtu finanční pro-
středky na zajištění provozu, ná-
kup nového vybavení, potřebné 
opravy a investice.
Společně s ředitelkami mateř-
ských škol pečuje o majetek, 
vylepšuje vybavenost interiéru, 
stav budov i přilehlých zahrad. 
Třídy mateřských škol jsou zaří-
zeny novým funkčním a zároveň 
estetickým nábytkem a vnitřním 
vybavením, novými hračkami 
a pomůckami. Zahrady mateř-
ských škol, z nichž některé pro-
šly celkovou revitalizací, jsou 
průběžně vybavovány novými 
herními prvky, jež odpovídají 
bezpečnostním předpisům.
Ve všech mateřských školách se 
v uplynulých letech uskutečni-
la řada investičních akcí. Část 
byla realizována z finančních 

prostředků ze získaných dotací 
za finanční spoluúčasti města, 
část z těchto akcí byla finan-
cována plně z rozpočtu zřizova-
tele. Celkovou nebo částečnou 
rekonstrukcí prošly všechny 
školní jídelny a stejně jako 
vnitřní prostředí mateřských 
škol a přilehlé zahrady odpo-
vídají bezpečnostním a hygie-
nickým normám.
V posledních letech město Stra-
konice řeší, stejně jako ostatní 
města v České republice, zajiš-
tění dostatečného počtu míst 
v mateřských školách. 
Vlivem demografického vývoje 
počet žádostí o umístění dítěte 

v mateřské škole neustále stou-
pá. V našich zařízeních jsou ve-
dle strakonických dětí umisťo-
vány také děti z obcí, které mají 
s městem uzavřenou smlou-
vu. Obcí je v současné době 
třicet osm a zájem o uzavření 
smlouvy každoročně projeví 
další obce.
Město vývoj počtu narozených 
dětí sleduje a údaje pravidelně 
vyhodnocuje. Na základě těchto 
výsledků je kapacita mateřských 
škol ve Strakonicích od roku 
2007 každoročně rozšiřována.
V roce 2006 byla celková kapaci-
ta MŠ ve Strakonicích 706 dětí. 
Díky postupnému navyšování – 
v r. 2007 o 39 dětí, v r. 2008 o 24 
dětí, v r. 2009 o 56 dětí, v r. 2010 
o 28 dětí a v r. 2011 o 20 dětí – 
činí v současné době 873 dětí.
Znovu otevřena byla např. jedna 
třída v Mateřské škole Šumav-
ská, kterou předtím využívali 
žáci prvního stupně Základní 
školy Povážská. Z prostor býva-
lé miniškolky byla stavebními 
úpravami získána, nově vybave-
na a uvedena do provozu třída 
v MŠ Spojařů, ve zrekonstruova-
ných a nově vybavených prosto-
rách vznikly v r. 2009 dvě třídy 
MŠ Stavbařů. O letošních prázd-
ninách byla v MŠ U Parku sta-
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Vážení spoluobčané,
je tu opět začátek září, měsíce, 
který je snad pro všechny z nás 
spojen se zahájením nového škol-
ního roku. Všichni jsme prošli 
školní docházkou a zažívali ty 
smíšené pocity, kdy nám bylo 
trochu smutno kvůli právě kon-
čícím prázdninám, ale současně 
jsme se po dvou měsících opět 
těšili na své spolužáky a další 
nové školní zážitky. Jistě tomu 
není jinak ani letos u těch, kteří 
ještě školu navštěvují, a my 
ostatní to s nimi prožíváme v ro-
li rodičů, nebo babiček a dědečků.
Letošní zahájení školního roku 
je však v našem městě zcela výji-
mečné. Ptáte se čím? Vedle „běž-
ného“ zahájení školního roku 
nás čeká velká událost. 1. září 
bude slavnostně zahájen provoz 
nové školní budovy ZŠ Pováž-
ská. Celá stavba bude dokonče-
na až v příštím roce, ale školáci 
na prvním stupni tu v letošním 
roce své zázemí již najdou.
Dovolte mi, popřát jim, aby se 
jim v nové školní budově líbi-
lo, aby ji navštěvovali rádi a zís-
kali zde základy tolik pro ži-
vot potřebných vědomostí. Všem 
školákům a studentům přeji 
vykročení tou správnou nohou, 
ať je pro vás všechny právě za-
čínající nový školní rok úspěš-
ný, ať se vám vše v jeho průběhu 
vydaří a po celý rok ať vám 
slouží zdraví.
Nám všem ostatním přeji pevné 
nervy, které v průběhu roku ně-
kdy se svými ratolestmi, a nejen 
s nimi, potřebujeme.
Hodně úspěchů v novém škol-
ním roce přeje jménem vedení 
města
 Pavel Vondrys, starosta

JEDNOU Z PRIORIT MĚSTA JE ŠKOLSTVÍ

Děti z MŠ Stavbařů se těší z nového hřiště. Foto: Archiv MěÚ

ZŠ Povážská je již připravena na své žáky. Foto: Archiv MěÚ

vebními úpravami z bývalého 
školnického bytu získána jedna 
třída s dvaceti místy pro nej-
menší děti.
Pokračování na straně 11.



Rozvoj lokality Jezárky bude 
hlavním tématem dalšího nefor-
málního setkání občanů s vede-
ním města. V pořadí čtvrtý Čaj 
o páté se uskuteční 20. září 2011 
v 17.00 hodin ve školní družině 
ZŠ Čelakovského v ulici Jezerní. 
Srdečně zveme především obyva-
tele zmíněné lokality. 
Nad šálkem dobrého čaje spo-
lečně probereme vaše náměty, 

připomínky, radosti i starosti. 
Z organizačních důvodů je nutná 
registrace. Pokud máte zájem se 
akce zúčastnit, vyplňte, prosím, 
přiloženou přihlášku. Tuto je mož-
né zaslat poštou nebo zanést osob-
ně do Městského informačního 
centra Strakonice, Velké náměstí 
2, 386 21 Strakonice. Maximální 
počet účastníků cca 20. 
Těšíme se na setkání s vámi!
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30. jednání dne 20. 7. 2011

VYBAVENÍ UČEBEN
Rada města rozhodla zaslat výzvu 
k podání nabídky na montáž nábyt-
ku do tří učeben a na dodávku 
a montáž audiovizuální a výpočetní 
techniky do čtyř učeben ZŠ F. L. 
Čelakovského, Jezerní 1280.

V rámci realizace projektu Moder-
nizace ZŠ F. L. Čelakovského do-
jde k pořízení vybavení počítačové 
učebny, učebny s interaktivní ta-
bulí a jazykové laboratoře a k poří-
zení softwaru pro výuku ekologie.

OPRAVA ALTÁNU
Rada města souhlasila s uzavře-
ním smlouvy s firmou Jihospol, 
a. s., Strakonice na zhotovitele 
opravy altánu v Rennerových sa-
dech za cenu 399 646 Kč (včetně 
DPH).

Pozdně empírový altán v Rennero-
vých sadech projde opravou. Bude 
vyměněna dnes již nevyhovující 
střešní krytina za novou. Dále pak 
dojde k částečné výměně dřevě-
ných prvků střechy (záklopu, pří-
padně podbití) a k opravě omítek 
včetně sloupů. Na závěr budou 
provedeny barevné nátěry. Na 

opravu získalo město grant z Jiho-
českého kraje ve výši 180 000 Kč.

LESY MĚSTA
Rada města souhlasila s uzavře-
ním smlouvy na odkup dřevní hmo-
ty s firmou Eva Jirsová – obchodní 
a lesotechnické služby, Písek za ce-
nu 573 348 Kč (včetně DPH).

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ
Rada města jmenovala za zřizo-
vatele členy školské rady, a to: 
Mgr. Emanuela Pavelku při ZŠ 
Strakonice, ul. J. z Poděbrad, 
PhDr. Ivanu Říhovou při ZŠ F. L. 
Čelakovského a Mgr. Josefa Samce 
při ZŠ Dukelská.

PŘÍSPĚVKY MĚSTA
Rada města souhlasila s poskytnu-
tím příspěvků ve výši 3 000 Kč SK 
Biatlon Strakonice, o. s., na star-
tovné při účasti na Mistrovství svě-
ta v orientačním biatlonu ve Sta-
rém Městě pod Landštejnem ve 
dnech 11.–14. 8. 2011, 5 523 Kč 
ČČK Strakonice na soutěž hlídek 
mladých zdravotníků.

BEZPLATNÝ PRONÁJEM
Rada města souhlasila s bezplat-

ným pronájmem pozemků 
a provozováním parkoviště 
před zimním stadionem 
v okolí fotbalových hřišť 
a před plaveckým stadionem 
občanskému sdružení HC 
Strakonice, a to ve dnech 
24.–25. 9. 2011 za účelem 
zajištění parkování v době 
Václavské pouti.

Usnesení z jednání rady 
města naleznete na strán-
kách www.strakonice.eu.

Návštěva strakonické radnice.  Foto: Archiv CSTA

Rada města na svém jednání dne 
10. 8. 2011 rozhodla obsadit níže 
uvedené bytové jednotky přímým 
prodejem do osobního vlastnictví 
dle zákona č. 72/1994 Sb., v plat-
ném znění, na základě nejvyšší na-
bídky
– byt č. 001 o velikosti 2+1 v čp. 

405, ul. Nádražní, Strako-
nice II o výměře 78,80 m2, 
minimální cenová nabídka 
900 000 Kč

– byt č. 043 o velikosti 1+1 v čp. 
988, ul. Ellerova, Strakonice I 
o výměře 54,30 m2, minimální 
cenová nabídka 450 000 Kč

– byt č. 015 o velikosti 3+1 v čp. 
1255, ul. Obránců míru, Stra-

konice I o výměře 69,40 m2, 
minimální cenová nabídka 
900 000 Kč

– byt č. 001 o velikosti 1+1 v čp. 
427, ul. Chelčického, Stra-
konice I o výměře 65,30 m2, 
minimální cenová nabídka 
600 000 Kč

– byt č. 002 o velikosti 3+1 v čp. 
433, ul. Nádražní, Strakonice 
II o výměře 72,10 m2, minimál-
ní cenová nabídka 850 000 Kč

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 26. září 2011 od 15.00 
hodin v malé zasedací místnosti 
MěÚ Strakonice. 
Bližší informace na tel.: 383 700 
303 nebo na úřední desce MěÚ.

STRAKONICE NAVŠTÍVILI ANGLIČANÉ

Altán v Rennerových sadech.
Foto: Archiv MěÚ

NABÍDKA BYTOVÝCH JEDNOTEK K PŘÍMÉMU PRODEJI

" ----------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------------------

POTVRZENÍ ÚČASTI NA AKCI ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU

Jméno příjmení: .....................................................................................................................................

Adresa (pro zaslání pozvánky): .....................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Telefon nebo e-mail: ............................................................................................................................

Za vyplnění děkujeme.

" ----------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------------------

ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU

Před devatenácti lety byla 
podepsána smlouva o přá-
telství mezi strakonic-
kým regionem (městy 
Strakonice, Blatná, Vo-
lyně, Vodňany) a oblas-
tí Calderdale, která se 
nachází ve Velké Britá-
nii, v hrabství West York-
shire, cca 300 km severně 
od Londýna. Centrem oblas-
ti je město Halifax. 
V rámci oboustranné spolupráce 
přijela tentokrát anglická skupina 
na začátku srpna do našeho regi-
onu. Angličané kromě věhlasných 
středověkých slavností Rumpálo-

vání navštívili Blatensko, 
mlýn v Hoslovicích, muze-

um Antonína Dvořáka 
ve Vysoké a jiná krásná 
místa naší země. Sou-
částí programu bylo ta-

ké oficiální přijetí na 
strakonické a blatenské 

radnici. 
Doprovodem hostů byli čle-

nové občanského sdružení 
Calderdale-Strakonice Twinning 
Association, jehož hlavním cílem 
je upevňovat přátelství a porozu-
mění mezi lidmi v Calderdale a na 
Strakonicku. Sdružení bylo zalo-
ženo v roce 1994.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA



Doba realizace: květen 2010 – čer-
ven 2012
Cíle projektu:
l zlepšit týmovou spolupráci za-

městnanců
l osvojit si moderní metodiky 

pro získávání zpětné vazby od 
klientů 

l zvýšit odborné znalosti, doved-
nosti, kvalifikaci a kompetence 
zaměstnanců úřadu

l vybudovat novou učebnu pro 
školení a semináře v prosto-
rách úřadu

Výstupy:
l metodika řízení projektů
l metodika průzkumů
l metodika procesního řízení
V tuto chvíli proběhla všechna plá-
novaná školení a řešitelské týmy 
připravují výše uvedené metodi-
ky.

Na Městském úřadu ve Strakoni-
cích právě probíhají díky podpoře 
Evropského sociálního fondu dva 
vzdělávací projekty pro pracovní-
ky veřejné správy. Zdejší úředníci 
si osvojují nové znalosti v progra-
mu Dva kroky k profesionální ve-
řejné službě a v projektu samoříze-
ní Self–management jako nástroj 
zvyšování institucionální kapacity 
a efektivnosti MěÚ Strakonice.
Vzdělávání dospělých i pravidelné 
vzdělávací aktivity v organizacích 
jsou dnes již běžnou záležitostí. 
Znalosti a dovednosti úředníků 
veřejné správy výrazně ovliv-
ňují kvalitu jejich činnosti a tím 
i efektivnost práce úřadu, což se 
v konečném důsledku dotýká 
všech místních obyvatel. Význam 
pravidelného vzdělávání se zvyšu-
je také v souvislosti se vzrůstající-

mi nároky na pracovníky veřejné 
správy. Ty jsou ovlivněny celko-
vou modernizací a profesionalizací 
úřadů a také zaměřením na kvalitu 
služeb.
„Náplň obou projektů vychází z de-
finovaných potřeb městského úřa-
du,“ vysvětluje projektový mana-
žer Michal Novotný. „Navazujeme 
tak na dosavadní snahu o zkvalit-
nění námi poskytovaných služeb,“ 
dodává Jan Tůma, tajemník měst-
ského úřadu.
Kromě proškolení v nových me-
todách práce, komunikačních 
technikách a dalších důležitých 
dovednostech budou vytvořeny 
metodické materiály, které pra-
covníkům pomohou efektivněji ří-
dit vlastní práci i svůj pracovní 
rozvoj.
(PR)

Tolerance a pochopení, společné 
zájmy a možná také skauting 
v mládí jako základ dobrého zdra-
ví, takový může být recept na spo-
lečných šedesát let partnerského 
soužití. Přesvědčit nás o tom mo-
hou manželé Treybalovi ze Stra-
konic, kteří nedávno oslavili dia-
mantovou svatbu.
„Znali jsme se od dětství,“ vzpomí-
ná paní Alena Treybalová. „Jako 
skauti jsme s partou kamarádů 
ze strakonického gymnázia měli 
spoustu aktivit. Pracovali jsme 
a bavili jsme se. Jezdívalo se pravi-
delně v zimě lyžovat, v létě se hrá-
val volejbal na Podskalí.“
Pomyslná jiskra přeskočila až 
v době vysokoškolských studií 
v Praze. Miroslav Treybal tam stu-
doval lesní inženýrství a jeho bu-
doucí žena lingvistiku na filozofic-
ké fakultě. Brali se ještě před tím, 
než Miroslav odešel na vojnu. 
„Jezdila jsem za ním do Trutnova 
už jako manželka. To vypadalo lé-
pe a mělo to také větší váhu, než 
kdybych byla jen jeho děvče,“ usmí-
vá se paní Alena nad tím, jak se 
mění časy i mravy. O tom by mohl 
vyprávět i pan Miroslav. „Pamatu-
ji se, to jsme spolu jen kamarádili, 
jak jsem nesl Alenku na ramenou 
přes potok a kamarád nás při tom 
vyfotil. Fotka musela být tenkrát 
zničena, protože Alenčina babička 
se velmi pohoršovala nad tím, jak 
je naše počínání nevhodné.“
Brali se na Staroměstské radnici 
v Praze 2. července 1951. Po stu-
diích se vrátili do Strakonic. On 
začal pracovat na lesní správě, ona 

učila jazyky. Vychovali společně 
dvě děti. Mají dvě vnučky a čtyři 
pravnoučata. Aby se jim rozvětve-
né potomstvo „nepletlo“, dostali 
k výročí svatby od vnuček tzv. dia-
mantové pexeso. K dospělé či dět-
ské tváři na kartičkách s obrázky 
musí najít správnou miminkov-
skou podobu. „To vůbec není leh-
ké,“ směje se pan Treybal.
Společně s manželkou listují mno-
ha alby pečlivě zařazených a po-
psaných fotografií. Kromě skau-
tingu měli totiž dalšího společného 
koníčka. Cestování. „I při ztíže-
ných možnostech, které tu byly, 
jsme se snažili hodně cestovat,“ ří-
ká paní Alena. Ještě po padesátce 
dokázali spát pod stanem. „Man-
žel každou cestu důkladně naplá-
noval a připravil a já to pak odmlu-
vila.“ Znalost jazyků – především 
angličtiny, italštiny a ruštiny byla 
pro cestovatele tou největší deví-
zou. Mohli poznávat cizí země 
i přes zvyky jejich obyvatel. Možná 
také díky tomu si oba udrželi nad-
hled a optimismus. Další důležité 
podmínky pro duševní i fyzické 
zdraví. Vzájemná úcta obou man-
želů je znát i po šedesáti letech 
a společné vzpomínky činí jejich 
stáří bohatým. Stále se snaží o ak-
tivní život. Zajímá je, co se děje 
v jejich městě a pokud to jen tro-
chu jde, nechybí na významných 
společenských akcích.
Miroslav Treybal v roce 2011 pře-
vzal cenu Křesadlo za svou celoži-
votní práci pro skauting a ochranu 
přírody. 
Irena Malotová 
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Okamžik ze školení.  Foto: Archiv MěÚ

VZDĚLÁVÁNÍ ZVYŠUJE KVALITU VEŘEJNÉ SLUŽBYŠEDESÁT DIAMANTOVÝCH LET

Projekt Self–management

Doba realizace: září 2010 – srpen 
2012
Cíl projektu:
l zefektivnění řízení lidských 

zdrojů – revizí postupů ročního 
hodnocení zaměstnanců a za-
vedením metod Self–manage-
mentu.

Výstupy:

l revidovaná metodika hodnocení
l metodika self–managemetu
V projektu byl vyhodnocen dotaz-
ník k třetímu ročnímu hodnocení 
zaměstnanců a jsou připravovány 
úpravy tohoto systému. 
V červnu proběhlo úvodní školení 
Self–managementu zaměřené na 
efektivní komunikaci.

Projekt Dva kroky k profesionální veřejné službě

Manželé Treybalovi.  Foto: Archiv MěÚ
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zorňující na strakonický hrad. Po-
té s ní cloumal tak vehementně, až 
ji zlomil v patce a ohnul do silnice. 
Po této „činnosti“ byl mladý muž 
zastaven strážníkem městské poli-
cie a na místě vyřešen v blokovém 
řízení.
– Poděkování patří oznamovatel-
ce, která nás upozornila v nočních 
hodinách dne 31. 7. na skuteč-
nost, že v ulici Žižkova poničil 

neznámý muž jízdním kolem zde 
zaparkované vozidlo tzn. Škoda 
Octavia. Díky této pohotovosti byl 
krátce na to zadržen hlídkou 
městské policie muž, který se k po-
škození vozidla přiznal. Poté byl 
předán s podezřením ze spáchá-
ní trestného činu hlídce Policie 
ČR.
\Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

Řidič se poté snažil z místa neho-
dy odjet. Hlídka městské policie jej 
zastavila na Dubovci. Orientační 
dechová zkouška u řidiče prokáza-
la 1,61 promile alkoholu.
– Balkonem vlezl strážník měst-
ské policie do bytu v prvním patře 
na Palackého náměstí v podvečer-
ních hodinách dne 16. 7. Jeho ma-
jiteli se zabouchly vstupní dveře 
s klíčem v zámku.
– „V ulici Prácheňské se baví sku-
pina mládeže tím, že trhá kukuři-
ci, kterou poté hází na vozovku 
a čeká, co na to řidiči.“ Takové-
to oznámení jsme přijali ve večer-
ních hodinách dne 24. 7. Naše 
hlídka zde zjistila čtyři nezletilce, 
kteří silnici uklidili a z místa 
odešli.
– K neobvyklé krádeži jsme byli 
přivoláni ve večerních hodinách 
dne 27. 7. do jednoho ze stra-
konických marketů. Tentokrát se 
krádeže nedopustil zákazník, ale 
zaměstnanec. Mladý muž, pracu-
jící na kase tohoto marketu, vě-
domě nenamarkoval kamarádce 
láhev alkoholu. Od strážníků vy-
fasoval pokutové bloky, od za-
městnavatele zřejmě „padáka“.
– Při běžné kontrole cyklistů na 
mostě J. Palacha byl v odpoled-

ních hodinách dne 28. 7. nalezen 
hlídkou městské policie muž v pá-
trání. Vzhledem k tomu, že se do-
pustil přestupku tím, že jel na ko-
le po chodníku a neměl u sebe 
žádné doklady, byl strážníkem 
předveden na OO PČR Strakoni-
ce. Zde bylo po lustraci osoby zjiš-
těno, že je v pátrání.
– Za pomoci kamerového systé-
mu odhalil v nočních hodinách 
dne 30. 7. strážník městské policie 
přestupek na úseku veřejného po-
řádku. V ulici Komenského byl za-
znamenán pohyb dvou osob, kteří 
se nechovali zrovna standardně. 
Jeden z mladíků vyskakoval a bou-
chal do informační značky, upo-

Jednou z činností, kterou se ze-
jména v letních měsících strážníci 
městské policie zabývají, je dodr-
žování pravidel silničního provozu 
cyklisty. Nejvíce prohřešků v této 
oblasti zaznamenáváme jízdou po 
chodnících, v místech, kde toto 
není povoleno dopravním znače-
ním. Dalším prohřeškem je nedo-
držování § 58, kde je stanoveno, 
že cyklista mladší 18 let je povinen 
za jízdy použít ochrannou přilbu. 
Nezůstáváme jen u represivní čin-
nosti, ale řada akcí, které provádí-
me, směřuje ke kontrolám továr-
ních značek a výrobních čísel kol.
– „Na hřbitově u spodního vchodu 
je na prvním hrobu položena lidská 
lebka“. Takovéto oznámení přijal 
strážník městské policie ve večer-
ních hodinách dne 5. 7. Na toto 
oznámení vyrazila naše hlídka, 
která místo zabezpečila a ná-
sledně předala hlídce Policie ČR.

– S radostí přijala ve večerních 
hodinách dne 6. 7. strážníky měst-
ské policie paní, která ztratila 
v jednom z obchodních domů pe-
něženku s doklady a hotovostí více 
než čtyř tisíc korun českých. Hlíd-
ka městské policie nález převzala 
od zaměstnance ostrahy obchod-
ního domu. Tomu patří naše po-
děkování.
– Na kamerovém systému byla 
v časných ranních hodinách dne 
10. 7. zaznamenána dopravní ne-
hoda, při níž řidič motorového vo-
zidla narazil do domu v ulici Ko-
menského. Po nárazu se vozidlo 
od domu odrazilo do křižovatky 
ulic Bezděkovská a Komenského. 

NÁZORY ZASTUPITELŮ MĚSTA

Mgr. Břetislav Hrdlička
Názory na střední školství? Teď? 
Téma je pro Strakoňáky velmi za-
jímavé.
Až na to, že už jej nedokážeme ni-
jak ovlivnit. Rada města, informo-
vaná v předstihu, na problém upo-
zornila velice pozdě a její kroky už 
byly pouze populistické, nikoliv 
praktické. Tato otázka pro zastu-
pitele je proto naprosto zbytečná. 
Když byl čas, nikdo se nás neptal.
Petice, podepisovaná za pět minut 
dvanáct, měla pouze upozornit na 
to, jaké máme dobré vedení.
To, že na problém nízkého počtu 
žáků upozornil kraj již před dese-
ti lety, radnici „jaksi“ uniklo.
A pak po dvanácté radní „bojo-
vali“ skutečně hřmotně a také 
nepřehlédnutelně plakali. 
Ale na špatném hrobě!

Ing. Pavel Vondrys
PhDr. Ivana Říhová

„Optimalizaci“ středního školství 
ve Strakonicích, jejímž výsledkem 
je sloučení VOŠ a SPŠ Strakonice 
(průmyslovky) a Střední školy ře-
mesel a služeb (bývalé učiliště 
ČZ), považujeme za velmi nešťast-
ný krok Jihočeského kraje – zřizo-
vatele obou škol, který je v ko-
nečném důsledku likvidační pro 
technické vzdělávání v našem 
městě. Ode dne, tj. 11. 5. 2011, 
kdy nás zástupci kraje přijeli in-
formovat o tomto záměru, nejen 
vedení města, ale všichni radní 
a téměř všichni zastupitelé města 
vyvinuli ohromné úsilí pro odvrá-
cení tohoto záměru. Tehdy se ještě 
jednalo o přisloučení VOŠ a SPŠ 
k bývalému učilišti. Na schůzce, 
která se tehdy konala na strakonic-
ké radnici, nám tuto novinku ofi-
ciálně poprvé oznámila radní JČK 
pro školství RNDr. Krejzová. Před 
tímto jednáním nedošlo bohužel 
k žádnému oficiálnímu ani neofi-
ciálnímu setkání, na kterém by se 
zástupci města tuto informaci do-
zvěděli. Ani krajští zastupitelé, 
kteří jsou ze Strakonic a o chysta-

ném záměru byli informováni, 
nám žádný signál bohužel nevysla-
li. O vyjádření k chystanému kro-
ku nebyl požádán ani strakonický 
úřad práce a Jihočeská hospodář-
ská komora se dle dostupných in-
formací vyjádřila k tomuto zá-
měru negativně. Argumentace, že 
tento krok je nesystémový, že je 
proti koncepci ministerstva škol-
ství i školství JČK, ve kterých je 
jednoznačně deklarována podpora 
technickému vzdělávání, další jed-
nání se zástupci kraje a rady a za-
stupitelstva kraje včetně pana 
hejtmana, petice se 4 500 podpisy 
občanů Strakonic (všichni kdo pe-
tici podepsali zaslouží poděko-
vání) a osobní vystoupení starosty 
Pavla Vondryse i zástupce peda-
gogického sboru SPŠ na zasedání 
Zastupitelstva Jihočeského kraje, 
to vše se odehrálo v šibeničním 
termínu v horizontu jednoho týd-
ne. S ohledem na vývoj situace 
při jednání Zastupitelstva Jihočes-
kého kraje se zdají zbytečné. Po 
opakovaném hlasování krajského 
zastupitelstva, kdy v prvém hlaso-
vání záměr sloučení škol schválen 
nebyl a následně došlo k celému 
řetězci porušení jednacího řádu 
zastupitelstva kraje, byl silově 
v upravené podobě (splynutí 
škol) protlačen a prohlasován. 
Přes toto rozhodnutí krajského za-
stupitelstva nevěšme hlavu. Přes-
tože zřizovatelem obou škol je Ji-
hočeský kraj a město Strakonice 
nemá na jejich provoz žádný pří-
mý vliv, chceme udělat vše proto, 
aby i v nové situaci zůstala v na-
šem městě zachována nabídka 
oborů, které obě školy dosud 
nabízely.
To je důležité pro školství v našem 
regionu i pro mnoho podnika-
telských subjektů, které ze škol 
čerpají své lidské zdroje. A do 
budoucna? Uvidíme, možná, že 
některé příští krajské zastupi-
telstvo posoudí krok svých před-
chůdců jako chybný a chybné 
rozhodnutí napraví!

Kontrola továrních značek a výrobních čísel kol. Foto: Archiv MP

V tomto čísle se budou zastupitelé zabývat otázkou jak dál se středo-
školským vzděláváním ve městě. V příštím čísle to bude téma spokojenost 
seniorů se službami a jejich kulturním a společenským vyžitím. 
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 KULTURNÍ AKCE

mor a vtipné, snadno zapamato-
vatelné písničky.
Pro děti MŠ a I. stupeň ZŠ.

Čtvrtek 15. září
Dům kultury – 19.00 hod.
KONCERT – JAKUB SMOLÍK 
A KAPELA

Pondělí 19. září
Rytířský sál – 10.00 hod.
Kterak beruška Uška o sedmou 
tečku přišla.
... na paloučku pod lesem se chys-
tá velký svatojánský bál. Každý 
brouček se chce líbit nejvíce. Pro-
to i brouk OUK si protahuje tyka-
dla, šnek EK si leští ulitu, dokon-
ce i žížalky oprášily kloboučky po 
babičce a i krtek ČTVRTEK ladí 
píšťalku. Jen beruška UŠKA sedí 
na pařízku a pláče do lístečku. Ce-
lá louka rázem utichla a seběhla se 
kolem ní. Copak se ti stalo malič-
ká? Jejda, vždyť tobě chybí sedmá 
tečka! Brouk to nechce nechat jen 
tak a něco vymýšlí. Musíme tečku 
najít. Všichni broučci z lesa, lou-
ky, paseky, dokonce i od potoka. 
Hledají a pátrají po ztracené tečce. 
Ale nikdo nic nenašel. Ale protože 
jsme v pohádce, vše dopadne pře-
ci jen dobře a beruška si s brou-
kem přeci jen na svatojánském bá-
le zatančí.
Pohádka pro děti MŠ a I. stupeň 
ZŠ.

Úterý 20. září
Dům kultury – 8.15 hod. a 10.00 
hod.
GUATEMALA–MAYSKÉ PO-
SELSTVÍ

Čtvrtek 22. září
Dům kultury – 19.30 hod.
Koncert Sestry Havelkovy s do-
provodným orchestrem
Soubor dvanácti nadšených hu-
debníků, kteří propadli kouzlu ra-
né swingové hudby z období mezi 
dvěma světovými válkami. 

Středa 7. září
Rytířský sál – 19.30 hod.
Přednáška Roberta Maloty na 
téma Skútrem přes Alpy na Že-
lezný ostrov.

Sobota 10. září
Dům kultury – 21.00 hod.
Koncert StreetMachine (hardco-
re Pardubice) a DEAF1CULTO 
(hardcore Ostrava).

Neděle 11. září
Dům kultury – 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
K poslechu a tanci hraje Jan Von-
drášek z Klatov.

Úterý 13. září
Dům kultury – 19.30 hod.
KPH – REQUIEM ZA PETRA 
VOKA v rámci rožmberského 
roku
Slavnostní zahajovací koncert
Dirigent: Oldřich Vlček
Účinkují:
Marina VYSKVORKINA sopran 
(Ukrajina)
Bledar ZAJMI violoncello (Alba-
nie)
VIRTUOSI DI PRAGA

Úterý 13. září
Rytířský sál – 19.30 hod.
Koncert skupin ŠAFRÁN a PI-
ÁNKO

Středa 14. září
Dům kultury – 8.30 hod.
Jak se krotí princezna
DAP Divadelní agentura Praha – 
představení pro školy.
Zkrotit princeznu není jen tak, 
zvláště když jí tatínek král všech-
no dovolí a splní každý její rozmar: 
k snídani zmrzlinu, na každou 
procházku nové šaty, každý den 
narozeniny a k nim krásný dá-
rek…
Pohádce nechybí napětí, tajemství 
ani kouzla a samozřejmě ani hu-
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TANEČNÍ HODINY
Září

– 2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9.
Dům kultury

od 17.30 a 20.00 hod.

Doprovází osmičlenný orchestr 
v obsazení: piáno, tenorsaxofon, 
altsaxofon, trubka, violinofon, ky-
tara, bicí a kontrabas.

Sobota 24. září
Dům kultury 21.00 hod.
Pouťová diskotéka s Milošem 
Zemenem

Pondělí 26. září
Dům kultury – 19.30 hod.
Divadelní předplatné
Chudák Harpagon
Divadelní společnost Josefa Dvo-
řáka na motivy J. B. P. Moliéra 
– Lakomec
Dramatické vyprávění o stařičkém 
človíčkovi, kterému všichni ztrp-
čují život, tím, že po něm něco 
chtějí, zejména peníze. A človíček 
nerad dává a nedá a nedá…
Na motivy komedie Lakomec J. B. 
P. Moliera nastudovala Divadelní 
společnost Josefa Dvořáka s laska-
vým svolením autora.
Hrají a zpívají: Josef Dvořák (Har-
pagon), Radka Stupková (Čipe-
ra), Dagmar Schlehrová (Frosi-
na), Adéla Zejfartová (Mariana), 
Markéta Hrubešová (Anežka), 
Rostislav Trtík (Valér), Milan Du-
chek (Cleant)

Úterý 27. září
Dům kultury – 19.30 hod.
TRAVESTI SHOW SKUPINY 
HANKY PANKY – TELEVARI-
ETÉ

Úterý 27. září
Rytířský sál – 19.30 hod.
Pavel  Váňa  –  Život  s  bylin-
kami
Pavel Váňa patří mezi naše neju-
znávanější znalce léčivých rostlin. 
Pavel Váňa bude mluvit nejen 
o účincích léčivých rostlin, ale 
i o zdravějším životě. V pořadu za-
zní celá řada unikátních návodů 
na léčbu tzv. civilizačních nemocí 
a receptů pro udržení trvalého 
zdraví a krásy.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
9. 10.
Strašidelný mlýn – pohádka 
v podání Divadelní společnosti 
Julie Jurištové 
Původní česká pohádka s pís-
ničkami, ve které se setkáte s leg-
račními strašidly Bubulisem a Bo-
bolisem a také s čertem Vilibaldem.
Dům kultury – 14.30 hod.

12. 10.
Koncert – Pavlína Jíšová a přá-
telé 
Rytířský sál – 19.30 hod.

13. 10.
Divadelní předplatné
RŮŽE PRO ALGERNON
Divadelní spolek KAŠPAR.
Dům kultury – 19.30 hod.

16. 10.
Taneční odpoledne
Malá muzika Nauše Pepíka
Dům kultury – 15.00 hod.

17. 10.
Koncert Hany Zagorové a Petra 
Rezka se skupinou Jiřího Dvo-
řáka
Dům kultury – 19.30 hod.

19. 10.
Jak víla Modrovláska splnila tři 
přání
Pohádka pro děti MŠ a I. stupeň ZŠ.
Rytířský sál – 10.00 hod. 

24. 10.
KPH – TRIO duBOIS
Dechové trio předních instrumen-
talistů.
Rytířský sál – 19.30 hod.

26. 10.
Koncert nejstarší jihočeské de-
chovky BABOUCI
Dechová hudba Babouci patří 
k absolutní špičce v české lidovce, 
mají mnoho příznivců po celé re-
publice a z českobudějovického 
rozhlasového studia je mohou po-
sluchači slyšet každý den.
Tento koncert si mohou diváci vy-
chutnat v domě kultury od 19.30 hod.

31. 10.
Hvězdy, jak je neznáme
Pořad ve stylu talk show
Účinkují: Jiřina Bohdalová, Josef 
Pepe Vojtek a Václav D. Kosík)
Dům kultury – 19.30 hod.

1.–27. 10.
Výstava obrazů malíře Mirosla-
va Brůhy „KRAJINA ODKUD 
JSEM“
30. 9. v 17.00 hodin vernisáž k vý-
stavě v Maltézském sále.

POZOR, ZMĚNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK MěKS 
STRAKONICE

REZERVOVANÉ VSTUPENKY JE NUTNO VYZVEDNOUT 
24 HODIN PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ,

JINAK SE REZERVACE RUŠÍ.

VÝSTAVA:
2.–28. září
Maltézský sál
Výstava fotografií Františka 
Zemena a Ivana Jany
Krajina a příroda Prácheňska
Beseda s autory dne 1. 9. 
v 16.30 hodin v Maltézském 
sále.
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PROGRAM KIN

COLOMBIANA
Vstupné: 90 Kč
Jako dítě byla přítomna vraždě 
svých rodičů v Bogotě. Nyní se 
z ní stává chladnokrevný vrah.
Režie: Olivier Megaton
Hrají: Callum Blue, Michael Var-
tan, Zoe Saldana

SENIORSKÉ STŘEDY

Středa 21. září
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, válečný, 126, 2D
Doporuč. přístupnost: od 12 let
LIDICE
Opravdu si myslíte, že znáte pří-
běh Lidic? Film Lidice je o osob-
ních dramatech obyčejných oby-
vatel jedné malé středočeské 
vesnice.
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Karel Roden, Zuzana Byd-
žovská, Zuzana Fialová, Ondřej 
Novák, Adam Kubišta, Roman 
Luknár, Veronika Kubařová a další.
Magic box

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Úterý 6. září
od 20.00 hod.
UK, romantické drama, titulky, 
120
Doporuč. přístupnost: od 12 let
JANA EYROVÁ
Vstupné: 80 a 65 Kč
Hrdinka, která nepřestává inspiro-
vat generace čtenářů a diváků po 
celém světě, si nyní díky novému 
a odvážnému filmovému zpraco-
vání režiséra Cary Joji Fukunaga 
(Sin Nombre) nachází cestu k no-
vé generaci. 
Režie: Cary Fukunaga
Hrají: Mia Wasikowska, Michael 
Fassbender, Jamie Bell, Judi 
Dench

Úterý 27. září
od 20.00 hod.
Francie, fantastické drama, titul-
ky, 130, 2D
Doporuč. přístupnost: od 12 let
DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
Vstupné: 55 a 40 Kč
Krzysztof Kielowski nás zavádí do 
paralelních životů dvou Veronik, 
francouzské a polské, aby ilustro-
val působení náhody a osudových 
momentů v lidském životě. 
Režie: Krzysztof Kielowski
Hrají: Irene Jacob, Halina Gry-
glaszewská, Kalina Jedrusik, Alek-
sander Bardini ad.
Ačfk

Změna programu vyhrazena.

SUPER 8
Vstupné: 80 Kč
Jsou tady.
Režie: J. J. Abrams
Hrají: Joel Courtney, Kyle Chan-
dler, Elle Faning, Riley Griffiths, 
Ryan Lee

Pátek 9. – neděle 11. září 
POZOR !!! jen od 20.00 hod.
USA, thriller/horor, titulky
Doporuč. přístupnost: od 15 let
NEZVRATNÝ OSUD 3D
Skupinka lidí stihne utéct z mos-
tu, který se kvůli špatnému mate-
riálu zřítí. Unikla tak smrti, která 
přeživší nenechá dlouho čekat. Li-
dé se snaží vymyslet způsob, jak 
smrt zastavit.
Režie: Steven Quale
Hrají: Emma Bell, Jonathan Ben-
nett, Jana Kramer, David Koech-
ner, Tony Todd, Michael Landes, 
Courtney B. Vance, Daniel Roe-
buck, Miles Fisher

Pondělí 12. – středa 14. září
od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, válečný, 126, 2D
Doporuč. přístupnost: od 12 let
LIDICE
Vstupné: 80 Kč
Opravdu si myslíte, že znáte 
příběh Lidic? Film Lidice je 
o osobních dramatech obyčejných 
obyvatel jedné malé středočeské 
vesnice. 
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Karel Roden, Zuzana Byd-
žovská, Zuzana Fialová, Ondřej 
Novák, Adam Kubišta, Roman 
Luknár, Veronika Kubařová a další.
Magic box

Čtvrtek 15. – středa 21. září
od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, rodinný, komedie, animova-
ný, č. znění, 90, 2D
Doporučená přístupnost: všem
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Vstupné: 110 Kč
Máš-li mamku čarodějku, dej si 
pozor, s čím si hraješ.
Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušín-
ský, Helena Nováčková, Jiřina 
Bohdalová, Petr Nárožný, Josef 
Somr, Jiří Lábus, Jaromír Dula-
va, Ota Jirák, Markéta Hrube-
šová ad.
Film Europe

Čtvrtek 22. – sobota 24. září
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, komedie, dabing, 94
Doporučená přístupnost: všem
OŠETŘOVATEL
Vstupné: 80 Kč
Zvířata ve Franklin Park Zoo 
zbožňují svého laskavého ošetřo-

vatele Griffina Keyese. Griffin, 
kterému je příjemněji ve společ-
nosti lva než ve společnosti ženy. 
Usoudí, že jedinou jeho možností, 
jak najít dívku svých snů, je odejít 
ze zoo. Zvířata se v záchvatu pani-
ky rozhodnou porušit svá prastará 
pravidla mlčení a odhalí své nej-
větší tajemství: umí mluvit! 
Režie: Frank Coraci
Hrají: Kevin James, Rosario Daw-
son, Leslie Bibb
Falcon film

Čtvrtek 22. – neděle 25. září
POZOR!!! jen 20.00 hod. 
USA, horor, titulky
Doporuč. přístupnost: od 15 let
NOC ŽRALOKA 3D
Vstupné: 130 Kč 
3D dobrodružné hororové mystery
Režie: David R. Ellis 
Hrají: Sara Paxton, Dustin Milli-
gan, Chris Carmack, Katharine 
McPhee, Chris 

Neděle 25. – úterý 27. září 
POZOR!!! ne a út jen 17.30, po 
17.30 a 20.00 hod. 
USA, akční, titulky, 95, 2D
Doporuč. přístupnost: od 15 let
DRIVER
Říkají mu Řidič. Přes den je fil-
movým kaskadérem, po nocích si 
přivydělává jako nájemný řidič 
zločineckých gangů. Nezajímá ho, 
o jakou práci ten večer zrovna jde, 
řítí se nocí s policejními vozy v zá-
dech.
Režie: Nicolas Winding Refn
Hrají: Ryan Gossling, Carey Mul-
ligan, Christina Hendricks, Ron 
Perlman, Bryan Cranston ad.

Středa 28. září – 1. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaná pohádka, da-
bing, 89
Doporučená přístupnost: všem
LVÍ KRÁL 3D
Vstupné: 145 Kč
Všude tam, kam až slunce dosáh-
ne, se rozkládá spořádaná a barvi-
tá zvířecí říše. Přísně a spravedli-
vě tam vládne lví král Mufasa, 
který udržuje rovnováhu a řád, 
drží na uzdě svého zapšklého a ne-
ustále intrikujícího bratra Scara 
a s láskou otců a moudrostí vládců 
vychovává svého syna a nástupce 
Simbu.
Režie: Roger Allers, Rob Minkoff
Falcon film

Středa 28. září – 1. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA/Francie, akční, dobrodruž-
ný, drama, titulky,107, 2D
Doporuč. přístupnost: od 15 let

KINO OKO STRAKONICE

Čtvrtek 1. – sobota 3. září
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaná komedie, da-
bing, 102
Doporuč. přístupnost: přístupný
ŠMOULOVÉ 3D
Vstupné: 150 Kč
Rodinná komedie, ve které se po-
jí animovaný i hraný film, uvádí na 
plátna kin všem dobře známé 
modré hrdiny, Šmouly.
Režie: Raja Gosnell
Hrají: Neil Patrick Harris, Jayma 
Mays, Sofia Vergara, Hank Aza-
ria
Falcon film

Čtvrtek 1. – sobota 3. září
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční fantasy, titulky
Doporuč. přístupnost: od 12 let
GREEN LANTERN 3D
V nejjasnějším dni i v nejtemnější 
noci...
Režie: Martin Campbell 
Hrají: Reynolds, Blake Lively, 
Peter Sarsgaard, Mark Strong, 
Angela Bassett

Neděle 4. – úterý 6. září
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, út jen 
od 17.30 hod.
USA, komedie, titulky, 92, 2D
Doporuč. přístupnost: od 12 let
ZKAŽENÁ ÚČA!
Vstupné: 80 Kč
Elizabeth Halseyová je učitelka, 
která by z chování dostala při-
nejmenším dvojku. Je sprostá, zlá 
a chová se naprosto nevhodně. 
Pije, bere drogy a nemůže se do-
čkat, až si najde dobře situované-
ho muže, který se o ni postará 
a ona bude moci svou kariéru uči-
telky definitivně ukončit.
Režie: Jake Kasdan 
Hrají: Cameron Diaz, Justin Tim-
berlake, Lucy Punch, John Micha-
el Higgins, Jason Segel ad.
Falcon film

Středa 7. – čtvrtek 8. září
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční sci-fi, 118
Doporučená přístupnost: všem
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
Vstupné: 80 Kč
Už zase na nás útočí mimozem-
šťané. Tentokrát si ale vybrali 
špatný čas a špatné místo. Jejich 
prvotním cílem se stal Divoký 
západ a doba, kdy všem, kdo tu 
chtěli přežít, visely kolty proklatě 
nízko.
Režie: Jon Favreau 
Hrají: Daniel Craig, Harrison 
Ford, Olivia Wilde, Sam Rock-
well

Pátek 9. – neděle 11. září
POZOR !!! jen od 17.30 hod.
USA, dětská sci-fi, dabing, 112, 2D
Doporučená přístupnost: všem

Předprodej a rezervace
vstupenek kino OKO

tel.: 383 322 625, otevřeno:
NE–ČT 19.00–20.00 hod.
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STRAKONICKÝ HRAD
otevřeno v sobotu i v neděli 9.00–16.00 hod.
Muzeum středního Pootaví
l stálé expozice, výstup na věž Rumpál, kapitulní síň, černá kuchyně
l Cestou zvuku – výstava rádií, telefonů a prvních televizorů ze sbírky 

Jiřího Kloboučníka

l Rožmberkové,  řád  sv.  Jana  Jeruzalémského  a  Strakonicko  –  vý-
stava

l Maltézský sál v bývalém panském pivovaru – Krajina a příroda 
Prácheňska  –  výstava  fotografií  Františka  Zemena  a  Ivana  Jany

l Zámecká galerie (10.00–16.00) – prodej suvenýrů, výtvarného a užit-
ného umění

Pátek 23. září

13.00–23.00 Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
20.00 Pouťová taneční zábava – Hradní sklípek 
21.00 Pouťová párty – DJ Mareš – I. díl – Inferno 
21.15 Velký OHŇOSTROJ – areál pod Hvězdou

Sobota 24. září

 7.00–17.00 Chovatelská výstava drobného zvířectva, soutěž o nejlep-
šího chovatele – tržnice (Podsrpenská)

 8.00–11.00 Motoristický trh – Verold Strakonice, s.r.o. (autobusové 
nádraží)

 9.00–13.00 Aqua & Terra burza Strakonice (velký sál sokolovny)
 9.00–23.00 Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
 9.00–18.00 Výstava ručních prací – Domov pro seniory, Lidická ul. 
 9.00–19.00 Strakonický fez – soutěž v přesnosti přistání padákem na 

cíl – letiště
10.15 Fotbal – SK Strakonice 1908 – FK Slavoj Český Krum-

lov (hřiště Na Křemelce)
 Hudební program na parkovišti pod nemocnicí
10.45–11.30 Mladá dudácká muzika
13.30–22.00 JAM4U, Z NIČEHO NIC, VĚTČÍ NEŠ MENČÍ, RIVERS, 

12° BAGPIPERS, BAJADÉRA JOY, PUB ANIMALS

17.30 Mše svatá – kostel sv. Markéty
20.00 Pouťová veselice s dudáckou muzikou – Hradní sklípek
21.00 Pouťová diskotéka s Milošem Zemenem – MěDK
21.00 Pouťová párty – DJ Mareš – II. díl – Inferno

Neděle 25. září

 7.00–11.00 Chovatelská výstava drobného zvířectva, soutěž o nejlep-
šího chovatele – tržnice (Podsrpenská)

 8.00 Mše svatá – kostel sv. Václava na hřbitově
 9.00–22.00 Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
 9.00–18.00 Výstava ručních prací – Domov pro seniory, Lidická ul. 
 9.00–14.00 Strakonický fez – soutěž v přesnosti přistání padákem na 

cíl – letiště
10.00 Mše svatá – kostel sv. Václava na hřbitově 
16.00 Rugby – oblastní přebor Čech muži RC PíSt (Písek, 

Strakonice) – RC Praga B (hřiště Radošovice)
 Hudební program na parkovišti pod nemocnicí
10.00–12.00 NEKTARKA
14.30–15.30 L Band – taneční orchestr ZUŠ Strakonice
16.00 PARKÁN – koncert

Změna programu vyhrazena.
Kontakt: Velké náměstí 2, tel.: 383 700 700–1

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČZ A.S.
Také letos se otevřou brány akciové společnosti ČZ v rámci Dne otevře-
ných dveří. 
Uskuteční se v sobotu 24. září 2011 od 8 do 12 hodin. 
Pro návštěvníky bude připraven zajímavý program. 

Přístupny budou vybrané výrobní provozy jednotlivých divizí a dceřiných 
společností a síň historie značky ČZ. Pro děti budou připraveny soutěže.
Zajištěno bude parkování a chybět nebude ani občerstvení pro návštěv-
níky. Akciová společnost ČZ srdečně zve k návštěvě všechny zájemce 
o prohlídku jednoho z největších strojírenských podniků v jihočeském 
regionu.

O víkendu před svátkem svatého 
Václava slaví Strakonice tradiční 
Václavskou pouť, která patří k nej-
větším poutím v České republice. 
Letošní stánkový prodej se usku-
teční ve dnech 24–25. 9. 2011, 
stánky s občerstvením budou ote-
vřeny již od pátku 23. 9. 2011. Za-
tím je přihlášeno 344 zájemců 
o stánkový prodej. V souvislosti 
s pokračující přestavbou Velkého 
náměstí dojde k organizačním pře-
sunům, které by však nikterak ne-
měly omezovat návštěvníky pouti 
ani prodejce. Tradičně budou stán-
ky v ulici Ellerově, Tržní, U Náho-
nu a Na Křemelce u zimního stadi-
onu, dále v ulici Radomyšlské až po 
křižovatku s Husovou ulicí a v Li-
dické ulici po levé straně od Hvěz-
dy směrem k Velkému náměstí až 
ke křižovatce s ulicí Hrnčířská.

Jak je zvykem, budou mezi stán-
kaři živnostníci a nepřeberné 
množství řemeslných výrobků, dá-
le bude návštěvníkům nabízeno 
tradiční pouťové zboží, jako jsou 
perníková srdce, cukrovinky, uze-
nina, sýry, balonky, hračky a bižu-
terie. Chybět by neměl flašinetář 
a dřevěné historické stánky s pro-
dejci v dobovém oblečení. Město 
poskytlo prodejní prostor bez po-
platku pro zboží vyrobené chráně-
nými dílnami.
Čekají na vás nové české i za-
hraniční atrakce na ploše pod 
Hvězdou, které nabízí jeden den 
bezplatnou účast zdravotně posti-
ženým občanům a dva dny bez-
platné dopoledne pro místní ma-
teřské školy. Chybět nebude ani 
ohňostroj.
Petra Šmolíková

 POUŤ

I letos vás čeká lunapark pod Hvězdou. Foto: Archiv MěÚ
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Město Strakonice vás srdečně zve na tradiční akci
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Město Strakonice se již 
desátým rokem připojuje 
k celoevropské akci Evrop-
ský týden mobility, který 
začne 16. září a skončí 22. 
září 2011. Vzhledem k tomu, že se 
naše město připojilo k této kampa-
ní již v samých počátcích, je zřej-
mé, že Evropský týden mobility 
v Evropě slaví letos 10. výročí. 
Doprava a energie jsou rámco-
vými momenty letošního roční-
ku, jejímž ústředním tématem je 
„Alternativní doprava“. Již šestým 
rokem zorganizujeme v našem 
městě Evropský den bez aut for-
mou jízdy městem na dopravním 
prostředku, např. na kolečkových 
bruslích, na koloběžkách, na kole, 
pod názvem Strakonicemi na 
dopravním prostředku poháně-
ném vlastní silou, a to ve čtvrtek 
22. 9. 2011. Každý účastník bude 
mít možnost bezprostředně po 
dojezdu k plaveckému areálu bez-

platně navštívit krytý ba-
zén, současně proběhne 
losování o hodnotné ceny. 
Pro ostatní účastníky bu-
dou připraveny drobné 

ceny. Hlavním cílem akce je ome-
zit automobilovou dopravu, pod-
pořit využívání udržitelných způ-
sobů dopravy a zvýšit povědomí 
občanů o dopadech různých způ-
sobů dopravy na životní pro-
středí.
V průběhu týdne od 16. 9. 2011 do 
22. 9. 2011 uspořádá odbor ži-
votního prostředí ve spolupráci 
s Městskou policií Strakonice, 
Policií ČR, Českým červeným 
křížem, STARZem Strakonice, 
HUSOTem, Občanským sdruže-
ním Cestou vůle, Sjednocenou or-
ganizací nevidomých a slabozra-
kých a s žáky základních škol 
uvedené akce.
Radka Mrkvičková, Stanislav Mrk-
vička, odbor životního prostředí

Děvčata ze zdravotnického krouž-
ku ZŠ Povážská navázala na úspě-
chy z minulých let. Po vítězství 
v okresním kole soutěže Hlídek 
mladých zdravotníků dokázala zví-
tězit i v krajském kole v Táboře. 
Na republikové kolo cestovala 
děvčata v červnu na jižní Moravu 
do Blanska. Třídenní klání bylo 
náročné a ze strany rozhodčích 
i velmi přísně hodnocené. Dívky 
prokázaly dobré znalosti, doved-
nosti a pevné nervy. Na konci by-
lo krásné druhé místo v ČR. Druž-
stvo tvořily žákyně 8. ročníku 
– velitelka Monika Jirsová, Adéla 
Brejchová, Lucie Jirsová, Vendula 
Hlavničková, Tereza Holubová.

Druhé družstvo ze zdravotnické-
ho kroužku se zúčastnilo kraj-
ského kola soutěže Mladý zá-
chranář, pořádaného Hasičským 
záchranářským sborem Jihočes-
kého kraje. V prostorách výsta-
viště v Českých Budějovicích vy-
bojovalo družstvo (A. Makovcová 
– velitelka, L. Končelová, V. Kos-
těncová, K. Kostěncová, Z. Holu-
bová) pěkné 2. místo.
V letošním školním roce bude 
činnost zdravotnického kroužku 
pokračovat také na 1. stupni ZŠ 
v nové budově na Povážské.
Zdeňka Pletková,
vedoucí zdravotnického kroužku ZŠ 
Povážská
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ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ ČINNOSTI
ZDRAVOTNICKÉHO KROUŽKU NA POVÁŽSKÉ

Jízda městem. Foto: Archiv MěÚ

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

Hlídka dívek na slavnostním vyhodnocení, vlevo velitelka M. Jirsová.
 Foto: Archiv autorky článku

Termín Akce

Sobota 17. září Turistický závod – organizuje oddíl HUSOT, 
sraz ve 13.30 před ZŠ Čelakovského, start za re-
staurací Ráj, úkoly na trati – plížení, hod míčkem 
na cíl, určení severu, určování stromů, turist. 
a map. značek, hradů a zámku v Čechách, uzlová-
ní, ceny připraveny, kontakt: husot@seznam.cz, 
p. Hankovec – 737 825 521

Vodící pes – bezpečná chůze. Pojďte si vyzkou-
šet mezi 10. a 14. hodinou k OD Maxim (bývalý 
OD Labuť) chůzi za pomoci vodícího psa. Souhra 
nevidomého nebo silně slabozrakého člověka se 
psem vyžaduje perfektní přípravu a zvíře musí 
projít náročným tréninkem. Co všechno umí pes, 
který nahrazuje člověku zrak a schopnost orienta-
ce, předvede Škola vodicích psů Brno a jejích dva-
náct čtyřnohých „žáků“. Pořádá SONS Strako-
nice.

Pondělí 19. září Sčítání dopravy na frekventovaných křižovat-
kách města a na příjezdových komunikacích do 
města prostřednictvím žáků základních škol.

Úterý 20. září Den v pohybu s dopravní tematikou zahrnující 
soutěže, bezpečnost v dopravě, zdravovědu zorga-
nizuje pro žáky Základní speciální školy a klienty 
ÚSP Strakonice Občanské sdružení Cestou vůle.

Čtvrtek 22. září
– Evropský den
bez aut

Jízda městem na dopravním prostředku poháně-
ném vlastní silou, již 6. ročník tradiční jízdy měs-
tem, například na kolečkových bruslích, na kolo-
běžkách, na kolech. Sraz je v 16.30 u tribuny 
stadionu Na Sídlišti, start jízdy je v 17.00. Trasa 
povede přes sídliště Jezárky, dále pak severní čás-
tí města po lávce přes řeku Otavu, most Jana Pa-
lacha, ulicí Bezděkovskou a Na Ohradě. Cíl cesty 
je před plaveckým stadionem STARZ Na Křemel-
ce. Každý účastník bude mít možnost bezpro-
středně po dojezdu k plaveckému areálu navštívit 
bezplatně krytý bazén. Proběhne losování o hod-
notné ceny. Zároveň bude provedena dočasná 
uzavírka komunikací, na nichž bude tato akce 
uskutečněna.



SBĚRATELSKÁ BURZA
Klub filatelistů Strakonice pořádá 
v sobotu 17. září 2011 v místní 
sokolovně sběratelskou burzu od 
7.30–12.00 hodin. Srdečně zveme 
sběratele známek, pohlednic, od-
znaků, mincí, kalendáříků, piv-

ních etiket a láhví, zápalkových 
a fezových nálepek i jiného sbě-
ratelského materiálu, aby si přišli 
doplnit své sbírky nebo se zbavit 
přebytků. Je zajištěn dostatek 
stolů, a tak se těšíme na vaši 
účast.
KF 02–2 Strakonice
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Jistě si mnozí z vás povšimli v mi-
nulých letech v přehledu akcí po-
bočky ŠK za parkem (tj. pod hla-
vičkou ŠK a ČSOP), že zveme 
každý pátek předškolní a mladší 
školní děti v doprovodu dospělých 
na schůzky kroužku MOP, se sra-
zem střídavě před hradem a v par-
ku. Pak následoval výčet možnos-
tí, co budeme po celý měsíc dělat, 
abychom formou hry a někdy 
i skutečnou pomocí (jako je např. 
čistění studánky, trhání plevelné 
netýkavky, sázení stromků, vyvě-
šování budek...) poznávali přírodu 
a učili se jí rozumět a pomáhat.
Kromě rodin vítáme na schůzkách 
i další zájemce. Přijít může kdoko-
liv, i bez dítěte. Nemusí se zapojo-
vat do mikroskopování, různých 
her nebo vyrábění, pokud nechce. 
Může se dělit s rodiči a vedoucími 
o zkušenosti, např. ze zahradniče-
ní, dozvídat se zajímavosti z příro-
dy, tipy na výlety atd. Nebo jen tak 

odpočívat a užívat pohody, která 
na schůzkách vládne.
Starší školáci, kteří chodí do krouž-
ku bez rodičů, by si mohli obnovit 
samostatný oddíl Sova. Ten dříve 
pracoval při strakonickém gymná-
ziu a pomáhal zejména při přípravě 
na různé soutěže a olympiády. Zís-
kal tehdy např. Zlatou cena Bron-
tosaura nebo 2. místo v národním 
kole Ekologické olympiády.
Chtěli bychom upozornit na změ-
nu místa srazu v tomto školním ro-
ce. Budeme se scházet vždy 
v 16.00 u hradu před kanceláří 
CIAO. Schůzky zahájíme pátkem 
9. září. Chceme letos zavést i zápis-
né pro stálé členy, a to ve výši 70 
Kč. Kdo se přijde jen podívat, pla-
tit zatím nemusí. Těšíme se, že i le-
tos se přihlásí noví zájemci, kte-
rým není lhostejný vztah k přírodě, 
ke všemu živému, co nás obklopuje.
Zdeňka Skalická, Jitka Svobodová, 
Alena Hrdličková a ostatní „MOPíci“

Stálé expozice muzea otevřeny 
úterý–neděle 9–16 hod.

VÝSTAVY:
Do 30. 10.
Cestou zvuku –
výstava rádií, telefonů a prvních te-
levizorů ze sbírky J. Kloboučníka
výstavní sály strakonického hradu
Do 30. 10.
Rožmberkové, řád sv. Jana Jeru-
zalémského a Strakonicko –
výstava k roku Rožmberků

15. 9.
Běh naděje –
charitativní akce na podporu on-
kologického výzkumu
Ve spolupráci s 25. protiletadlo-
vou raketovou brigádou Armády 
ČR.

Středověký vodní mlýn Hoslovice:
Vodní mlýn otevřen

úterý–neděle 9–16 hod.
23.–25. 9.
Domácnost paní mlynářky –
víkend věnovaný životu na mlýně 
– kuchyně, tradiční suroviny, pe-
čení chleba, praní prádla, zpraco-
vání ovoce

Připravujeme na říjen:
Kapitulní síň
Výstava a pořad k nedožitým 80. 
narozeninám Jindřicha Jindráka, 
pěvce Národního divadla.
14.–15. 10. 2011
Vodní mlýn Hoslovice – Zpraco-
vání dřeva
Dva dny věnované využití a zpra-
cování dřeva v hospodářství, tesá-
ní trámů, výroba koryt a dřeváků, 
pletení košťat.

Informace o sezoně 2011:
www.muzeum-strakonice.cz
 383 321 537, 380 422 608

gram delší (autobus ze Strako-
nic jede např. ve 14.35 z Elle-
rovy ul.) a pak ještě v 17.10 na 
stejném místě pro ty, kdo při-
jedou později (např. spojem je-
doucím z Ellerovy ul. v 16.42) 
a připojí se. Po cestě k zám-
ku, na vrch Brdo a další mís-
ta uvidíme praktické ukázky 
lesních prací (např. odvětvo-
vání). Dozvíme se i zajímavos-
ti ze Štěkeňska (o historii, 
geologii, folkloru apod.). V pří-
padě deště se program přizpů-
sobí, lze být i pod střechou. 
Zpět z Dobré Vody lze jet např. 
v 18.54 s přesedáním na vlak 
v Čejeticích.

l v pondělí 12. 9. mezi 17.00–
19.00 hod. do pobočky ŠK na 
Tvořivý podvečer s pí Bože-
nou Legátovou na téma Sklá-
dané květiny a motýlci z pa-
pírových obalů od čajových 
sáčků. Nůžky, lepidlo, tuž-
ky a materiál na ukázku budou 
připraveny na místě, lze přinést 
i vlastní.

l v pátek 16. 9. na přírodověd-
nou procházku Noc netopý-
rů. Vede Tereza Bradáčová 
(Březinová), studentka PřF 
JČU. Sraz na nádvoří hra-
du před ŠK v 18 hod. Může-
te se těšit na Jeníka a Pepíka, 
hendikepované samečky ne-
topýra rezavého. Dále nebu-
de chybět ani krátké povídání 
o netopýrech a jejich ochraně, 
rozdávání propagačních mate-
riálů, soutěž pro děti. Půjde se 
také do terénu, a to k Blatské-
mu rybníku. Za nepříznivého 
počasí bude program ve spol. 
sále ŠK.

l v neděli 18. 9. na další společ-
né hraní na kantely (vyrobené 
při akcích ŠK) od 18.00 v po-
bočce za parkem. Akce se ko-
ná ve spolupráci s o. s. Spona. 
K poslechu zveme i veřejnost.

l na schůzky přírodovědného 
kroužku MOP – hlavně pro 
děti předškolního a mladšího 
školního věku s někým dospě-
lým z rodiny. Sraz každý tý-
den v pátek (kromě 2. 9.) v 16 
hod. před hradem u kancelá-
ře CIAO. 
Při kroužku se může scházet 
i skupinka dospělých bez dětí, 
případně také oddíl starších 
školáků. Chodíme hlavně ven, 
někdy i do klubovny (na hradě), 
do knihovny v Husově ulici, do 
psího útulku... (podle návštěv-
nosti a počasí). Hry a povídání se 
v září zaměří hlavně na zajíma-
vosti o tažných ptácích. Jak to 

Nábor proběhne v Městském domě kultury Strakonice (Prácheňská 
jizba ve 2. poschodí) v úterý dne 13. 9. 2011 od 15.00 do 17.00 hod. 
Předpokladem pro přijetí je pohybové nadání a zpěv.

l do 26. 9. – Výstava Místa utr-
pení, smrti a hrdinství – vězni 
z českých zemí v nacistických 
koncentračních táborech. Vý-
stava věnovaná tématu holo-
caustu.

l 4. 9. – ŠK spolupořádá tradiční 
ADRAden pro děti. Rennerovy 
sady, 14.00 hod.

l 13. 9. – Školení počítačo-
vé gramotnosti. Základy prá-
ce s počítačem. ŠK, studovna, 
9.30 hod.

l 15. 9. – Tematická bese-
da k probíhající hlavní výsta-
vě s panem Asafem Auerba-
chem. Pan Auerbach je jedním 
z Wintonových dětí – židov-
ských dětí zachráněných v ro-
ce 1938 sirem Nicolasem Win-
tonem před nacisty. Beseda je 
zařazena do cyklu Akademie 
volného času. ŠK, společenský 
sál, 18.00 hod.

l 23. 9. – Koncert skupiny Jis-
tem a křest nového CD. ŠK, 
společenský sál, 19.30 hod. 
Vstupné dobrovolné.

l 10. 9. a 24. 9. vás zveme na 
Farmářské trhy. První nádvo-
ří strakonického hradu, 8.00–
12.00 hod.

ŠK A ČSOP ZVOU
l po celý měsíc na průběžně ob-

měňovanou výstavku právě 
kvetoucích rostlin a na výstav-
ku fotografií p. Zdeňka Koz-
la Kameny a stromy v půjčov-
ně pro děti a dospělé v pobočce 
ŠK za parkem (Husova 380). 
Pokračují i akce Burza námětů 
na cestování a Nejmilejší kni-
hy. Otevírací doba v pobočce: 
PO a ČT 13–18, ST 8–12. 

l ve středu 7. 9. na přírodověd-
nou procházku s p. Václavem 
Žitným. Sraz je v 15.00 na za-
stávce Dobrá Voda ve Štěk-
ni pro ty zájemce, kteří mohou 
přijet dřív a budou mít pro-

Rozšíření
otevírací doby
oddělení pro děti!
Od září 2011 bude mít oddě-
lení pro děti Šmidingerovy 
knihovny otevřeno i v pátek do 
18 hodin (místo dosud do 16 
hod.). Otevírací doba je tedy: 
Po, St, Čt, Pá 12.00–18.00 
hod.

Podrobnosti viz www.csop-strakonice.net

Dětský folklorní soubor PRÁCHEŇÁČEK
pořádá NÁBOR nových členů – dětí ve věku 5–7 let 
(ročníky 2004, 2005, 2006). 

KROUŽEK MALÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE



Zapojení do projektu
„Česko se hýbe“

ŽIVOT V KONDICI
Den otevřených dveří
v Relaxačním centru

na Ostrově ve Strakonicích
v úterý 13. 9. celý den

Přijďte si vyzkoušet
pohybové aktivity:

 

l H.E.A.T. Program pod
taktovkou prezentátorů Česka

l Pilates klasické
a rehabilitační

l Cvičení na Bosu
l Cvičení na velkých míčích

l Aerobik

l Cvičení pro seniory
l Zábavné rehabilitační

cvičení pro děti
l Speciální silové Pilates

nejen pro muže
l Cvičení v posilovně

Fitness Ostrov
l Udělat si analýzu těla

To vše pod vedením
vyškolených cvičitelek,

osobních trenérů

Součástí zdravého životního 
stylu bude ve středu 14. 9.
od 17.00 hodin přednáška

úspěšné výživové poradkyně
a spoluautorky knihy

Elišky Astlové o správných
výživových návycích

Více informací o rozvrhu
cvičení a možnosti přihlášení
na lekce www.zivotvkondici.cz
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PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ZÁŘÍ 2011
Září 2011 – měsíc zvýšeného dohledu nad dodržováním hygienických pravidel na plaveckém stadionu
V září bude probíhat zvýšená kontrola návštěvníků plaveckého stadionu, a to i žáků plavecké školy a rodičů, kteří navštěvují baby pla-
vání, zaměřená na sprchování a mytí před vstupem do bazénu. Dle „Lázeňského řádu“ je každý návštěvník povinen se před vstupem 
do bazénu umýt mýdlem (bez plavek) a osprchovat. Z každého člověka se po celý den odlupují šupinky kůže, padají chlupy, vlasy, 
potí se, a to všechno je zátěž pro vodu v bazénu. Provozovatel musí podle vyhlášky dopouštět 30 litrů čerstvé vody na každého ná-
vštěvníka bazénu (a to je dostačující množství právě při správném umytí a osprchování). Jestliže se návštěvník neumyje a neosprchu-
je, pak je potřeba dopustit min. dvojnásobné množství čerstvé vody (tím narůstají náklady na provoz) a je to vůči ostatním koupají-
cím bezohlednost. Ani osprchování v plavkách nestačí. Pokud se totiž osprchuje v plavkách a nejsou dostatečně umyta i intimní 
místa, bakterie, které se vyskytují v této oblasti, přecházejí do vody a mohou způsobovat u ostatních návštěvníků zdravotní problémy.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu, Libuše Hlavatá, ředitelka plavecké školy

KRYTÝ BAZÉN
PONDĚLÍ 6.00–8.00   17.00–20.00x
 (kondiční plavání)

ÚTERÝ  14.30–15.30  20.00–22.00

STŘEDA 6.00–8.00 12.30–13.30* 13.30–17.00 20.00–22.00
 (kondiční plavání)

ČTVRTEK  13.30–16.30   20.00–22.00

PÁTEK 6.00–8.00 12.00–14.30  15.30–22.00
 (kondiční plavání)  (15.30–19.00x)

SOBOTA  13.00–20.00

NEDĚLE  13.00–20.00
Vysvětlivky:  x – polovina bazénu,
                 * – plavání pro důchodce

KURZY PRO NEPLAVCE
Pondělí, čtvrtek: 15.30–16.30 hod.
Pro děti od 5 let.

FITNESS
 
Plavecký stadion
Pondělí
  8.00–12.00 13.00–19.00
Úterý – pátek
  8.00–12.00 13.00–21.00
Sobota 15.00–19.30
Neděle 15.00–19.30

SAUNA
Pondělí zavřeno
Úterý 10.00–22.00: ženy
Středa 10.00–22.00: muži
Čtvrtek 10.00–22.00: společná
Pátek 10.00–22.00: ženy
Sobota 10.00–17.00: muži
Neděle zavřeno

VÝJIMKY
Sauna
Sobota 24. 9. zavřeno

Plavecký stadion
Sobota 24. 9. zavřeno
Neděle 25. 9. zavřeno
Středa 28. 9. zavřeno

Fitness na plaveckém stadionu
Sobota 24. 9. zavřeno
Neděle 25. 9. zavřeno
Středa 28. 9. zavřeno

AKTUÁLNÍ PROGRAM
v pátečním Strakonickém deníku, 
na tel.: 383 321 792, na infolin-
ce 383 324 209 nebo na webu: 
www.starz.cz.

STARZ Strakonice
Na Křemelce 512,
386 11 Strakonice

e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz Změny programů vyhrazeny!

o.s. ORIN
od 1. září 2011 nabízí:

Jóga pro dospělé a mládež
od 12 let

l dopolední cvičení každou středu 
9.30–11.00 hod.

l odpolední cvičení každý čtvrtek 
18.00–19.30 hod. 

Cvičení na posílení
pánevního dna

l každou středu 18.30–19.30 hod.

Hip–Hop:
l Mini (děti 4–6 let) – 1x týdně 

1 hod.
l Děti (7–12 let) – 2x týdně 1,5 

hod.
l Junioři (13–19 let) – 2x týdně 

1,5 hod.

Vše v centru pro pohyb, relaxaci 
a terapii Lotos – 1. patro spor-
tovní haly, Máchova ul. 1113, 
Strakonice.

Podrobné info:
osobně 1. 9. 2011
15.00–16.00 hod., 
tel.: 720 314 523,

e-mail: o.s.orin@seznam.cz,
web: www.orin.estranky.cz

PLAVÁNÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY
Sdružení zdravotně postižených, Územní sdružení Strakonice informu-
je o plavání ve 2. pololetí 2011.
Plavání bude probíhat každé pondělí od 13.30 do 14.30 hod. od 12. zá-
ří 2011. Permanentky se budou prodávat na plaveckém stadionu před 
začátkem lekcí plavání ve dnech 12. září a 19. září 2011.
Cena 1 hodiny je 20 Kč.
Plavání je součástí projektu Proti nemocem a stáří.

Oddíl házené TJ ČZ a DDM 
Strakonice zve

CHLAPCE A DĚVČATA
Z 1. – 2. TŘÍD

DO VŠEOBECNÉHO
SPORTOVNÍHO KROUŽKU

Pravidelné cvičení se koná v tělo-
cvičně TJ ČZ Strakonice, Mácho-
va ulice čp.108, a to každou středu 
od 16.00–17.00 hodin, začínáme 
14. září 2011, možno nezávazně 
vyzkoušet, sportování dětí je za-
měřeno na míčové hry a všestran-
ný pohybový rozvoj, cvičení po-
vedou zkušení trenéři, dotazy na 
mobil 721 244 825.

DĚTI ZE 3. TŘÍD
mohou navštěvovat přípravku há-
zené, která má tréninky rovněž 
v těl. TJ ČZ, a sice každé pondě-
lí 15.30–17.00 hodin a čtvrtek 
15.00–16.30 hodin, poprvé již 
6. září!
Tento kroužek vedou Roman 
Nejdl (724 524 566) a Jindřich 
Kosák (720 666 109).
Informace také přímo v tělocvičně 
TJ ČZ v Máchově ulici čp. 108.



Dukelská, ul. J. z Poděbrad 
a F. L. Čelakovského – již finan-
ce obdržely. Využijí je především 
na nákup interaktivních tabulí, 
počítačů a dalšího dovybavení 
výpočetní technikou, na vzdělá-
vací a výukové programy a ško-
lení pedagogů, na protidrogové 
projekty, prevenci sociálně–pa-
tologických jevů, na posílení 
výuky čtenářské gramotnosti, 
cizích jazyků a přírodovědných 
věd.
Základní škola Povážská žádost 
o dotaci předloží na podzim 
a kromě výuky PC gramotnosti 
a vybavení ICT technikou bude 
obsahovat i pokračování projek-
tu s názvem Rovné příležitosti 
pro každého, šance pro všechny, 
spolufinancovaného Evropským 
sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. Tento projekt 
probíhá v ZŠ už třetím rokem 
a je vytvořený pro žáky se speci-
álními vzdělávacími potřebami, 
především pro žáky mimořádně 
nadané.
Současně škola intenzivně pra-
cuje na přípravě žádosti do gran-
tového projektu z Operační-
ho programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost Zvyšová-
ní kvality ve vzdělávání. Obsa-
hem je zlepšování podmínek pro 
výuku technických, přírodověd-
ných oborů a řemesel, včetně 
zvyšování motivace žáků ke 

vzdělávání se v těchto oborech. 
Součástí projektu je mj. vyba-
vení učeben fyziky a chemie.
Každá ZŠ pracuje podle vlastní-
ho vzdělávacího programu, kte-
rý má svá specifika.

ZŠ Dukelská je škola s rozšíře-
nou výukou matematiky a příro-
dovědných předmětů. Pro děti 
se specifickými poruchami uče-
ní zřizuje speciální třídy. Škola 
je zapojena do Hnutí na vlast-
ních nohou – Stonožka, které 
pomáhá jak dětem v ČR, tak 
i v Evropě.
ZŠ F. L. Čelakovského nabízí 
rozšířenou výuku cizích jazyků 
a je zařazena do rozvojového 
programu Zajištění bezplatné 
přípravy k začlenění do základ-
ního vzdělávání dětí osob se stát-
ní příslušností jiného členského 
státu EU.
ZŠ J. z Poděbrad preferuje výu-
ku cizích jazyků, práci s výpočet-
ní a komunikační technikou 
a sportovní výchovu. Škola spo-
lupracuje s partnerskou školou 
v rakouském Taufkirchenu.
ZŠ Povážská se ve svém školním 
vzdělávacím programu zaměřu-
je na žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, především na 
žáky nadané.
Všechny školy nabízí řadu ne-
povinných předmětů např. infor-
matiku, cizí jazyky, sportovní 
hry, náboženství a přichází i s ši-
rokou nabídkou zájmových 
kroužků.
Vzrůstající trend ve vývoji počtu 
narozených dětí se projevil i v zá-
kladním školství. Po letech po-
klesu došlo ve školním roce 
2010/2011 k obratu a ve Stra-
konicích byl poprvé po letech 
zaznamenán meziroční nárůst 
celkového počtu žáků. Ten však 
není tak patrný jako ve školách 
mateřských a skutečnost, že by 
jej strakonické školy nebyly 
schopny zvládnout, zatím ne-
hrozí.

Přehled základních škol zřizova-
ných městem Strakonice

Kapacita
k 1. 9. 2011

ZŠ Dukelská 975

ZŠ F. L. Čelakov-
ského 700

ZŠ ul. J. z Podě-
brad 525

ZŠ Povážská 630

Miluše Vacková, odbor školství 
a CR 

byly počítačové a jazykové učeb-
ny, odborné učebny, zakoupeny 
byly nové šatní skříňky. 
V lednu 2010 byla na místě ne-
vyhovujících montovaných pa-
vilonů zahájena výstavba nové 
Základní školy Povážská. Stav-
ba je rozdělena do dvou etap. 
První, zahrnující pavilon první-

ho stupně a školní jídelnu, byla 
v srpnu dokončena a od 1. září 
tu začne výuka žáků prvního 
stupně. Po dokončení druhé eta-
py výstavby v roce 2012 sem bu-
dou přesunuti z Velkého ná-
městí i žáci druhého stupně 
základní školy.
Školy však nečekají pouze na fi-
nanční prostředky z rozpočtu 
zřizovatele, ale samy se aktivně 
snaží získávat další zdroje z růz-

ných projektů. Mezi ty nejvý-
znamnější patří v poslední době 
prostředky z Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost – EU peníze 
školám. Tři základní školy – 

Ačkoli od r. 2008 dochází k mír-
nému snížení porodnosti, je ka-
pacita mateřských škol v našem 
městě zcela naplněna.
S možností rozšíření kapacity se 
proto počítá i pro školní rok 
2012/2013. Rozhodnuto bude 
na základě výsledků zápisů do 
mateřských škol. S možností vy-

budování jedné třídy město Stra-
konice uvažuje v budově Základ-
ní školy Povážská v Lidické ulici, 
ve které do 30.6.2011 probíhala 
výuka žáků prvního stupně. 
V případě realizace bude třída 
určena předškolákům, kteří se 
nově dostaví k zápisu pro školní 
rok 2012/2013.

Přehled mateřských škol zři-
zovaných městem Strakonice

Kapacita
k 1. 9. 2011

MŠ U Parku  95

MŠ Čtyřlístek  88

MŠ Lidická 112

MŠ Holečkova 413  90

MŠ Spojařů 108

MŠ Stavbařů  56

MŠ Školní 112

MŠ A. B. Svojsíka 100

MŠ Šumavská 112

Trvalé zlepšování materiálních, 
hygienických a bezpečnostních 
podmínek je patrné i v základ-
ních školách. V posledních ně-
kolika letech byly např. školy vy-
baveny novým nábytkem, který 
zohledňuje rozdílnou tělesnou 
výšku žáků a odpovídá hygienic-
kým předpisům, nově zařízeny 
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ZŠ F. L. Čelakovského prochází modernizací. Foto: Archiv MěÚ

JEDNOU Z PRIORIT MĚSTA JE ŠKOLSTVÍ
Pokračování ze strany 1.

ZŠ  J. z Poděbrad bude zateplena. Foto: Archiv MěÚ
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PRANOSTIKY NA ZÁŘÍ „Po svatém Matouši čepici na uši!“ (21. 9.)

„Svatý Václav praví: „Pusťte krávy do otavy!“

Šimon Chvosta, 12 let

Pranostiky nakreslili žáci výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové.

David Čížek, 12 letEliška Miková, 13 let

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ 
VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
V ZÁŘÍ

2. 9. 1666 – vypukl v Londýně 
velký požár, během něhož bylo 
zničeno na 10 000 budov včetně 
katedrály sv. Pavla (345. výročí)
8. 9. 1841 – se narodil hudební 
skladatel Antonín Dvořák (170. 
výročí narození)
15. 9. 1976 – zemřel český foto-
graf 20. století Josef Sudek (35. 
výročí úmrtí)
23. 9. 1871 – se narodil malíř, gra-
fik a ilustrátor František Kupka 
(140. výročí narození)
23. 9. 1901 – se narodil Jaroslav 
Seifert, básník, publicista, pro-
zaik a překladatel, nositel Nobe-
lovy ceny (110. výročí narození)

Městský ústav sociálních služeb 
Strakonice

Domov pro seniory Lidická 
189, 386 01 Strakonice

vás srdečně zve na

IX. ročník výstavy ručních
prací „nejen“ seniorů

Program:

23. 9. 2011 od 14.00 hod.
slavnostní zahájení

24.–30. 9. 2011
otevřeno od 9.00 do 18.00 hod.

3.–4. 10. 2011
otevřeno od 9.00 do 16.00 hod.

5. 10. 2011
Den otevřených dveří DS

od 13.00 do 16.30 hod.
Výstava je umístěna
ve víceúčelovém sále

Domova pro seniory, Lidická
(bývalá kaple sv. Martina)

()

Zveme všechny „nejen“ seniory 
ke spoluúčasti na výstavě. 

Uzávěrka přijímání ručních prací 
je dne 12. 9. 2011.

Kontakt:
Zdeňka Limbergerová,

Martina Klečková 
tel.: 383 376 365, 383 321 199,

mobil: 737 868 447

ZEPTALI JSME SE…
Také ve Strakonicích funguje od 
února 2011 specializované sociál-
ní zařízení zaměřené na osoby 
ohrožené domácím násilím. Na 
fungování organizace jsme se ze-
ptali sociální pracovnice paní Bc. 
Hany Kadlecové.

Můžete upřesnit o jaké zařízení 
se jedná a komu jsou jeho služby 
určeny?
Jedná se o Intervenční centrum 
pro osoby ohrožené domácím ná-
silím, které funguje při Diecézní 
charitě České Budějovice. Je urče-
né nejen osobám přímo ohrože-
ným domácím násilím, ale i těm, 
kteří se s domácím násilím setkají 
ve svém okolí a chtějí pomoci za-
bránit jeho další eskalaci. Činnost 
Intervenčního centra je zaměřena 
na přechodnou odbornou pomoc 
a nehmotnou podporu (osobní 
konzultace, telefonické konzulta-

ce, krizovou intervenci, podpůr-
nou psychoterapii, sociální pora-
denství, zprostředkování dalších 
služeb ohrožené osobě, právní 
poradenství, sestavení bezpeč-
nostního plánu, pomoc při vypra-
cování písemných žádostí…). Při 
poskytování veškerých služeb je 
vždy kladen důraz na zachování 
naprosté mlčenlivosti a je respek-
továno právo uživatele služby na 
zachování anonymity.

Kde a kdy je možné Intervenční 
centrum navštívit?
Ve Smetanově ulici čp. 533 (budo-
va bývalého okresu), 2. patro, čís-
lo dveří 43, a to každou středu od 
9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 ho-
din.

Kde mohou zájemci získat více in-
formací?
Na tel. čísle 731 619 844, e-mailu: 
icstrakonice@charitacb.cz nebo na 
www.dchcb.cz.

Turistický oddíl HUSOT Strakonice

již od září přijímá chlapce a dívky ze 2.–5. 
tříd se zájmem o

Historii, umění, sport, ochranu pří-
rody a turistiku

Schůzky každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin v klubovně v uli-
ci U Sv. Markéty 58 (papírnictví naproti Kochance).

2x měsíčně akce o víkendech (výpravy, výlety, srazy oddílů, sport, 
turistický závod – naši dva členové se letos probojovali na mistrov-
ství republiky).

Letní tábor v Bohumilicích

Kontakt: 383 321 062 (Milan Hankovec – do zaměstnání)
 MT: 737 825 521, e-mail: Husot@seznam.cz
 www.Husot.Strakonice.cz

FOKUS PÍSEK,
POBOČKA STRAKONICE

SDRUŽENÍ
PRO PÉČI O DUŠEVNĚ

NEMOCNÉ.
Bezděkovská 216,
386 01 Strakonice
Tel.: 608 271 800,

E-mail:
krejsova@fokus-pisek.cz

Otevírací doba:
pondělí: 9.00–16.00

úterý: 9.00–16.00
středa: 13.00–16.00
čtvrtek: 9.00–16.00
pátek: 9.00–12.00

Změna otevírací doby!
Ukázka programu na září

Každé pondělí od 10.00-14.00
Vaření,

14.00-16.00
PC kurz po individuální domluvě

Úterý 13. 9.
od 9.00 do 15.00

Arteterapeutické tvoření
Čtvrtek 15. 9.

od 10.00 do 15.00
Zpívání

Úterý 20. 9.
od 9.00 do 16.00 hodin
Den otevřených dveří

Další informace
o našem programu můžete

nalézt na www.fokus-pisek.cz

Přijímáme nová děvčata do

BASKETBALOVÉ PŘÍPRAVKY
Jejich tréninky jsou v ZŠ Poděbradova (vždy v pondělí a čtvrtek

od 15.30 hodin). První trénink je již 5. 9. 2011.
Trenérkou je Radka Drnková – bývalá prvoligová hráčka,

která vyhrála se svými svěřenkyněmi několikrát oblastní přebor.
Případné spojení: 733 186 560.



ul. Zvolenská 918, Strakonice

SEMINÁŘ PRO PODNIKATE-
LE – úterý 20. 9. od 17.00 hod. 
v Literární kavárně Quo Vadis, Na 
Ohradě 31, Strakonice. Inspirace 
pro podnikání a osobní zkušenost 
úspěšného podnikatele. Více infor-
mací o semináři naleznete na na-
šich nových webových stránkách 
www.klubmana.cz
BOHOSLUŽBY – neděle 4. 9. 
a 19. 9. od 9.00 hod.

TANČÍME PRO RADOST 
I PRO ZDRAVÍ – úterý od 16.30 
hod. Bližší informace na mobilu: 
774 151 868
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ 
DUCH – začínáme 28. 9., pak kaž-
dou středu od 18.00 hod., zdravot-
ní cvičení pro muže i ženy v pro-
storách klubu Mana pod vedením 
Hanky Míčkové (tel.: 731 571 973)
ZAMYŠLENÍ NAD BIBLÍ – čtvr-
tek od 17.00 hod.
KLUB PRO MLÁDEŽ – pátek od 
16.00 hod.
www.mladez-strakonice.webnode.cz.
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MATEŘSKÉ CENTRUM
BERUŠKA

Lidická 194, Strakonice,
v bývalé základní škole

PROGRAM
Pátek 9. 9. v 16.00 hodin
Maškarní loučení s Beruškou
Zveme na poslední opékání na za-
hradě v Bezděkovské ulici u býva-
lého sídla mateřského centra Be-
ruška. Pro návštěvníky v maskách 
jsou připraveny drobné dárečky.
Pátek 22. 9. v 10.00 hodin
Pouťování s Beruškou

Sraz na prostranství pod Hvěz-
dou, kde se mohou děti zatočit na 
kolotočích.
Služby pro maminky
Internetový bazárek je na 
www.mcberuska.cz/bazarek/
Hlídání dětí – po dohodě s koor-
dinátorkou, tel.: 739 618 617 ne-
bo 773 165 696

Více informací na našich
stránkách www.mcberuska.cz
Těšíme se na setkání s vámi!

MC Beruška, tel.: 773 165 696
Předsedkyně MC – Andrea Lišková

Vedoucí MC – Jitka Vápeníková
Koordinátorka MC – Michaela 

Horejšová, tel.: 739 618 617
mcberuska.strakonice@seznam.cz

Turistická sezona se pomalu chýlí 
ke svému konci. To nám ovšem 
nebrání v tom, abychom vás po-
zvali k návštěvě našeho informač-
ního centra a nabídli vám novinky 
v prodeji. Příznivcům dudácké 

muziky doporučujeme CD Mladé 
dudácké muziky „Já sem panna“, 
které bylo vydáno v letošním roce 
k pátému výročí založení kapely. 
Milovníkům turistiky a krásných 
památek nabízíme průvodce Jižní 
Čechy do kapsy s DVD, dále Šu-
mavská putování za přírodou, 
historií, přáteli a pacienty, nemé-
ně zajímavou publikaci Čertovy 
kameny na Blatensku nebo knihu 
místního autora O. Fibicha „Rytí-
ři svatého Jana a jejich hrad ve 
Strakonicích“.
Lucie Šerlová, MIC

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE,
Kochana z Prachové 263

tel./fax: 383 332 166
e-mail:  zus-strakonice@cmail.cz

http://zus.strakonice.cz
 1. 9. První setkání žáků s učiteli, zahajovací schůzky přípravných 

ročníků, organizační pokyny, domluva rozvrhu (od 13 hod.).
 2. 9. Zahájení individuální výuky (hudební obor), upřesňování roz-

vrhu, zařazování do skupin kolektivních předmětů (od 13 hod.).
 5. 9. Zahájení pravidelné výuky kolektivních předmětů.
15. 9. Fanfáry trubačů strakonické ZUŠ na Běhu naděje.
17. 9. Reprezentace strakonických žáků dramatického oboru na 

festivalu Aber same times fest 4 v Praze.
25. 9. Vystoupení tanečního orchestru L Band na pouti.
30. 9.–2. 10. Muzikantská dílna Pošumavské dudácké muziky ve spolu- 

práci se ZUŠ (v budově Kochana z Prachové) – určeno zá-
jemcům o dudáckou tradici – úprava a interpretace písně, 
taneční seminář, závěrečný večer se zpěvem a tancem 
v Hradním sklípku.
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POHLED DO HISTORIE

HISTORIE STRAKONICKÝCH KIN
Využil jsem tehdy toho, že mne na 
zkouškách v Klánovicích, kterým 
předcházel třítýdenní kurz, učil 
promítací techniku a následně 
byl předsedou zkušební komise 
Ing. Vladimír Smrž, což je uznáva-
ný odborník na projektování kin. 
Jelikož jsme si během pobytu 
a zkoušek v Klánovicích padli do 
oka, navázal jsem tehdy vedení 
města na jeho osobu a on spolu-
práci přijal. Osobně přijel do Stra-
konic a po prohlídce objektu se po-
stavil do čela týmu, který začal 
projektovat generální přestavbu 
kina Svět, ale ne jenom jeho kino 
části, ale ve víceúčelový objekt, 
který by rozhodně centru města 
nedělal ostudu. 
Nejprve bylo nutné provést sta-
vebně technický průzkum a vypra-
covat dokumentaci ke stávajícímu 
stavu. K tomuto objektu se totiž 
nenašla žádná projektová doku-
mentace. Po jejich vyhotovení se 
rozběhl projekt. Ing. Smrž se 
svým týmem řešil hlavně část ki-
na. Možnosti celkového budoucí-
ho využití objektu řešil Ing. arch. 
Rampich. Vzhled budovy měl být 
zachován a její funkčnost měla být 
mnohem všestrannější.
Co se týče vlastní kinočásti, tak by-
la řešena otázka dvou na sobě ne-
závislých projekčních sálů. Stáva-
jící kinosál byl více jak 16 m 
vysoký, což bylo pro kino zbyteč-
né a z hlediska prostorové akusti-
ky spíše na škodu, neboť to zvyšo-

valo hladinu dozvuku, což zhoršuje 
srozumitelnost reprodukovaného 
zvuku promítaného děje. Hlavní ki-
nosál měl být tedy na místě stávají-
cím, ale měl být snížen a nad ním 
měla být další projekční místnost 
v podobě kinokavárny. Rodiče, kte-
ří neměli opatrování dětí, mohli 
sledovat představení v kinosálu 
a děti by měly stejně dlouhou pro-
jekci (např. pohádek) v kinoka-
várně. Rovněž mělo dojít i k využi-
tí teras v nádvorní části na letní 
restauraci. Vchod do kina pro di-
váky měl být ze dvora, přímo do 
vestibulu před hlavním sálem.
Ve vchodu z ulice měl být před-
prodej vstupenek, videopůjčovna 
a prodej upomínkových předmětů 
týkajících se filmového umění. 
V souvislosti s montáží moderní 
vzduchotechniky měl být zhoto-
ven ve stávajícím tvaru kovový 
krov střechy. Další problém byl 
v tom, že kinočást není podskle-
pena, tudíž technicko-energetické 
technologie měly být umístěny 
pod bývalou školní jídelnu, která 
má naopak velké sklepní prostory. 
Veškeré výstupy technologií by do 
kinočásti vstupovaly podzemním 
kolektorem, který by procházel 
pod průjezdem. Toto řešení mělo 
výhodu v tom, že např. strojovna 
vzduchotechniky, výměníková sta-
nice, hlavní elektrorozvodny atd. 
(což jsou většinou hlučné provo-
zy) by byly umístěny mimo budo-
vu kina, čímž by odpadly starosti 
s přenosem hluku do části kina. 

V prostorách jídelny měly být dal-
ší komerční prostory a onen ne-
vábný průjezd měl být proměněn 
na živou pasáž, která by též zkra-
covala cestu z dolní části města do 
části horní, neboť by ústila v par-
ku. Rovněž měla být řešena i otáz-
ka využití budov v nádvorní čás-
ti na znovuzprovoznění hotelové 
části a rekonstrukci i bytových 
prostor. Pokud si pamatuji, tak 
v době, kterou popisuji, byly v ob-
jektu dva obydlené byty. Součástí 
objektu Nový Svět byla i zahrada 
souběžná s parkem, dnes na ní 
stojí dva tzv. viladomy. Ta měla 
mít jiné využití, ve spojitosti 
s funkcí objektu. Měly tam být 
kurty pro různé sporty, plavecký 
bazén a odpočinková zóna. No po-
kud by se toto bývalo realizovalo, 
tak by to byl pro Strakonice sku-
tečně nový svět, nejen názvem.
Práce na projektu tedy dále pokra-
čovaly. Potom přišlo období resti-
tucí a o Nový Svět se přihlásila pa-
ní MUDr. Jana Kučerová z Prahy. 
Objekt získala dne 24. 6. 1991. Při 
osobním jednání ve Strakonicích 
na MěKS, které kina na konci 80. 
let převzalo, ale souhlasila s tím, 
aby město zrekonstruovalo kino-
část a ona by zrekonstruovala 
ostatní části objektu včetně znovu-
otevření hotelového provozu s vy-
užitím již zmíněného pozemku 
sousedícího s parkem. Pokud si 
vzpomínám, tak mělo být ve 
smlouvě zakotveno, že prostředky, 
které by město vynaložilo na re-

konstrukci kinočásti by byly maji-
telkou uznány na určité období, 
kdy by město - MěKS - provozova-
lo kino bez nájmu.
Později však, za starostování 
p. Kocha, město od záměru od-
stoupilo a paní majitelka řekla, že 
sama objekt rekonstruovat nehod-
lá a rozhodla se pro jeho prodej. 
Jelikož jsem objekt detailně znal, 
dohodla se mnou, že mi nadále po-
nechá klíče od objektu a že mě 
vždy, pokud se najde nějaký zá-
jemce požádá, abych ho s objek-
tem seznámil. Takto jsem tam byl 
asi se třemi zájemci a nakonec ob-
jekt koupila tehdejší firma Tank 
Plus. O dalších osudech objektu 
již nevím.
Pro zajímavost uvedu, že jako prv-
nímu nabídla objekt k odkoupení 
mně. Toto si budu pamatovat asi až 
do smrti. Bylo to někdy v létě, po 
prohlídce objektu jsme stáli před 
kinem, opřeni o zábradlí u chodní-
ku a paní doktorka pronesla: „Pane 
Landsinger, mám nápad, kupte to 
ode mne Vy. Vy to tu znáte, kinočást 
byste již zrekonstruoval postupně 
tak, abyste ji mohl co nejdříve pro-
vozovat. Já Vám to za 3,5 milionu 
prodám.“ Málem jsem pod tíhou 
tohoto nápadu přepadl přes to zá-
bradlí a paní majitelce jsem odpo-
věděl: „Já mám plat necelé tři tisí-
ce, tak kde bych asi vzal 3,5 
milionu?“ Její odpověď byla k teh-
dejší době logická – „To není pro-
blém, na to Vám půjčí každá ban-
ka.“ Nicméně, neudělal jsem to.
Jaroslav Landsinger

Především muži jsou po létech v li-
ze a začínají výhrami. Týmu, kte-
rý postoupil, pomáhají Vít Krejčí 
a Jiří Brabec, ale hlavně Jakub Di-
viš, který je nejvýraznější oporou 
v soubojích pod koši. Jsou to naši 
bývalí přeborníci v minižactvu 
a hra je nepřestala bavit. 
Ženy ztrácí naši zachránkyni An-
dreu Ovsíkovou, asi hlavně na přá-
ní rodičů, i když jsme se ji snažili 
udržet, ale svůj podíl mají také na-
še vztahy. Do ligy přichází legen-
dární prvoligový střelec Jana Stej-
skalová (i u nás dala 639 bodů), 
a také Elena Černy (z Ruska, po-
měrně dobrá hráčka).
Odpovědné členy klubu trápilo, že 
za ročníkem 89 máme málo dětí. 
Na štěstí se objevila Radka Drn-
ková (výborná technická hráčka, 
střelec, vždy pro zranění s trochou 
smůly, i tak dala jako žena 864 bo-
dů) a začala se věnovat až s obdi-
vuhodnou obětavostí a zápalem 
nejmladším minidívkám. První 
prohra s píseckými chlapci 137:0 

neodradila ji ani děti. V dalších 
letech se díky jejímu nadšení 
okruh dětí rozšířil.
Týmy starších i mladších žaček 
opět vybojovaly účast ve svých li-
gách - to znamená, že hrály mezi 
nejlepšími šestnácti týmy v ČR. 
K tomu poznámka, že v řadě spor-
tů jsou v ligových soutěžích často 
jen dva – tři kraje.
Petr Martínek zabodoval, jednou 
výborně, znovu se mu podařilo za-
jistit pro dorostenky posily – Ka-
teřinu Náhunkovou a Terezu Vlč-
kovu, obě talentované a nadějné, 
navíc vysoké. Po druhé to bylo 
slabší, když poslal písemný příkaz, 
kde má která hráčka hrát, místo 
rozumné domluvy vedoucí k lepší 
spolupráci.
Protože jsme dlužili městu za ná-
jemné v hale, museli jsme platit do-
předu, abychom mohli hrát a tréno-

vat. To logicky nepřispívalo 
k pohodě ve všech týmech. 
Muži svými výkony lákají 
diváky, neboť předvádějí vý-
bornou hru se skvělou obra-
nou a rychlými akcemi, to 
vše doplněno skvělou střel-
bou.
Začátek roku 2008 přináší 
zřejmě nejdůležitější změ-
nu, vlastně dvě. Na trenérský post 
usedá Marcela Kamerová-Kalisto-
vá, bývalá hráčka Slovenska, ale 
hlavně nadšená a vitální trenérka, 
která nic neodpouští a svým elánem 
strhává celý tým. Významný byl ná-
vrat Petry Reisingerové, skvělé 
podkošové hráčky, která u nás hrá-
la dříve pod jménem Durbáková.
Konec sezony je příznivý, ženy 
jsou osmé, druholigoví muži pátí, 
béčko žen se vrací do druhé ligy, 
starší žačky i dorostenky jsou zno-
vu bronzové, mladší dorostenky 
osmé, minižačky jsou v ČR šesté. 
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Stoleté výročí vzniku basketba-
lu. Zleva Vendula Jirášková, Mi-
roslav Vondřička, Eva Blažková 
-Kalužáková, žena současného tre-
néra národního týmu žen. Všichni 
startovali na mistrovství světa v Ma-
lajsii, kde obsadili čtvrté místo.
 Foto:  Archiv  autora  článku
A také dorostenci budou ligoví, to 
je po mnoha létech absence v lize 
úspěchem.
Na mistrovství Evropy dvacítek je-
de Lucie Baláková, v kadetkách 
startuje Klára Ovsíková.
Miroslav Vondřička
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