
Panu Karlovi je osmasedmde-
sát let. Nedoslýchá a hůře se 
pohybuje. Obědy mu už více než 
rok zajišťuje pečovatelská služ-
ba. Přesto si nedávno pořídil 
kuchyňský robot, sadu nádobí 
a indukční plotnu za 35 tisíc ko-
run. Proč? Sám neví. Na před-
váděcí akci ho prostě „přesvěd-
čili“.
„S takovými případy se, bohu-
žel, setkáváme poměrně často. 
Scénář bývá takřka totožný. Ob-
vykle jsou postiženými senioři, 
kteří si nakoupili nepotřebné 
a mnohonásobně předražené 
zboží,“ říká Jana Vadlejchová, 
vedoucí Obecního živnostenské-
ho úřadu ve Strakonicích. Právě 
na seniory bývají prezentační 
akce programově zaměřené. 
Mnohé z nich můžeme bez 
okolků označit za vymývání 
mozků. Prodejci nezřídka poru-
šují zákony a nerespektují pravi-
dla dobrých mravů. Výjimkou 
není ani zesměšňování osob, 
které projeví vlastní názor či 
nesouhlas s postupy a triky po-
řadatelů. Slibují se výhry a sle-
vy, které však ve skutečnosti 
žádnými slevami nejsou, což by 
kupující velmi záhy zjistil, kdy-
by měl příležitost porovnat ceny 
podobného zboží v běžném 
obchodě.
Že jsou produkty nabízené 
v rámci tzv. „předváděček“ až 
desetinásobně předražené, není 
žádná nová informace. Přesto 
neseriózní prodejci stále dobře 
vydělávají. Také oni se poučili 
a vypracovali novou strategii, 
jak co nejvíce omezit práva 
svých klientů. 
„Občanský zákoník totiž chrání 
nakupujícího, pokud byla spo-
třebitelská smlouva uzavřena 
mimo prostory obvyklé k podni-
kání dodavatele, nebo nemá-li 

dodavatel žádné stálé místo 
k podnikání. V tom případě je 
možné odstoupení od smlouvy 
bez uvedení důvodů,“ vysvětluje 
Jana Vadlejchová. Dodavatel má 
povinnost upozornit spotřebite-
le na toto jeho právo a musí tak 
učinit písemně. Součástí tohoto 
upozornění je také informace, 
u koho a na jaké adrese lze toto 
právo uplatnit. Dodavatel musí 
spotřebiteli v takovém případě 
vrátit zaplacenou částku.

Oklamaní senioři, kteří na před-
váděcí akci utratí i několikaleté 
úspory, však v poslední době po-
depisují smlouvy, kde se výše 
uvedeného práva zříkají. „Podle 
nových smluv totiž žádají doda-
vatele o návštěvu v místě svého 
bydliště za účelem detailní pre-
zentace zboží dle svého výběru,“ 
cituje Vadlejchová z jedné ze 
smluv. „Obvykle nechybí ani 
rozhodčí doložka, která vyhra-
zuje řešení případných sporů 
rozhodcem bez ústního jednání 

pouze na základě písemných 
materiálů předložených oběma 
stranami.“
V praxi to může vypadat tak, 
jak popisuje pan Karel: „Řekli, 
že mě z předváděčky i se zbožím 
zavezou přímo domů. Protože už 
hůře chodím, rád jsem souhlasil. 
Doma mi zanesli krabice do 
kuchyně, tam jsme podepsali 
smlouvu a já zaplatil. Nevím, co 
s těmi věcmi budu dělat.“
Podle Jany Vadlejchové je přede-
vším důležité neustále si opako-
vat, jak velkou váhu má náš pod-
pis. „Nezapomeňte, že podpis 
vyjadřuje souhlas s podmínkami 
kupní smlouvy a je závazný, 
i když jste si smlouvu nepro-
studovali a podmínky vám ne-
jsou srozumitelné. Nikdy nepo-
depisujte nic, čemu nerozumíte, 
co si nepřečtete a v klidu nero-
zvážíte,“ varuje. Manipulace má 
totiž mnoho podob – od po-
chvaly, nekonečných úsměvů či 
zpráv o neuvěřitelných výhrách, 
až po výhružky, urážky a hrubý 
nátlak. Kdo na ni není připra-
ven, ten snadno podléhá. Mož-
ná, že i vy se poznáte v dopise 
paní Marie: „Jsem vážně nemoc-
ná stará osoba po operaci srdce 
a mám velké potíže s očima. Na 
psaní velmi špatně vidím. Dosud 
mám v živé paměti chvilku u sto-
lečku (po skončení akce) s tou pa-
ní a jejím manželem. Já jsem jas-
ně a rezolutně odmítla jakýkoliv 
nákup spotřebičů s tím, že nic ku-
povat nechci, načež mě oba dva 
začali přesvědčovat o výhodě, 
praktičnosti a o jednoduchém 
ovládání. Stále to vychvalovali 
a doporučovali, až mi bylo trapně 
nic nekoupit. Načež mi nabídli, 
že mě zavezou autem do spořitel-
ny, kde si mohu peníze vybrat, po-
kud nemám doma celou částku, 
nebo že můžu zboží splácet po-
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval 
již na páté Fórum Zdravého 
města, které se uskuteční v úte-
rý 18. října 2011 od 16.30 ho-
din v Domě kultury ve Strako-
nicích.
Fórum Zdravého města se již 
stalo tradičním prostorem pro 
Vaše náměty, postřehy a připo-
mínky a je pro nás cenným zdro-
jem informací o tom, co Vás 
jako obyvatele Strakonic trápí, 
kde vidíte možnost pro zlepšení 
života v našem městě.
Na fóru se již tradičně dozvíte, 
jak se nám podařilo řešit námě-
ty z loňského roku, a opět budete 
mít možnost rozhodnout, která 
prospěšná aktivita obdrží šek 
na 10 000 Kč.
Jednání fóra se zúčastní vedení 
města i kompetentní pracovníci 
jednotlivých odborů městské-
ho úřadu, se kterými budete 
moci diskutovat u tematických 
stolů. 
Přijměte tedy pozvání ke spo-
lečnému přemýšlení a společné 
práci nad tím, co můžeme 
ve Strakonicích, našem městě, 
zlepšit.
Těším se na setkání s Vámi.

 Michal Novotný, koordinátor
 Zdravého města a místní
 Agendy 21

ZA PŘEDRAŽENÉ ZBOŽÍ, KTERÉ NEPOTŘEBUJÍ,
UTRÁCEJÍ SENIOŘI NĚKOLIKALETÉ ÚSPORY

Ilustrační foto Robert Malota.

stupně. Prostě byli doslova ne-
odbytní a mně bylo tak trapně, že 
jsem jim smlouvu podepsala. Ne-
měla jsem to dělat, ale stalo se. 
Já ty spotřebiče vůbec nepotřebu-
ji a nechci, všechno mi to bylo do-
slova vnuceno…“
Na straně č. 9 uvádíme užitečné 
desatero rad, jak se nenechat na-
pálit. Nejúčinnější je však ná-
sledující: Na předváděcí akce 
a zájezdy raději nechoďte a ne-
jezděte!
Připravily: Jana Vadlejchová, ve-
doucí OŽÚ,  Irena Malotová, PR

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE JSOU PŘEHLÍDKOU MANIPULATIVNÍCH TECHNIK



ností STRABAG, a. s., oblast Jih, 
Písek za cenu 641 892,30 Kč (včet-
ně DPH).

V okolí kapličky bude položen 
chodník ze zámkové dlažby, vybu-
dovaná dřevěná pergola s poseze-
ním a nová přípojka veřejného 
osvětlení. V rámci sadových úprav 
projdou stávající stromy zdravot-
ním řezem a budou vysazeny nové 
stromy a keře. Město získalo dota-
ci ve výši 90 % z ceny bez DPH.

DAR NA OPRAVU KAPLE
S uzavřením darovací smlouvy 
mezi městem a ČEZ, a. s., Pra-
ha 4 na obnovu kaple sv. Václava   
v částce 50 000 Kč.

Rada města schválila:

ROZPOČTOVÝ VÝHLED
Návrh Rozpočtového výhledu na 
roky 2012–2016.

Rozpočtový výhled slouží jako po-
mocný nástroj pro finanční pláno-
vání hospodaření města a je nápo-
mocný při sestavování rozpočtu na 
jednotlivé roky. Výhled je možný 
nalézt na oficiálních internetových 
stránkách města www.strakonice.eu, 
v portálu občan, v sekci povinně 
zveřejňované informace – schvále-
ný rozpočet.

32. jednání dne 31. 8. 2011

Rada města souhlasila:

OPRAVA ULICE U SV. MARKÉTY
S uzavřením smlouvy se stavební 
firmou HUKO, s. r. o., Praha 5 na 
opravu ulice U Sv. Markéty za cenu 
287 521,20 Kč (včetně DPH). 

V měsíci září byl v ulici U Sv. Mar-
kéty od křižovatky s ulicí Kocha-

na z Prachové až ke křižovatce 
s ulicí Podskalská sjednocen a pře-
dlážděn povrch, byly vyrovnány 
obruby a komunikace byla odvod-
něna. 

HASIČI A RAGBISTI 
SOUTĚŽILI
S poskytnutím příspěvku ve výši 
5 000 Kč Sboru dobrovolných hasi-
čů I na zajištění hasičské soutěže 
O putovní pohár starosty města 
Strakonice v kategorii muži, ženy, 
veteráni na prostranství pod Hvěz-
dou dne 3. 9. 2011 a 4 000 Kč Rag-
by klubu Strakonice, o. s., na uspo-
řádání 3. ročníku turnaje O pohár 
města Strakonice v Radošovicích 
dne 3. 9. 2011.

UČEBNY V NOVÉM
S uzavřením smlouvy na dodávku 
a montáž audiovizuální a výpočetní 
techniky pro ZŠ F. L. Čelakovské-
ho, Jezerní 1280 s ORION Compu-
ter, s. r. o., za cenu 1 711 668 Kč 
(včetně DPH). 

Bližší informace naleznete v zá-
řijovém Zpravodaji 2011 na stra-
ně 2.

REGENERACE ZELENĚ
S uzavřením smlouvy na Rege-
neraci zeleně v areálu sportoviště 
Na Sídlišti s firmou O.K. Gar-
den, s. r. o., Praha 4 za cenu 
317 225,37 Kč (včetně DPH). 

V areálu sportoviště proběhne 
výsadba nových stromů a keřo-
vých skupin. Z důvodu bezpečnos-
ti sportovců budou odstraněny 
v blízkosti in–line dráhy přestárlé 
břízy.

Usnesení z jednání rady města 
naleznete na internetových strán-
kách www.strakonice.eu.
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31. jednání dne 10. 8. 2011

Rada města souhlasila:

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
S poskytnutím příspěvků ve výši 
2 500 Kč občanskému sdružení 
ADRA na zajištění dne pro děti 
4. 9. 2011 a 5 000 Kč Gymná-
ziu Strakonice na cestu studentů 
v rámci výměnného pobytu s part-
nerským městem Bad Salzungen ve 
dnech 12.–17. 9. 2011. 

REGENERACE SÍDLIŠTĚ 1. MÁJE
S uzavřením smlouvy se společ-
ností Casta, a. s., Písek za cenu 
7 378 843 Kč (včetně DPH) na do-
davatele stavby Regenerace Sídliš-
tě 1. máje.
Podrobné informace o regeneraci 
Sídliště 1. máje byly uveřejněny 
v srpnovém Zpravodaji 2011 na 
stranách 3–4.

ENERGETICKÁ KONCEPCE
S uzavřením smlouvy na aktualiza-
ci energetické koncepce města Stra-
konice s firmou SEVEn Energy, 
s. r. o., Praha 2 za cenu 140 000 Kč 
(bez DPH).

V roce 1995 byla vypracována 
energetická koncepce města Stra-
konice. Od té doby došlo k zásad-
ním změnám ve výrobě, distribuci 
a spotřebě tepla na území města 

Strakonice. Proto bylo přistoupe-
no k její aktualizaci, která bude 
zahrnovat rozvoj zdrojů, rozvoj 
sítí, rozvoj území a změny v prů-
myslové sféře. Tato aktualizace 
bude vycházet ze závěrů státní 
energetické koncepce aktualizo-
vané v říjnu 2009 a aktualizované 
územní energetické koncepce Ji-
hočeského kraje z listopadu 2008.

BEZPEČNĚJI PO MĚSTĚ
S uzavřením smlouvy na dodavate-
le stavby na úpravu přechodu pro 
chodce v ulici Ellerova se společ-
ností ZNAKON, a. s., Sousedovice 
za cenu 347 916,42 Kč (včetně 
DPH) a na zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu na komunika-
cích v ulici Na Ohradě se společ-
ností ZNAKON, a. s., Sousedovice 
za cenu 261 777,13 Kč (včetně 
DPH).

Pro zvýšení bezpečnosti chodců 
při přechodu značně frekventova-
ných komunikací v ulici Ellerova 
a Na Ohradě, kde jsou přechody 
dlouhé a nebezpečné, byly v let-
ních měsících vybudovány ostrův-
ky. Město získalo na každý ostrů-
vek dotaci ve výši 200 000 Kč.

ÚPRAVA OKOLÍ KAPLIČKY 
NA VIRTĚ
S uzavřením smlouvy na úpravu 
okolí kapličky na Virtě se společ-

Oprava ulice U Sv. Markéty.  Foto: Archiv MěÚ

Rada města na svém jednání dne 
31. 8. 2011 rozhodla obsadit níže 
uvedenou bytovou jednotku pří-
mým prodejem do osobního vlast-
nictví dle zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění, na základě nej-
vyšší nabídky
– byt č. 018 o velikosti 3+1 v čp. 

1141, ul. Sídliště 1. máje, Stra-
konice I o výměře 78,30 m2, 
minimální cenová nabídka 
750 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 24. října 2011 od 
15.00 hodin v malé zasedací míst-
nosti MěÚ Strakonice.

Nabídka nástavby obsazované 
dle usnesení RM č. 798/2006 
pro byty vybudované s pomocí 
státní dotace
– 2+1, 405/Strakonice II, ul. 

Nádražní 
bytová jednotka I. kategorie 
o velikosti 2+1, č.b.j. 009, ve 
4. patře (nástavba) domu čp. 

405, ul. Nádražní ve Strakoni-
cích II, rozměry/m2: 1. pokoj 
21,20 m2, 2. pokoj 16,71 m2, 
kuchyň 9,60 m2, předsíň 7,60 
m2, WC 1,50 m2, koupelna 8,20 
m2, komora 1,55 m2, sklep 6,75 
m2, komora mimo 0,75 m2

Celkem plocha: 73,85 m2

Celkem měsíční nájemné bez 
služeb: 3 539 Kč

Žadatel, který bude vybrán na zá-
kladě návrhu bytové komise, uhra-
dí za výše uvedenou bytovou jed-
notku částku ve výši 640 400 Kč 
a nadále bude platit nájemné po 
dobu 11 let. Po uplynutí této doby 
bude bytová jednotka převedena 
bezúplatně do osobního vlastnic-
tví nájemce. Žádosti k výše uvede-
nému bytu jsou k dispozici na ma-
jetkovém odboru.
Termín odevzdání žádostí je 21. 
října 2011.
Bližší informace na tel.: 383 700 
303 nebo na úřední desce MěÚ.

NABÍDKA BYTOVÝCH JEDNOTEK

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA



Na jaře přestala vysílat TV Public, 
která také zajišťovala i celoplošné 
vysílání zpravodajství Strakonické 
televize. Na otázku, kde nyní na-
jdeme program STTV a zda se 
bude opět vysílat celoplošně na 
jiném kanálu, jsme se zeptali šéf-
redaktora Roberta Maloty.
Public TV se dostala do tíživé fi-
nanční situace, takže byla postup-
ně odpojena z pozemních vysílačů 
Českých radiokomunikací, ze sate-
litního vysílání i z kabelové sítě 
UPC. Strakonická televize v sou-
časnosti hledá nového partnera, 
který by za přijatelných finančních 
podmínek odvysílal její zpravodaj-
ství nebo některé reportáže či pořa-
dy v rámci celoplošné licence. Zá-
jem o takové partnerství předběžně 
projevila například TV Noe.
Již v červnu zahájila STTV spo-
lupráci s provozovatelem interne-

tového serveru Regionální tele-
vize, který by měl zajistit 
výhodnější podmínky pro vysílá-
ní menších televizí v České repu-
blice. Vzhledem k našim finanč-
ním možnostem je naopak velmi 
obtížné vyjednat přijatelné pod-
mínky spolupráce s „velkými“ tele-
vizemi, jako je třeba Nova nebo 
Prima.
Aktuálně Strakonická televize vysí-
lá v kabelových sítích UPC (analo-
gový příjem) na území města Stra-
konice v těchto časech: 7.30, 9.00, 
12.30, 15.30, 18.30 a 22.30 ho-
din. Premiéra týdenního zpravo-
dajského bloku je v pondělí ráno. 
Nadále můžete náš program sle-
dovat i na stránkách www.sttv.cz 
a www.regionalnitelevize.cz. Stra-
konickou televizi rovněž na vy-
žádání uvidíte v Městském infor-
mačním centru Strakonice a před 
filmovým představením v kině 
Oko.

Městský úřad Strakonice, odbor 
rozvoje si Vás dovoluje pozvat 
na veřejnou prezentaci aktuálně 
zpracované architektonické studie 
Regenerace sportovního areálu 
Na Křemelce. Studie bude pre-
zentována autory studie – projekč-
ní kanceláří Sportovní projekty, 
s. r. o. Předmětem studie je na-
vržení celkové koncepce regulace 

území Na Křemelce ve Strakoni-
cích a prověření možností doplně-
ní sportovních a volnočasových 
aktivit, které by areál celoročně 
otevřely pro každodenní neorgani-
zované aktivity obyvatel města.
Veřejná prezentace se bude ko-
nat dne 26. 10. 2011 od 15.00 
hod. ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu Strakonice.
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Architektonické studie sportovního areálu Na Křemelce.

REGENERACE SPORTOVNÍHO AREÁLU NA KŘEMELCE

Město Strakonice
srdečně zve své občany na

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
u příležitosti oslav

93. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA,

které se uskuteční v pátek 28. října 2011 od 14.30 hodin
u pomníku obětem války

(u hřbitova pod kostelem sv. Václava).
V rámci programu vystoupí

Dechová kapela Nektarka Strakonice
a žáci ZŠ Jezerní Strakonice.

ZEPTALI JSME SE…

Do pátku 2. září 2011 do 11.00 
hodin mohli žadatelé předklá-
dat své žádosti o poskytnutí pod-
pory v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Strakonice (de-
privované zóny „Sídliště MÍR“), 
podporovaná aktivita 5.2b) Re-
generace bytových domů. Tato 
IV. výzva byla určena výhradně 
pro vlastníky bytových domů na-
cházejících se ve vymezené „pro-
blémové zóně“ města, pro kte-
rou byl schválen „Integrovaný 
plán rozvoje města Strakonice“ 
(IPRM).
Výzva byla vyhlášena 1. června 
2011. V průběhu lhůty pro před-
kládání projektových žádostí jich 
bylo celkem zaevidováno 10. 
Vzhledem ke skutečnosti, že cel-
kový objem požadovaných pro-

středků žadatelů byl nižší než ob-
jem alokované částky určené pro 
čtvrtou výzvu, je šance pro získá-
ní finančních prostředků na reali-
zaci projektových záměrů celkem 
vysoká.
Jen pro upřesnění alokovaná část-
ka pro tuto výzvu činila 12 mil. Kč. 
Celkové náklady všech předlože-
ných žádostí jsou 24 328 439 Kč, 
přičemž požadovaná částka dota-
ce je 7 298 525 Kč. 
Na začátku měsíce října se sejde 
Řídící výbor IPRM Strakonice, 
který bude schvalovat výsledky té-
to výzvy. Následně se dostane ma-
teriál k posvěcení Radě města 
Strakonice. Poté budou úspěšní 
žadatelé vyrozuměni a mohou za-
hájit své projekty. 
Věra Samková, odbor rozvoje

ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÉM SÍDLIŠTI MÍR
VÝSLEDKY IV. VÝZVY IPRM STRAKONICE

Sídliště Mír.  Foto: Robert Malota
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skvěle rozběhl Pavel Zimmer-
mann a předával na prvním místě 
Jiřímu Jeníčkovi, který vyběhl do 
lesa stíhán Igorem Gálusem star-
tujícím za Slovensko. Na třetím 
místě předával mistr světa z páteč-
ního sprintu Milan Novotný z re-
prezentace České republiky. Před 
první střelbou ztratil Jiří Jeníček 
vedení, ale druhou pozici po dra-
matickém závěru na střelnici 
a trestném kole udržel až do cíle 
s náskokem 36 vteřin před štafe-
tou českého národního týmu. Stří-
brné medaile jsou pro oba závod-
níky satisfakcí za výkony ve dvou 
předchozích dnech, kdy vždy 
skončili pod stupni vítězů a do po-
sledního závodu dokázali dát 
všechno i přes únavu po nabě-
haných více než 20 kilometrech 
v kopcovitém lesnatém terénu. Do 
konce letošní sezony ještě proběh-
nou dva závody Světového pohá-
ru, první koncem října ve Stock-
holmu a sezonu zakončí finále, 
kdy hostitelským městem bude 

dánský Soenderborg. Bohužel, 
oba závody proběhnou bez účasti 
členů Sportovního klubu Biatlonu 
Strakonice z důvodu vysokých ná-
kladů na účast.
Poslední srpnový víkend čeká 
strakonické biatlonisty závěreč-
ný dvojzávod letního biatlonu 
Českého poháru v Letohradě. Je-
jich cílem je vylepšit si umístě-
ní v celorepublikovém žebříčku 
jednotlivců, kde se již v současné 
době pohybují v první desítce. 
V soutěži klubů jsou strakoničtí 
biatlonisté v první polovině, od 
přednějších pozic je sráží fakt, že 
v jednotlivých kategoriích má stra-
konický klub nižší členskou zá-
kladnu než ostatní. Toto je způso-
beno jak náročností tohoto sportu, 
tak i velkým finančním zatížením 
při účasti na závodech jak u nás, 
tak i v zahraničí, kdy většinu ná-
kladů si hradí závodníci sami ne-
bo jejich rodiče.
Předseda Sportovního klubu Bia-
tlonu Strakonice Zdeněk Samec

INFORMACE

v odpoledních hodinách dne 8. 8. 
Na místo byla okamžitě přivolána 
jak hlídka RZS, tak hlídka měst-
ské policie, která kolegovi s mu-
žem na místě pomohla.
– Naše poděkování patří oznamo-
vatelce, která nás upozornila 
v nočních hodinách dne 11. 8. na 
podivné chování muže v ulici 
U Sv. Markéty. Strážníci došli 
k prodejně potravin, kde přes 
výlohu spatřili muže, který se po-
hyboval uvnitř obchodu a do pytle 
ukrýval zboží. Když poté muž 
i s lupem opouštěl prodejnu dírou 
ve dveřích, zadrželi jej strážníci 
společně s hlídkou Policie ČR, 
která byla k místu přivolána. 
Muž skončil v poutech.
– V ranních hodinách dne 13. 8. 
nalezli na základě oznámení v jed-
nom ze vchodů v ulici Bezděkov-
ská plačící holčičku za zamčenými 
dveřmi. Jeden ze strážníků na 
základě místních znalostí obešel 
místa, kde by se mohla mamin-
ka děvčátka zdržovat. Ta se po-
zději vrátila domů v podnapilém 
stavu. Věc bude dále řešit Policie 
ČR. Děkujeme všímavé oznamo-
vatelce.
– Dne 20. 8. se v nočních ho-
dinách staly terčem útoku pěti 
mladíků veškeré patníky podél 
komunikace na Podsrpu. Všichni 
byli dopadeni hlídkou městské 
policie, která „výtržníky“ násled-
ně předala hlídce Policie ČR.
\Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

– Dne 4. 8. 2011 prováděla hlíd-
ka městské policie ve večer-
ních  hodinách kontrolu v ulici 
MUDr. K. Hradeckého. Strážníci 
zadrželi nezletilého řidiče jedou-
cího v protisměru, nevlastnil ři-
dičské oprávnění a posádka byla 
v pátrání. Byl tedy předán hlídce 
OO PČR.
– Děkujeme oznamovatelce, kte-
rá nás dne 6. 8. v podvečerních 
hodinách upozornila na použitou 
injekční stříkačku v ulici Pováž-
ská, kterou strážníci následně 
zlikvidovali.
– Ve večerních hodinách téhož 
dne našli strážníci městské policie 
v Husově ulici, na chodníku le-
žícího muže, který byl pora-
něn v obličeji. Na místo byla 
přivolána RZS, která jej odvezla 
k ošetření do nemocnice. Strážní-
ci poté kontaktovali manželku 
dotyčného.
– „V ulici Dukelská, kde bydlím, 
volal soused o pomoc, tak jsem k ně-
mu přelezl oknem a našel ho zde le-
žícího na zemi.“ Takovéto ozná-
mení přijal od kolegy, který v té 
době nebyl ve službě, strážník 
městské policie na stálé službě 

NÁZORY ZASTUPITELŮ MĚSTA

Strakoničtí biatlonisté si v loň-
ském roce svými výkony ve Svě-
tovém poháru v orientačním 
biatlonu zajistili účast na letoš-
ním mistrovství světa. Ve dnech 
11.–14. srpna se zúčastnil tým 
SK Biatlonu Strakonice tohoto 
vrcholného světového závodu. 
Ten se konal ve Starém Městě pod 
Landštejnem na rakouských hra-
nicích pod záštitou jihočeského 
hejtmana Jiřího Zimoly.
Strakonická výprava v počtu osmi 
biatlonistů pod taktovkou trenéra 
Ing. Jana Žáka si vedla opravdu 
skvěle. V pátečním sprintu, který 
se skládal z běhu podle mapy 
a dvou položek ve střelbě z malo-
rážky, zazářili čtvrtými místy ve 
svých kategoriích Jiří Jeníček 
a Bedřich Šafařík, pátý byl Pavel 
Zimmermann, osmá Simona Mar-
tanová, devátá Kateřina Kučero-
vá, jedenáctá Michaela Samcová 
a čtrnáctý Ondřej Havlena. V so-

botním závodě CLASSIC, ve kte-
rém se kromě běhu s mapou stří-
lelo 2x pět ran vleže a 2x pět 
ran vestoje, byl ze strakonic-
kých  biatlonistů nejlepší Bedřich 
Šafařík na čtvrtém místě, Jiří 
Jeníček na pátém, Pavel Zim-
mermann na šestém, Simona 
Martanová na devátém, Michaela 
Samcová na jedenáctém, Kateřina 
Kučerová na dvanáctém a Ondřej 
Havlena s Kateřinou Jeníčkovou 
na třináctém. Většinu předních 
míst obsadila 34 členná výprava ze 
Švédska, velmi dobře si vedli i zá-
vodníci z Finska, Dánska, Eston-
ska, Německa, Belgie a Slo-
venska.
Vyvrcholením tohoto oficiálního 
mistrovství světa byl nedělní zá-
vod štafet, ve kterém Pavel Zim-
mermann s Jiřím Jeníčkem doslo-
va vybojovali stříbrné medaile za 
druhé místo ve své kategorii, a sta-
li se tak vicemistry světa. Štafetu 

K tématu spokojenost seniorů se službami a jejich kulturním a společen-
ským vyžitím se nikdo ze zastupitelů města nevyjádřil. Téma příštího čís-
la – Propagace města.

PŘIVEZLI STŘÍBRO Z MISTROVSTVÍ SVĚTA

SKI KLUB
STRAKONICE
– běžecký oddíl

pořádá pod záštitou starosty 
města Strakonice Ing. Pavla 
Vondryse

Běh okolo Kuřidla 
2011
jako 11. ročník
Memoriálu
Františka Kováře
KDY: sobota 8. 10. 2011 od 10 
hodin

KDE: areál koupaliště Strakonice 
– Habeš

Závodí se ve všech věkových kate-
goriích, v délce tratí 500 m – 
7 km.

V rámci závodu budou probíhat 
další doprovodné akce.

Přijďte si zazávodit, zafandit a po-
vzbudit mladé i dospělé závodníky 
v jejich úsilí.

Více na stránkách:
www.skiklubst.webnode.cz

Na snímku Kateřina Neumannová 
při besedě na loňském ročníku 
Běhu okolo Kuřidla – Memoriálu 
Františka Kováře.
 Foto: Archiv SKI klub Strakonice
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 KULTURNÍ AKCE

albech. Své písně, texty a hudbu 
představuje především ve své ka-
pele Pavlína Jíšová a přátelé, ve 
které se také doprovází na akus-
tickou kytaru.

Čtvrtek 13. říjen
Dům kultury – 19.30 hod.
Divadelní předplatné – RŮŽE 
PRO ALGERNON
Daniel Keyes, Divadelní spolek 
KAŠPAR, Divadlo v Celetné, 
Režie – Jakub Špalek
Tragikomický příběh dementní-
ho muže, který chce být chytrý. 
Nejúspěšnější inscenace spolku 
Kašpar.
„Fascinující herecký výkon Jana 
Potměšila v tragickém příběhu 
mentálně postiženého mladíka 
Charlieho, jenž se po operaci 
stane géniem, aby se později 
proti své vůli stal opět tím, kým 
byl na začátku. Jan Potměšil 
obdařil Charlieho bezmeznou 
vírou v lepší budoucnost, vírou 
v sama sebe…“ 
Hrají: Jan Potměšil, Bára Luke-
šová / Eva Elsnerová, Lukáš Jů-
za / František Kreuzmann, Petr 
Lněnička / Tomáš Karger

Neděle 16. říjen
Dům kultury – 15.00 hod.
Taneční odpoledne
K poslechu a tanci hraje Malá 
muzika Nauše Pepíka.

Pondělí 17. říjen
Dům kultury – 19.30 hod.
Koncert Hany Zagorové a Pet-
ra Rezka se skupinou Jiřího 
Dvořáka

Středa 19. říjen
Rytířský sál – 10.00 hod.
Jak víla Modrovláska splnila 
tři přání...
Příběh vás zavede do lesního 
království Modrovlásky, moudré 

Neděle 9. říjen
Dům kultury – 14.30 hod.
STRAŠIDELNÝ MLÝN
Divadelní společnosti Julie Ju-
rištové – původní česká pohád-
ka s písničkami, ve které se se-
tkáte s legračními strašidly 
Bubulisem a Bobolisem a také 
s čertem Vilibaldem.
Pohádka pro rodiče s dětmi MŠ 
a I. stupně ZŠ.

Pondělí 10. říjen
Rytířský sál – 19.30 hod.
TAJEMNÁ ZVÍŘATA
Přednáška Ivana Mackerleho.
Přednáška luštitele záhad, kryp-
tozoologa a publicisty Ivana 
Mackerleho o jeho pátrání po 
dosud neznámých nebo údajně 
už vyhynulých zvířatech. Podělí-
te se o jeho zážitky a výsledky 
z expedic za lochneskou nestvů-
rou do Skotska, legendárním ob-
rovským smrtícím červem olgoj 
chorchojem a divokým člově-
kem almasem do mongolské 
poušti Gobi a za sloním ptákem 
na Madagaskar. Přednáška je 
spojena s promítáním.

Středa 12. říjen
Rytířský sál – 19.30 hod.
Koncert Pavlína Jíšová
a přátelé
Mnohokrát titulovaná českými 
médii jako první dáma českého 
folku, působila ve folkové forma-
ci Žalman a spol., Minnesengři, 
Nezmaři. V roce 2002 založila 
vlastní skupinu CS Band, která 
se od roku 2007 jmenuje Pavlí-
na Jíšová a přátelé. 
Pavlína Jíšová se hudbě věnuje 
celý život. Výraznou jihočeskou 
osobností se stala především ja-
ko zpěvačka folkové hudby a pří-
buzných žánrů. Její hlas je mož-
né slyšet na více než šedesáti 
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a spravedlivé víly, která Matěje 
s Andělkou odmění za dobrý 
skutek kouzlem. Jak si Matěj 
a Andělka s darem od víly Mod-
rovlásky poradí? Přinese jim 
štěstí a nebo smůlu?
Přijďte a uvidíte veselý pohádko-
vý příběh, který v sobě skrývá 
ponaučení o tom, že i největší 
kouzlo nemá žádnou cenu, když 
člověku vládne chamtivost, le-
nost a sobectví nad soucitem, 
dobrotou a láskou.
Pohádka pro děti MŠ a I. stupeň 
ZŠ.

Pondělí 24. říjen
Rytířský sál – 19.30 hod.
KPH – TRIO DuBois
Dechové trio předních instru-
mentalistů.
Martin Petrák – fagot, Jan Thu-
ri – hoboj, Irvin Venyš – klari-
net.
Na programu jsou skladby auto-
rů L. Beethovena, J. Myslivečka, 
W. A. Mozarta a další.

Středa 26. říjen
Dům kultury – 19.30 hod.
Koncert BABOUCI
Koncert nejstarší jihočeské de-
chovky, která dodržuje svůj 
originální styl, což ji vynáší na 
nejvyšší žebříček mezi decho-
vými hudbami.

Čtvrtek 27. říjen
Dům kultury – 17.00 hod.
PÁRTY HUDEBNÍ SHOW 
5ANGELS
Dívčí skupina 5Angels je o tanci, 
energii a radosti ze zpívání v ryt-
mu disca a R‘n‘B, fanoušci se 
mohou těšit na velkou hudebně–
vizuální show zakončenou auto-
gramiádou.

Pondělí 31. říjen
Dům kultury – 19.30 hod.
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁME
– pořad ve stylu talk show.
Účinkují: Jiřina Bohdalová, Jo-
sef Pepe Vojtek a Václav D. Ko-
sík

PŘIPRAVUJEME
NA LISTOPAD
2. listopad
Koncert Idy Kelarové s kapelou

5. listopad
O Slunečníku, Měsíčníku a Vě-
trníku
Výpravná pohádka pro děti v po-
dání Divadelního souboru MS 
Ústí nad Labem.

9. listopad
Kytarový recitál v podání Libo-
ra Janečka
Na koncertě zazní španělská a ji-
hoamerická hudba. 

14. listopad
KPH – William SHAKESPEA-
RE versus Alessandro SCAR-
LATTI 
Komponovaný pořad pro sólový 
soprán, trubku, recitaci a conti-
nuo.
Propojení Scarlattiho barokních 
árií a Shakespearových monolo-
gů či sonetů nabízí jedinečný po-
hled na raně barokní umění, kte-
ré oslovuje posluchače svou 
nadčasovostí, moudrostí, humo-
rem i ukázkou nevšedního skla-
datelského a literárně – drama-
tického umění.

15. listopad
Přednáška MUDr. Kateřiny 
Cajthamlové

18.–20. listopad
Divadelní přehlídka SETKÁNÍ

22. listopad
Maranatha Gospel Choir – 
koncert gospelového souboru

24. listopad
Divadelní předplatné – Geral-
dine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ 
ROZVOD

25. listopad
Koncert irské kapely The Hogs 
s Václavem Koubkem

27. listopad
Taneční odpoledne s písničkou 
– host Josef Zíma

28. listopad
Memento mori – Pocta životu 
Petra Voka z Rožmberka

POZOR, ZMĚNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK
MěKS STRAKONICE

REZERVOVANÉ VSTUPENKY JE NUTNO VYZVEDNOUT
24 HODIN PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ,

JINAK SE REZERVACE RUŠÍ.

VÝSTAVY:
1.–27. říjen
Maltézský sál
Výstava obrazů malíře Mi-
roslava Brůhy „KRAJINA 
ODKUD JSEM“
30. září v 17.00 hodin verni-
sáž k výstavě v Maltézském 
sále.

30. říjen – 24. listopad
Maltézský sál
Výstava obrazů malíře Anto-
nína Ševíta
29. října v 15.00 hodin ver-
nisáž k výstavě v Maltézském 
sále.
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Sobota 22. října 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62
Vstupné: 30 Kč
FÍK MIK 
Rézi a Brok – muzikanti, Kropáček má 
anginu, Fik Mik, Krtek a lízátko, Káťa 
a Škubánek, Jak sluníčko vrátilo ště-
ňátku vodu, Nácíček nakupuje.

SENIORSKÉ STŘEDY

Středa 5. října 
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 2D
promítání pro seniory a handicapované
WESTERNSTORY
Vstupné: 50 Kč
Komedie ze zákulisí příprav sezony ve 
westernovém městečku. 
Režie: Vlastimil Peška
Hrají: Mário Kubec, Veronika Kubařo-
vá, Petr Vondráček, Bob Klepl, Pavel 
Zedníček, Kristýna Leichtová, Pavel 
Landovský
Bontonfilm

Středa 19. října
POZOR!!! od 9.30 hod.
USA, drama, titulky, 120, 2D
promítání pro seniory a handicapované
VODA PRO SLONY
Vstupné: 50 Kč
Podle uznávaného bestselleru, Water 
For Elephants nabízí neočekávanou 
romanci v unikátně dojemném balení.
Režie: Francis Lawrence
Hrají: Robert Pattinson, Christoph 
Waltz, Reese Witherspoon, James 
Frain, Hal Holbrook
Bontonfilm

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Úterý 11. října
od 20.00 hod.
Španělsko, drama, titulky, 118, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
KŮŽE, KTEROU NOSÍM
Vstupné: 80 a 65 Kč
„Tvář nás definuje.“
Režie: Pedro Almodóvar 
Hrají: Antonio Banderas, Elena Ana-
ya, Blanca Suárez
HCE

Úterý 25. října
od 20.00 hod.
Německo/Francie/UK, hudební/taneč-
ní, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: všem
PINA 3D
Vstupné: 80 a 65 Kč
Nejnovější film Wima Wenderse 
PINA je vůbec první evropský hraný 
3D film. Wenders snímek natočil ja-
ko poctu německé choreografce Pině 
Bausch, která zásadním způsobem 
ovlivnila tanec a divadlo poslední třeti-
ny dvacátého století. Film je strhující 
cestou do světa gest a emocí, do kraji-
ny duše zobrazené tělem.
Režie: Wim Wenders
Hrají: Tanztheater Wuppertal, Pina 
Bausch
CHCE

Změna programu vyhrazena.

Pondělí 10. – úterý 11. října
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT jen 
od 17.30 hod.
USA, komedie/drama/romantický, ti-
tulky, 107, 2D
Doporučená přístupnost: všem
JEDEN DEN
Vstupné: 90 Kč
Dvacet let, dva lidé..
Režie: Lone Scherfig
Hrají: Anne Hathaway, Jim Sturgess, 
Patricia Clarkson
HCE

Středa 12. – čtvrtek 13. října
od 17.30 a 20.00 hod.
USA/Austrálie, akční thriller, titulky, 
100, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
ELITNÍ ZABIJÁCI
Vstupné: 80 Kč
Ať přežije ten nejlepší.
Režie: Gary McKendry
Hrají: Robert De Niro, Clive Owen, 
Jason Statham, Dominic Purcell
Bontonfilm

Pátek 14. – neděle 16. října
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 103, 2D
Doporučená přístupnost: všem
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Vstupné: 90 Kč
Nebezpečí je třeba zesměšnit.
Režie: Oliver Parker
Hrají: Rowan Atkinson, Gillian Ander-
son, Rosamund Pike, Dominic West
Bontonfilm

Pondělí 17. – středa 19. října
od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, drama, 106, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Vstupné: 90 Kč 
Nový film Roberta Sedláčka. 
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Mar-
tin Finger, Monika A. Fingerová, Al-
bert Mikšík, Kristýna Slámová, Simo-
na Babčáková, Jiří Vyorálek, Marek 
Taclík, Jan Budař
Bontonfilm 

Čtvrtek 20. – neděle 23. října
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, SO–NE 
jen od 17.30 hod.
USA/Fr/VB/Něm, akční/romantický 
dobrodružný, 110
Doporučená přístupnost: všem
TŘI MUŠKETÝŘI 3D
Vstupné: 130 Kč
Nové moderní zpracování nadčasové-
ho románu Alexandra Dumase TŘI 
MUŠKETÝŘI natočené ve 3D slibuje 
skvělou podívanou. 
Režie: Paul W. S. Anderson
Hrají: Milla Jovovich, Orlando Bloom, 
Logan Lerman, Ray Stevenson, Chris-
toph Waltz, Matthew Macfadyen 
HCE

Sobota 22. – neděle 23. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, horor, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
PARANORMAL AKTIVITY 3
Vstupné: 80 Kč
Pokračování slavného hororu.
Režie: Tod Williams
Hrají: Katie Featherston

Pondělí 24. a středa 26. října
POZOR!!! PO od 17.30 a 20.00, ST 
jen od 20.00 hod.
USA, komedie, romantický, 118, 2D

Doporučená přístupnost: od 12 let
BLÁZNIVÁ A ZTRACENÁ LÁSKA
Láska vás může přinutit dělat bláznivé 
hlouposti...
Režie: Glenn Ficarra, John Requa 
Hrají: Steve Carell, Ryan Gosling, 
Julianne Moore, Emma Stone, Kevin 
Bacon
Warner Bros

Úterý 25. – čtvrtek 27. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, č. dabing, 110
Doporučená přístupnost: všem
AUTA 3D
Vstupné: 130 Kč
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen 
a jeho přítel jedinečný odtahový vůz 
Burák se ve filmu „Auta 2“ dostanou 
na úžasná místa, když je jejich cesta 
zavede za moře. 
Režie: John Lasseter, Brad Lewis
Falcon film

Čtvrtek 27. – pondělí 31. října PO-
ZOR!!! jen od 20.00, PO 17.30 a 20.00 
hod.
ČR, drama, 95, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BASTARDI 2
Vstupné: 80 Kč
Příběh z prostředí praktického školství 
bez povrchností, klišé a přetvářek. 
Druhý díl začíná krátce po smrti nej-
většího bastarda Michala Dostála.
Režie: Jan Lengyel 
Hrají: Tomáš Magnusek, Igor Bareš, 
Jan Bendig, Jana Boušková, Kateřina 
Brožová ad.
Pegasfilm

Pátek 28. – neděle 30. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA/Austr, animovaný/dobrodružný/ 
rodinný, č. znění
Doporučená přístupnost: přístupný
TINTINOVA DOBRODRUZSTVÍ 3D
Vstupné: 165 Kč
Film, který je natočen podle série knih 
Tintinova dobrodružství od autora 
jménem Hergé.
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Daniel Craig, Toby Jones, Simon 
Pegg, Jamie Bell, Andy Serkis, více...
Falcon film

DĚTSKÉ SOBOTY

Sobota 8. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 60
Vstupné: 30 Kč
S KRTKEM DO POHÁDKY I. 
Krtek v ZOO, Stavitelé pyramid, Krtek 
a paraplíčko, Kouzelný dědeček, Krtek 
zahradníkem, Jak šli spát, Broučci – 
Jak Skok a Kuk bojovali.
KFP

Sobota 15. října 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 65
Vstupné: 30 Kč
KAMARÁDI Z TELEVIZE II.
Z deníku opičáka Maka 2. – dobrodruž-
ství na kolejích, Velryba Decimálka 5. – 
jak je mrož nechtěl pustit na maják, Ko-
sí bratři 6. – jak si vyšli do ZOO, Kosí 
bratři 7. – jak si pochutnali na lívan-
cích, Sněžný muž Hugo 7. – škola ti-
cha, O Sazínkovi 8. – o dvou neposluš-
ných hvězdičkách, O hajném Robátkovi 
4. – jak pan Kotrč natrhal Josefce sva-
tební kytku, O hajném Robátkovi 5. – 
jak pan Kotrč zasedl hájovnu, Jája a Pá-
ja 8. – jak dostali od Krkovičky kozu
KFP

KINO OKO STRAKONICE
Sobota 1. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaná pohádka, dabing, 89
Doporučená přístupnost: všem
LVÍ KRÁL 3D
Vstupné: 145 Kč
Všude tam, kam až slunce dosáhne, se 
rozkládá spořádaná a barvitá zvířecí ří-
še. Přísně a spravedlivě tam vládne lví 
král Mufasa, který udržuje rovnováhu 
a řád, drží na uzdě svého zapšklého 
a neustále intrikujícího bratra Scara 
a s láskou otců a moudrostí vládců vy-
chovává svého syna a nástupce Simbu.
Režie: Roger Allers, Rob Minkoff
Falcon film

Sobota 1. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA/Francie, akční, dobrodružný, dra-
ma, titulky, 107, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
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 Vartan, 
Zoe Saldana
HCE

Neděle 2. – čtvrtek 6. října 
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ČT jen od 
17.30 hod.
ČR, komedie, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MUŽI V NADĚJI
Vstupné: 90 Kč
„Ženská má mít pocit, že o chlapa mu-
sí bojovat, musí se snažit, aby si ho 
udržela. A hlavně, ženská se nesmí nu-
dit!“
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, 
Simona Stašová, Petra Hřebíčková, 
Eva Kerekésová
Falcon film

Čtvrtek 6. – pátek 7. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR, dokument, 75, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
ZNEUŽÍVANÝ 
Zneužívaný je dokumentárním fil-
mem, jehož ústřední postavou je třicát-
ník Filip Zahradil. Ten byl jako malý 
chlapec sexuálně zneužívaný svou 
matkou. Ve svých osmnácti letech však 
matku při vzájemné potyčce zabil 
a skončil ve vězení. Filmový štáb se 
s ním setkává v době, kdy je Filip z vě-
zení propuštěn. 
Režie: Ivanna Benešová
Hrají: Filip Zahradil, Jakub Odvářka, 
Kateřina Tschornová 

Pátek 7. – neděle 9. října
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, PÁ jen od 
17.30 hod.
USA, komedie, titulky, 109, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
KAMARÁD TAKY RÁD
Vstupné: 100 Kč
Mohou dva kamarádi, kteří se teprve 
nedávno poznali, nejsou zadaní a po-
hrdají závazky, ze svého kamarádství 
vytěžit ještě o něco víc? 
Režie: Will Gluck
Hrají: Justin Timberlake, Mila Kunis, 
Patricia Clarkson, Jenna Elfman, 
Bryan Greenberg
Falcon film

Předprodej a rezervace
vstupenek kino OKO

tel.: 383 322 625, otevřeno:
PO–NE 16.30–20.00 hod.
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Od 13. srpna probíhají každou 
druhou sobotu dopoledne od 8 do 
12 hodin na I. hradním nádvoří 
strakonického hradu farmářské 
trhy. I přesto, že první trhy začína-
ly v polovině farmářské sezony, 
navštěvuje je stabilně okolo 20 
prodejců, což se dá v dnešní době 
zvýšené poptávky po farmářských 
produktech a nižší flexibility 
producentů považovat za úspěch. 
Oblíbenost si trhy získaly i u ši-
roké veřejnosti.

Farmářské trhy ve Strakonicích 
jsou místem, kde mohou návštěv-
níci nakoupit kvalitní produkty 
regionálních pěstitelů, chovatelů 
a řemeslných výrobců. Prioritou je 
zde kontrola původu produktů, 
aby se nemohlo stát, že si nakupu-
jící přinesou domů místo farmář-
ského produktu zboží z velkoob-
chodu. Mezi obvyklý sortiment 
patří čerstvé ovoce a zelenina, ry-
by, mléčné produkty, med a celá 
škála zajímavých řemeslných vý-
robků. Samozřejmě, že výčet zbo-
ží se každý trh mění a závisí také 
na sezonnosti některých komodit, 

takže nejlepší obrázek si mohou 
lidé udělat přímo na trhu. Případ-
ní zájemci o prodej na trzích se 
stále ještě mohou hlásit. Krom 
uvedených farmářů je prodej 
umožněn i producentům prodáva-
jícím přebytky své pěstitelské, 
chovatelské či umělecké činnosti.
V měsíci říjnu se můžete těšit na 
dva termíny – 8. 10. a 22. 10. 
V rámci Dnů zdraví města Strako-
nice 2011 bude navíc farmářský 
trh 8. 10. rozšířen o Burzu zdravé-

ho životního stylu a ekologie. Zde 
budete moci zhlédnout prezentace 
subjektů zabývajících se touto te-
matikou. Nakoupíte např. pro-
dukty zdravé výživy nebo přírod-
ní kosmetiky. Návštěvu tentokrát 
zpestří i hudební vystoupení.
Budeme potěšeni, pokud budou 
farmářské trhy ve Strakonicích ne-
jen místem příjemného a smyslu-
plného nákupu, ale také místem se-
tkávání s našimi blízkými a hezky 
stráveným sobotním dopolednem.
Jan Juráš, ekoporadna,
e-mail: jan.juras@knih-st.cz,
tel.: 383 323 021, 721 658 244

MUZEUM
STŘEDNÍHO POOTAVÍ

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

11. 10.–4. 11. 2011
Jindřich Jindrák –
Výstava k nedožitým 80. narozeni-
nám strakonického rodáka, dudá-

ka Prácheňského souboru, člena 
Národního divadla, barytonisty 
Jindřicha Jindráka.
Kapitulní síň strakonického hradu

Středověký vodní mlýn Hoslovice:
Vodní mlýn otevřen

úterý–neděle 9–16 hod.
14.–15. 10. 2011
Zpracování dřeva
Dva dny věnované využití a zpra-
cování dřeva v hospodářství, tesá-
ní trámů, výroba koryt a dřeváků, 
pletení košťat.
30. 10.
Poslední pečení chleba a ukon-
čení sezony

Připravujeme na listopad:
22. 11.
Vánoční výstava v kapitulní síni 
a v zámecké galerii

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

blikací Všechno je JEDlé a Ko-
ření proti choření. ŠK, spole-
čenský sál, 17.00 hod.

Další říjnové akce:
l 11. 10. – Školení počítačové 

gramotnosti – Základy prá-
ce s internetem. ŠK, studov-
na, 9.30 hod.

l 12. 10. – úvodní pořad z nové-
ho cyklu Zelené otazníky na 
téma Houby, co o nich (ne)ví-
me? Hostem bude mykoložka 
paní Anna Lepšová. Literární 
kavárna Quo vadis (bývalá ča-
jovna Inspirace), 18.00 hod.

l 19. 10. – Pocta Jaroslavu Sei-
fertovi. Připomeneme si 110. 
výročí narození básníka, spi-
sovatele, novináře a překlada-
tele Jaroslava Seiferta, nosite-
le Nobelovy ceny za literaturu. 
Mimořádně zařazeno do cyklu 
Akademie volného času. ŠK, 
společenský sál, 17.00 hod.

ŠK A ČSOP ZVOU
l 9. 10. na přírodovědný zá-

jezd – Chanovice a okolí. Více 
na hrdlickova@knih-st.cz, nebo 
na tel.: 383 323 021, zde i při-
hlášky. 

l 15. 10. na přírodovědný vý-
let na Chalupskou slať aj. (asi 
13 km – lze měnit). Sraz v 6.55 
hodin před nádražím ČD.

l 16. 10. na hraní na kantely od 
18.00 hodin v pobočce za par-
kem (ve spolupráci s o. s. Spo-
na). K poslechu zveme i ve-
řejnost.

l 26. 10. na přednášku Hadi – 
máme je rádi? Lukáš Hu-
lec přiveze živou užovku čer-
venou a korálovku sedlatou 
a bude vyprávět o nich i o čes-
kých druzích plazů. Od 17.00 
hodin v sále gymnázia.

l na páteční schůzky kroužku 
MOPíků. Sraz vždy v 16.00 
hodin před hradem u CIAO. 
Budeme hlavně venku. 7. 10. 
se děti i rodiče dozvědí zajíma-
vosti o jelení říji, 14. 10. bude 
kaštaniáda, 21. 10. si uděláme 
růžičky z listí.

Více na www.csop-strakonice.net, 
nebo 383 323 021.

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

TÝDEN KNIHOVEN
3.–8. 10. 2011

Všechny barvy světa. Každý den 
vám představíme jeden světadíl. 
Budou připraveny prezentace au-
torů daného světadílu, knihy s da-
nou tematikou, kvízy a hádanky. 
Prostředí knihovny se každý den 
přizpůsobí barvě světadílu, proto 
vítáme příslušně oblečené čtenáře. 
Zveme vás na žluté pondělí, bílou 
středu, červený čtvrtek, zelený 
pátek a černou sobotu.
Opět nabízíme prodej vyřaze-
ných knih a časopisů, pro čtenáře 
je připravena také amnestie upo-
mínek. Na oddělení pro děti celý 
týden probíhá akce „Čtenáři píší 
svůj příběh“ na téma Čerti. Noví 
dětští čtenáři budou zaregistro-
váni zdarma.
l 29. 9.–7. 11. – Osudové roky 

české státnosti. Výstava věno-
vaná nejdůležitějším událos-
tem formování a vzniku samo-
statného českého státu ve 20. 
století. ŠK, vstupní hala.

l 3.–31. 10. – Výstava nezis-
kových organizací a posky-
tovatelů sociálních služeb na 
Strakonicku. ŠK, pobočka za 
parkem.

l 4. 10. – Jiřina Bohdalová – 
královna českého humoru – 
akce pro nevidomé a slabozra-
ké uživatele k významnému 
životnímu jubileu Jiřiny Boh-
dalové. ŠK, čítárna, 9.00 hod.

l 4. 10. – Co může nabídnout 
obecní knihovna svým uživa-
telům? Akce pro dobrovolné 
knihovníky regionu. ŠK, odd. 
ZKI, 14.30 hod. 

l 5. 10. – Slavnostní vyhlášení 
výsledků literární a výtvarné 
soutěže O cenu prof. Antoní-
na Voráčka. ŠK, společenský 
sál, 14.00 hod. Určeno pro ši-
rokou veřejnost.

l 10. 10. – Tvořivý podvečer 
s Evou Drančákovou 
na téma Jednoduché 
frivolitky. ŠK, pobočka 
za parkem, 17.00 hod.

l 11. 10. Všechno 
je JEDlé – beseda 
s Mgr. Hankou Syn-
kovou, publicistkou, 
lektorkou, poradkyní 
zdravého životního sty-
lu preferující přírodní 
postupy a autorkou pu-

FARMÁŘSKÉ TRHY AŽ DO KONCE ŘÍJNA

Farmářské trhy na I. hradním nádvoří.  Foto: Archiv ŠK

Ze schůzky MOPíků.  Foto: Alena Hrdličková
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PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ŘÍJNU 2011
Na plaveckém stadionu probíhají kurzy pro neplavce (děti od 5 let). Kurzy vede zkušený instruktor p. Kasl. Kurzy jsou po 15 lek-
cích (pondělky a čtvrtky od 15.30 do 16.30 hod.). Případní zájemci se mohou nahlásit na pokladně plaveckého stadionu. Pro velký 
zájem jsou již první dva kurzy obsazeny (tzn. do konce roku), další budou zahájeny po novém roce.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

KRYTÝ BAZÉN

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

ÚTERÝ  14.30–15.30 (lichý týden) 20.00–22.00
  13.30–15.30 (sudý týden) 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 14.00–19.00
Úterý – pátek
  8.00–12.00 14.00–21.00
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

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

VÝJIMKY
Sauna
Pátek 28. 10. zavřeno

Plavecký stadion
Středa 26. 10.  6.00–8.00
   kond. plavání
    9.00–12.30
   13.30–22.00
Čtvrtek 27. 10. 10.00–22.00
Pátek 28. 10. 13.00–20.00

Fitness na plaveckém stadionu
Pátek 28. 10. 15.00–19.30

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Úterý 4., 11., 18., 25. 10. 2011
16.15–17.15: rodiče+děti do 10 let
17.30–18.30: společné
Vstupné:
děti do    6 let zdarma
děti do   15 let 20 Kč/os.
dospělí od 15 let 30 Kč/os.
Soboty a neděle dle aktuálních 
možností.
11. 10. v rámci Dnů zdraví města 
Strakonice veř. bruslení zdarma.

STARZ Strakonice
Na Křemelce 512,
386 11 Strakonice

e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz

V neděli 16. 10. v rámci Dnů zdraví města Strakonice pro veřejnost
1. hodina plavání zdarma.

Změny programů vyhrazeny!

HOKEJBALOVÝ TURNAJ
HUSOTU
27. ročník

Kde: hřiště ZŠ ul. J. z Poděbrad a ZŠ F. L. Čelakovského
Kdy: 5. listopadu, prezentace v 8.30–9.00 na hřišti ZŠ 
 ul. J. z Poděbrad (do 15 let)
 6. listopadu kategorie nad 15 let v 8.45 na hřišti ZŠ 
 ul J. z Poděbrad 
Pro koho: čtyřčlenná družstva + 1 náhradník v kategoriích:
 chlapci mladší (narozeni 1. 11. 1998 a mladší)
 dívky mladší (narozeny 1. 11. 1998 a mladší) 
 chlapci starší (narozeni 1. 11. 1995 a mladší)
 dívky starší (narozeny 1. 11. 1995 a mladší)
 kategorie nad 15 let
V případě, že budete mít hráče navíc, dejte vědět, může hrát za ji-
né družstvo.
Utkání: hraje se 1x10 minut. Teplý čaj zajištěn.
Startovné: 100 Kč za družstvo přihlášené do 31. 10. 2011 a 150 Kč 
za družstvo přihlášené v listopadu 2011. Účastnický příspěvek se 
platí při prezentaci.
Ceny: Vítězná družstva každé kategorie získávají pohár, ceny zís-
kávají všechna družstva přihlášena do 31. 10. 2011.
Vybavení družstva: každé družstvo bude mít svůj tenisový míček 
a jeho hráči hokejky. Nejsou přípustné florbalové a brankářské ho-
kejky, helmy, brankářská výstroj a jakékoliv chrániče. 
Přihlášky: na e-mail: Husot@seznam.cz, tel.: 737 82 55 21 (název 
týmu, kategorie, jméno kapitána či vedoucího)

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STRAKONICE
ve spolupráci s Úřadem práce ČR si Vás dovoluje pozvat na akci
Prezentace středních škol a firem
Termín konání: středa 9. 11. 2011 od 9 do 15.30 hodin
Místo konání: Dům kultury Strakonice

Vstup zdarma! 
Těšíme se na vaši účast.
Více informací v příštím čísle a na adrese: JHK, oblastní kancelář Stra-
konice, tel.: 383 326 429, e-mail: smerdova@jhk.cz

Třináct chlapců se zúčastnilo pří-
městského tábora, který pro ně 
připravila Střední průmyslová ško-
la a Dům dětí a mládeže ve Stra-
konicích. Tábor se konal od 15. do 
19. srpna vždy od 8 do 16 hodin.
Kluci se učili modelovat v progra-
mu Autodesk Inventor Professio-
nal. Že jim to opravdu šlo, se mů-
žete přesvědčit třeba na stránkách 
DDM (www.ddmstrakonice.cz) 
nebo na stránkách průmyslové 
školy (www.prumstra.cz). Jeden 
den strávili ve školních dílnách. 
Dnes už ví, co je CNC stroj, jak se 
programuje, jak pracuje. Domů si 
odnesli drobné výrobky – největší 

radost měli z vlastnoručně vyrobe-
ných jmenovek.
Samozřejmě, že jsme netrávili 
veškerý čas u počítačů a obrábě-
cích strojů. Sportovali jsme, zašli 
jsme do posilovny, hráli hry, byli 
na plavečáku i na celodenním 
výletě.
Příští rok bychom chtěli znovu 
ve spolupráci s DDM pokračovat 
a uskutečnit další tábor.
Co vy na to, kluci a holky? Bude-
te mít příští rok odvahu přijít 
o prázdninách do školy?
Dana Šejvlová, Ivana Váchová, 
Milan Samec, VOŠ a SPŠ Stra-
konice

ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH JSOU VĚTŠINOU TICHÉ, ALE STŘEDNÍ 
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STRAKONICE V SRPNU OŽILA



tičnost spotřebitele a ten je 
pak mnohem svolnější souhlasit 
s čímkoli. 
 
6. Sliby při prezentaci výrobků 

či služby

Při prezentacích výrobků a slu-
žeb se prodávající často uchylují 
k příslibům určitých vlastností 
výrobků a služeb, i když vědí, že 
je produkt nemá. Vychází z toho, 
že kupující nebude trvat na zahr-
nutí těchto ustanovení do kupní 
smlouvy a tím bude vše, co bylo 
jenom řečeno, neprokazatelné. 
Rozhodne-li se spotřebitel pro 
koupi nějakého výrobku z určité-
ho důvodu, měl by vždy pevně tr-
vat na zapsání tohoto důvodu do 
kupní smlouvy. 
 
7. Nekoupením tohoto výrobku 

ohrožujete své zdraví i zdraví 
svých blízkých

Řada prezentačních akcí je posta-
vena na šíření obav o vlastní zdra-
ví spotřebitele či jeho blízkých. 
Jedině zakoupením „zázračné-
ho“ produktu firmy lze předejít 
všem alergiím již v zárodku, pro-
dloužit si život nebo se stane ně-
co jiného pozitivního podle řady 
slibů prodávajících. Tento trik vy-
užívá skutečnosti, že prakticky 
každý by chtěl být na tomto svě-
tě co nejdéle, ať už osobně nebo 
prostřednictvím svých potomků. 

Spotřebitel by však měl dávat 
přednost vyjádřením skutečných 
odborníků na základě jejich novi-
nových článků i publikací před 
tvrzeními prodávajícího, jehož je-
diným cílem je prodat nabízené 
zboží skutečně za každou cenu. 

8. „Agenti“ mezi účastníky

Prezentační akce jsou obvykle 
pořádány pro široký okruh ano-
nymního publika. Ukázalo se, že 
právě tohoto jsou prodejci schop-
ni dobře využít. V publiku mívají 
často své placené nebo drobnými 
dárky obdarované agenty (např. 
účastníky zájezdu), kteří napo-
máhají obchodníkům při prezen-
taci zboží. Obvykle z publika po-
kládají „objednané“ dotazy, které 
vhodným způsobem podtrhnou 
přesvědčivost a důvěryhodnost 
samotné prodejní akce nebo se 
mohou hlásit jako první zájemci 
o nabízený produkt, čímž „uleh-
čí“ ostatním zákazníkům roz-
hodování. Někdy také vyvolávají 
paniku mezi účastníky, je-li zbo-
ží nedostatek (často předstíra-
ný). 

9. Jen dnes s výraznou slevou 
a dárkem

Prodávající se někdy snaží dosáh-
nout rozhodnutí spotřebitele na 
místě poskytnutím mimořádné 
slevy nebo hodnotného dárku. 
Spotřebitel by však měl v tako-
vém případě hned zbystřit pozor-
nost a nabídku odmítnout. Ko-
rektní prodávající dá spotřebiteli 
čas na rozmyšlenou. Z předraže-
ného zboží či služby totiž není 
problém poskytovat i výrazné 
„mimořádné“ slevy a přidávat 
dárky, jejichž skutečná cena je 
mnohdy velmi sporná. 
 
10. Odvolávky na slavné osob-

nosti

Další obvyklou fintou jsou odvo-
lávky na slavné osobnosti. Při 
zmiňování odborných autorit se 
někdy prodávající uchylují i k to-
mu, že produkt podpoří vyjádře-
ním nějaké osobnosti, i když ta se 
k dané problematice vůbec nevy-
jadřovala. Někdy si prodávající 
neváhá vymyslet dokonce i sa-
motného odborníka – „slavný 
americký lékař James XXX, no-
sitel Nobelovy ceny, se vyjádřil, 
že přístroj je jediným skutečným 
lékem na rakovinu, se kterým se 
setkal“.

Novou rubriku Rádce spotřebitele 
naleznete na www.strakonice.eu 
v menu občan.

spolu žijícím párům. Jindy zase je 
jejich účast zvýhodněna hodnot-
nějším darem. Firmy přesně vědí, 
proč se snaží přilákat na akci 
oba manžele. Spotřebitel je tak 
připraven o možnost využití vel-
mi silného argumentu, že o takto 
vysoké investici nemůže rozhod-
nout sám bez partnera. Navíc na 
ženy více působí emoce, kterými 
jsou prezentace nabité.
 
4. Já jsem Vaše osobní asistent-

ka pro tuto prezentaci

Na některých prezentacích, ze-
jména dražších produktů, je pro 
každý pár vyhrazena osobní asis-
tentka, která se mu po celou do-
bu věnuje. Jedním z jejích úkolů 
někdy bývá udržet spotřebitele či 
pár na vlně příjemných emocí po 
celou dobu prezentace a všechny 
kritické otázky rozumu rychle 
uchlácholit. Dalším úkolem bývá 
často cíleně znemožnit spotřebi-
teli si v klidu prostudovat smlou-
vu a vše si rozmyslet. 
 
5. Dlouhá a hlasitá prezentace

Vydá-li se spotřebitel na celoden-
ní reklamní zájezd na atraktivní 
místo s inzerovaným krátkým 
představením výrobků, nemůže 
očekávat, že prezentace bude tak 
hodinku a následně se bude moci 
jít věnovat vysněnému cíli cesty. 
V praxi se již cestou tam obvykle 

absolvuje mnohahodinová pre-
zentace. Druhým aspektem velké 
délky prezentace (její hlasitost, 
skutečnost, že prodejci nechají 
spotřebitele čekat na občerstvení 
apod.) je i neblahá skutečnost, že 
se únavou otupí přirozená kri-

1. Uzavření smlouvy ve stálé 
provozovně

Občanský zákoník poskytuje spo-
třebitelům možnost odstoupení 
od smlouvy v případě, že smlou-
va byla uzavřena mimo prostory 
obvyklé pro podnikání (restaura-
ce, salonky hotelů, podomní pro-
dej, kulturní sály apod.) Prodejci 
tento dodatek moc dobře znají 
a velmi často jej používají. Při pří-
padném střetu je pak dokazování 
opaku spotřebitelem velmi nároč-
né. Další věc, na kterou by si mě-
li dát spotřebitelé pozor, je cíl zá-
jezdu – tedy místo prezentace. 
Pokud je totiž cílem zájezdu pro-
dejna prodávajícího, pak právo 
odstoupit od smlouvy bez udání 
důvodu a bez jakýchkoliv sankcí 
rovněž nemá. 
Pokud zákazník zjistí, že na před-
váděcí akci koupil něco, co vlast-
ně vůbec nechtěl, je nutné, aby 
svoji vůli odstoupit od smlouvy 
zaslal prodejci písemně (doporu-
čujeme doporučeně). Nestačí te-
lefonické oznámení, nestačí zbo-
ží nepřijmout a poukazovat na to, 
že firmě nevznikla žádná škoda, 
když jsem zboží nepřevzal!!

2. Kvalita výrobků

Ačkoli je kvalita jakéhokoli pro-
duktu velmi relativní pojem, mě-
la by alespoň přibližně odpovídat 
ceně. Na předváděcích akcích se 
spotřebitelé nezřídka setkávají 
s produkty, které jsou jim nabíze-
ny za ceny i o 1000 % dražší! Na 
místě však tuto skutečnost po-
znají jen velmi obtížně. Na živ-
nostenský úřad se obrátila jedna 
seniorka, která si na prezentaci 
zakoupila sadu nerezových hrnců 
za cca 35 000 Kč, přičemž její syn 
o den později na internetu zjistil, 
že sada identické kvality je do-
stupná v obchodech za částku 
okolo 5 000 Kč. Horší bývají pří-
pady, kdy obrovsky drahé pro-
dukty jsou jen „šmejdy“, které se 
při prvním použití zničí. Ač je 
v tomto případě spotřebitel v prá-
vu, může být uplatnění reklama-
ce obtížné a i následné vymáhání 
soudní cestou velmi nákladné.

3. Pouze pro manželské páry

Účast na některých prezentacích 
je umožněna jen manželským či 
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10/ slepičí citoslovce, otvor, po-
loměr, SPZ Tábora, označení 
dálkové dopravy
a/ nevyžadovat, opravna lodí
b/ přezdívka amerického prezi-
denta, pěstování zvířat (mn. č.), 
část obličeje
c/ umělý člověk, odejití
d/ chemická značka uranu, 1. část 
tajenky
e/ Zolovo dílo, osobní zájmeno, 
jméno psa

f/  nosovka, příbuzná zdrobněle, 
rusky ano
g/ anglicky ptáti se, německy Ji-
zera, německý člen
h/ příslovce, 2. část tajenky, inici-
ály českého herce
i/ název muzikálu, ženské jméno
j/ potomci, předložka, plakat
k/ americká táborová asociace, 
hvízdati
l/ prací prášek, společnost provo-
zující autobazary, Evropan
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PRANOSTIKY NA ŘÍJEN

Barbora Benešová, 10 let

Pranostiky nakreslili žáci výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové. Klára Dunovská, 9 let

Aleš Hess, 8 let

1/ zápor, ztráta důvěry v banku, 
nastupovat do vozidla
2/ samohláska, probíhat, 3. část 
tajenky
3/ opak pekla, nepohybovat se 
rychle
4/ udržeti, anekdota, spojka
5/ ukazovací zájmeno, slovensky 
těmi, zvratné zájmeno, bývalá 
sklárna v NP Šumava

6/ mužské jméno, dlouhá a tenká 
tělesa např. ze dřeva, hlavní měs-
to Tibetu
7/ osobní zájmeno, oba, část těla, 
severský pták
8/ SPZ Německa, ambit, zdrobně-
lé ženské jméno, SPZ Rakouska
9/ zřícenina hradu a obec v Če-
chách, předložka, pracovati na 
stavu

KŘÍŽOVKA

Ti, kdo touží být módní a populární a všeobecně uznávaní, nikdy… (tajenka). Jack Kerouac

Řešení křížovky ze srpna 2011 – Hezké prázdniny

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ 
VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
V ŘÍJNU

1. 10. 1931 – narodil se Jiří 
Suchý, herec, zpěvák, dramatik, 
divadelní režisér, textař a výtvar-
ník (80. výročí narození)

1. 10. 1946 – Norimberský pro-
ces: 12 z 22 obžalovaných nacis-
tických pohlavárů bylo odsouzeno 
k trestu smrti (65. výročí)

5. 10. 1936 – narodil se Václav 
Havel, dramatik a esejista, posled-
ní československý a první český 
prezident (75. výročí narození)

13. 10. 1781 – Josef II. vydal tzv. 
toleranční patent, kterým byla 
přiznána náboženská svoboda pro 
luteránství, kalvinismus a pravo-
slaví (230. výročí)

25. 10. 1881 – narodil se Pablo 
Picasso, španělský malíř a sochař 
(130. výročí narození)

„Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, 
 tím déle pěkné dny potrvají.“

„Svatý František zahání lidi do chýšek.“

Matěj Svoboda, 11 let
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MATEŘSKÉ CENTRUM
BERUŠKA

Lidická 194, Strakonice,
1. patro v bývalé základní škole
proti nemocnici, nové prostory

Otevřeno: po–pá 9.00–13.00 hodin
3.–7. 10. vstup zdarma

Pravidelný program
PO 10.00 hod.
V říjnu volná herna pro děti, pro 
rodiče besedy (viz níže)
ÚT 10.00 hod.
Pohádkové úterky – pro děti od 2 let
Výtvarný program – pro děti od 
2 let (poslední úterý v měsíci) tj. 
25. 10.
ÚT 16.00–17.00 hod.
Kašpárek – dramaticko–hudební 
prográmky pro děti od 3 let v li-
ché úterky tj. 11. 10., 18. 10.
ST 10.00 hod.
Pohybové (sudý) a hudební (li-
chý) hrátky – pro děti od 2 let
Šátkování – 1. středa v měsíci tj. 
5. 10.
ST 16.00–18.00 hod.
Kutílci – zábavné tvořeníčko pro 
děti od 3 let
ČT 10.00 hod.
Hrátky s batolátky – prográmky 
pro již chodící děti od 1 do 2 let
ČT 16.00–16.45 hod.
Flétnička – pro děti od 3 let

PÁ 10.00 hod.
Hajánci – prográmky pro děti do 
1 roku
Hlídání dětí – po telefonické či 
e-mailové dohodě, členky 50 Kč/
hod., nečlenky 60 Kč/hod.

Program pro širokou veřejnost

Pondělí 3. října v 15.00 hod.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MC 
BERUŠKA
Od 2. října (neděle) 18.00–19.30 
hod.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ –  
možnost přihlášení u Petry Staň-
kové tel.: 604 609 594, více na we-
bu a Facebooku
Pondělí 10. října v 9.30 hod.
UKÁZKOVÁ HODINA – POHY-
BOVÉ HRÁTKY – pro děti od 
3 do 6 let – zápis do kroužku

Dny zdraví – zdravé pondělky

Pondělí 10. října v 10.00 hodin
Beseda Nemusíte na to být sami 
– poznatky odborníka prevence 
drogové závislosti, akce konaná ve 
spolupráci s kontaktním centrem 
PREVENT zaměřená na malé dě-
ti. Hlídání dětí!
Pondělí 10. října od 16.00 do 
18.00 hod.
Přednáška První pomoc – zamě-
řeno na první pomoc při úrazech 
dětí od 0 do 15 let
Pondělí 17. října v 10.00 hod.
Beseda Co je dobré vědět o koje-
necké mléčné výživě

Turistická sezona dospěla ke 
svému konci, a proto bychom vás 
rádi informovali, že od října 2011 
do konce dubna 2012 nebude 
městské  informační centrum ote-

vřeno v sobotu. V pracovní dny 
vám budou jeho pracovnice k dis-
pozici do 16 a ve středu do 18 hod.
Nově u nás můžete zakoupit pub-
likaci Stanislava Laciny Krásy 
Šumavy s DVD, vydanou naklada-
telstvím Prácheňské o.s. ve spolu-
práci s Městským muzeem ve Vo-
lyni, dále knihu Josefa Jelínka 
Bylo nás šest a publikaci Rytíři 
svatého Jana a jejich hrad ve 
Strakonicích autorů O. Fibicha 
a T. Durdíka.
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
30. 9.–2. 10. Soustředění dětského pěveckého sboru ve Střelských Hoš-

ticích
 Muzikantská dílna Pošumavské dudácké muziky v budově 

Kochana z Prachové
 8. 10. Vystoupení Malé muziky ZUŠ – na slavnostech v Sudo-

měři (F. Zetek s žáky)
 Jihočeská panenka (B. Šabek s žákyní)
17. 10. Setkání zástupců rodičů KP ZUŠ od 16.30 hodin v zámec-

kém sálku
20.–23. 10. Účast žáků na NAHLÍŽENÍ 2011 – 22. celostátní dílna 

středoškolské dramatiky a mladého divadla v Bechyni 
24. 10. Vzdělávací pořady pro 2. třídy strakonických ZŠ (v Rytíř-

ském sále)
25. 10. Vzdělávací pořady pro 3. třídy strakonických ZŠ (v Rytíř-

ském sále)
 Zahajovací žákovský koncert od 17.30 hodin v zámeckém 

sálku (P. Karas)
29. 10. Vystoupení na Přehlídce studentských divadel v Divadle 

Celetná Praha (J. Lhotská s žáky)

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
STRAKONICE

vyhlašuje u příležitosti Slavnostního zahájení
adventu

9. ROČNÍK VÁNOČNÍ SOUTĚŽE ANDĚLÉ A ČERTI
Termín odevzdání prací: 11. 11. 2011
Místo: kancelář MIC, Velké náměstí 2

Nechte se unést předvánoční náladou a kresbou, přáním nebo jiným 
výrobkem nám ukažte, jak si představujete anděle a čerty. Nejzajíma-
vější díla odměníme. 
Všechna soutěžní díla budou vystavena po celý prosinec ve foyer 
městského informačního centra.

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: 9.00–17.00
úterý: 9.00–16.00

středa: 13.00–17.00
čtvrtek: 9.00–16.00
pátek: 9.00–12.00

Ukázka programu na říjen
TDZ 11. 10. 9.00–15.00

Arteterapeutické tvoření – pro 
klienty i veřejnost

TDZ 14. 10. 9.00–12.00
Příjem věcí do bazárku

TDZ 18. 10. 9.00–17.00
Bazárek – Bezděkovská 216, v 2. 

patře, vchod zezadu zahradou
Další informace

o našem programu můžete
nalézt na www.fokus-pisek.cz

TDZ – týdny pro duševní zdraví – 
akce pro klienty Fokusu i veřejnost

 2. 10. Florbal – dorostenci, ligový turnaj – oblouková hala v Má-
chově ulici 9–15 hod.

10. 10. Hravě a zdravě aneb Zábavné dopoledne v DDM Strako-
nice (od 9 hod. pro MŠ – sál Na Ohradě)

26. 10. Výlet na koně do Štětic (cena 200 Kč), info: 383 322 216, 
hrdlickova@ddmstrakonice.cz

26. 10. Den otevřených dveří v CEV Podskalí – 9–11 hod., 14–
17.30 hod.

27. 10. Den otevřených dveří v CEV Podskalí – 13–17.30 hod.
 – čeká vás prohlídka objektu, zvířátek, hry a soutěže
29. 10. Tvoření v barvách podzimu – výtvarné aktivity na zahra-

dě (Kodádkova 9–13 hod., zápisné 30 Kč, s sebou vuřty, 
chléb, pití)

26.–29. 10. Taneční soustředění na Zálesí – pro děti z kroužků DDM
Připravujeme na listopad: Adventní věnce

Přijímáme přihlášky do kroužků dle nabídky DDM na všech pracovištích.

www.ddmstrakonice.cz

ZATOČÍME S NUDOU!

STRAKONICE  KAM SMĚŘUJEŠ, MÉ MĚSTO?
S architektem Dušanem Řezáčem (modulorA) po (ne)povedených stav-
bách určujících městský parter. Komentovaná procházka městem ukáže 
pěkné stavby, jejich detaily, ale i chyby, které se neustále opakují. 
Sraz: 2. 10. 2011 v 14.00 hodin před zámkem u mostu, účast zdarma
Akce je organizována v rámci celosvětového Dne architektury po čes-
kých a moravských městech s místními architekty a teoretiky.

Více informací na www.mcberuska.cz, mcberuska.strakonice@seznam.cz
MC Beruška 773 165 696, koordinátorka M. Horejšová tel.: 739 618 617



12

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 10/2011

POHLED DO HISTORIE

OKÉNKO DO KINA SVĚT

Před začátkem sezony 2008/9 se 
dohodlo rozdělení klubu na žen-
skou a mužskou část. Ženy vede 
Miloš Balák a muže Milan Janda. 
Všichni s rozdělením souhlasí, jen 
nejstarší členové s tím měli ve 
svých duších podivný pocit, ale 
úplně zbytečně. Dospělá Áčka hra-
jí výborně, vrátila se Jitka Musilo-
vá a přišla výborná hráčka Hardy 
z USA, ale hrozně se jí stýskalo, 
tak ke konci roku skončila. Nahra-
dila ji však Darina Johnová (star-
tovala také v repre týmu žen na 
mistrovství světa v Brazílii), to 
bylo příjemnější, neboť ta je naše.
Muži se vrátili na špičku jihočes-
kého basketbalu jako tomu bylo, 
když před 50 lety začínali a byli 
štikou druhé ligy. Bylo odhlášeno 
Béčko dorostenek z ligy a nakonec 
i Béčko žen z druhé ligy, což bylo 
důkazem naší malé spolupráce 
a určitě menší obětavosti ze všech 
stran v týmech mládeže.
Ladislav Pauch se blíží osmdesátce 
a říká, že hrál za Béčko do 55 let. 

To jen uvádí jako svůj přínos, ale 
jeho přínos byl v tom, že na hřiště 
přivedl všechny tři své potomky 
a dcera Věrka (jako dorostenka da-
la 1 332 bodů) stála u postupu do 
první ligy a také hrála za ČSSR 
kvalifikaci o postup na OH.
Miroslav Vondřička k svým „75“ 
přijímá uznání od federace při me-
zinárodním zápase s Čínou a při-
pomíná se, že plných 30 let se 
pohyboval u repre týmů žen i mlá-
deže a měl podíl na řadě medailí 
ČSSR a ČR. 
Smutnější zprávou bylo, že zemřel 
František Linhart, kterého při-
vedl pod koše Richard Bogusch, 
ale František jej v roli trenérské 
na parketách překonal, neboť se 
věnoval obětavě dětem i Béčku 
mužů.
Stejně tak jsme se museli rozlou-
čit se všesportovcem Antonínem 

Greilem, který stál již okolo roku 
1942 u kolébky strakonického 
basketbalu.
Milan Janda pokračuje a pořádá 
opět vánoční turnaj minidětí a ob-
jevují se nové děti – Denis Marti-
novič, Tomáš Sosna, Tomáš Wie-
ser, Martin Šouc, Luděk Kozlík, 
Matěj Papoušek, Jan Slanec, Petr 
Provazník, Jakub a Matěj Samco-
vi, Robin Šipoš, Tereza Plecha-
tá, Žaneta Kuncipálová, Michaela 
Šídlová, Michaela Fauová, Aneta 
Šípová, Klára Votavová, Aneta Sý-
korová, Kateřina Řezníková.
Konec sezony překonal všechny 
překážky. Muži skončili sice sed-
mí, ale je to úspěch. Dorostenky 
byly bronzové, již potřetí za sebou. 
Mladší žačky jsou sedmé v ČR, do-
rostenci jsou v lize osmí, ale to by-
lo tenkrát k naší škodě sestupové 
místo.
Nejvýraznější tečkou za sezonou 
však bylo páté místo žen, které vy-

Zpravodaj města Strakonice, měsíčník – vydává město Strakonice, reg. č. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Ivana Parkosová. 
Redakční rada: Mgr. Marie Kotlíková, Mgr. Marie Kutheilová. Adresa redakce: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Stra-
konice I, e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz, tel.: 383 700 844, 725 596 443 (Bc. Lucie Šnajdrová). Reg. č. MK ČR E 12988. 
Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce. U lednového čísla dříve. Náklad 10 400. Zdarma. Vytiskla Tiskárna Strakonice.

dřely v domácí hale se Spartou, 
když vyhrály až ve druhém pro-
dloužení. A to ještě obě pro-
dloužení vybojovaly v poslední vte-
řině.
Díky aktivitě Milana Jandy se 
koná setkání mužů všech ge-
nerací. Sešli se od nejstarších 
po nejmladší, zcela tradičně v je-
jich Ráji, na účet společné veče-
ře a jednoho piva se vybralo té-
měř 7 000 Kč, to jen dokazuje 
vysokou účast. Že bylo piv víc je 
jisté, ale na to společný účet 
není.
To bylo příkladem také pro 
ženy, sešla se děvčata narozená 
od ročníku 1944 do ročníku 
1970. Atmosféra byla skvělá, 
děvčata děkovala trenérům za 
křičení při trénincích a zápa-
sech, ale nejpříjemnější bylo sdě-
lení, že jim basketbal obohatil 
život.
Miroslav Vondřička

DALŠÍ SEZONA PŘINESLA VELKÉ ZMĚNY

Fota: Archiv Jaroslava Landsingera

Horní terasa od hotelové části.Celkový pohled ve směru od Hvězdy. 

Původní vchod včetně zbytků světelného nápisu.

Pohled z nádvorní části na plánovaný hlavní 
vstup do kina (horní dřevěné dveře).

Záběr z první nádvorní části na původní hote-
lovou část. 

Tímto malým fotografickým ohlédnutím ukončuji své vzpomínky na kino Svět. Na snímcích je zachycen 
současný stav částí budovy, kterých se měla týkat plánovaná rekonstrukce. Jaroslav Landsinger

Foto reliéfu střechy kinosálu. Promítalo se z pohle-
du na snímek zleva (od tří komínů) doprava.
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Prvních devět námětů bylo anketou potvrzeno jako nejvýznamnější a jsou umístěny v sekci Největší problémy – „10 P“ na stránkách 
www.dataplan.info/strakonice. Na těchto stránkách naleznete též celý aktuální Plán zdraví a kvality života.
Z celkem devíti ověřených námětů, které zazněly na čtvrtém fóru, jsou již čtyři vyřešeny nebo řešeny a u zbývajících se řešení plánuje.
Pokud se pokusíme vyjádřit řešení prioritních námětů ve financích, potom bylo v roce 2011 na prioritní náměty vynaloženo celkem 
5 648 868 Kč.
Konkrétní řešení jednotlivých námětů přinášíme níže:

1. Omezení parkování na Velkém náměstí þ
Na tento požadavek reagovala rada města 20. dubna 2011 usnesením, v kterém schvaluje snížení počtu parkovacích míst o 16 
v nejširší části rekonstruovaného náměstí. Pro dopravu na Velkém náměstí přijala rada v té samé době ještě jedno rozhodnutí, a to 
o návratu městské hromadné dopravy na Velké náměstí. Podmínkou bude, že provoz MHD bude realizován midibusem, tj. men-
ším autobusem do délky 10 metrů. Snížení počtu parkovacích míst se zrealizuje po dokončení kruhové křižovatky („piškotu“) a po 
dokončení rekonstrukce ulice Na Stráži, tedy v průběhu října 2011. Přes snížení počtu parkovacích míst na Velkém náměstí zů-
stane jejich celkový počet v lokalitě stejný jako před rekonstrukcí, a to díky parkovišti ve dvoře městského úřadu.
Opatření: Snížení počtu parkovacích míst změnou dopravního značení.
Náklady v roce 2011: Odhadované náklady se pohybují ve výši okolo 240 000 Kč.

2. Dobudování cyklostezky Strakonice – Nový Dražejov B
Potřebná a očekávaná cyklostezka ze Strakonic do Nového Dražejova doposud vázne na majetkových poměrech. Do současné do-
by se podařilo vykoupit 85,6% pozemků, v předchozím roce bylo nabývání pozemků řešeno jejich směnou. Do současné doby bo-
hužel nedošlo ke změně stavu.
Opatření: Snaha o pokračující výkup pozemků.
Náklady v roce 2011: 0 Kč (konečná částka za výkupy bude 813 450 Kč – cena za odkup nových pozemků a doplatek za již vykou-
pené pozemky do výše 150 Kč/m2).

3.–4. Finanční podpora osobní asistence, Chráněné bydlení pro zdravotně postižené B
Oba potřebné sociální náměty byly předány řídící skupině Komunitního plánování sociálních služeb Strakonicka, které bylo zahá-
jeno v roce 2009. Komunitní plánování bere ohled na potřeby uživatelů a zároveň zohledňuje kapacity poskytovatelů sociálních 
služeb i finanční možnosti jejich zřizovatelů, tedy měst, kraje a ministerstva. Ve výsledku by mělo komunitní plánování fundova-
ně odpovědět na otázky – jaké sociální služby v našem regionu potřebujeme a jaké zdroje na ně budou potřeba. 
Opatření: Realizace Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice (září 2009 – prosinec 2011).
Náklady v roce 2011: 1 824 822 Kč (uvedeny jsou celkové náklady na realizaci komunitního plánu sociálních služeb, projekt 
CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP, o. s., který je financován z evropských fondů, město Strakonice má s jeho 
realizací nulové náklady).

þ námět je již realizován nebo byla zahájena jeho realizace nebo je námět realizován průběžně
B je plánováno řešení námětu
o námět čekající na realizaci nebo realizátora

2

JAK MĚSTO ŘEŠÍ PRIORITNÍ NÁMĚTY Z FÓRA
ZDRAVÉHO MĚSTA 2010?

V  listopadu  2010  měli  strakoničtí  občané  již  počtvrté  možnost 
u kulatých stolů přednést své náměty ke zlepšení života ve městě.
Na minulém mimořádně pracovním fóru zaznělo celkem 51 
nových námětů, které byly zahrnuty do Plánu zdraví a kvality 

života 2010/2011. Z těchto námětů bylo hlasováním označeno 
10 za kandidáty na nejvýznamnější aktuální problémy města. 
Jsou to tyto oblasti, u kterých piktogramy přinášejí rychlý pře-
hled stavu řešení daného problému:

 1. Omezení parkování na Velkém náměstí þ
 2. Dobudování cyklostezky Strakonice – Nový Dražejov B
 3. Finanční podpora osobní asistence B
 4. Chráněné bydlení pro zdravotně postižené B
 5. Zvýšení kapacity parkovacích míst ve městě þ
 6. Více kulturních akcí v areálu hradu, především v turistické sezoně þ
 7. Řešení psích exkrementů þ
 8. Přístavba divadelního sálu v domě kultury B
 9. Nové prostory pro Český červený kříž a podpora nájmu těchto prostor þ/B
10. Rozšíření hradního safari þ
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 5. Zvýšení kapacity parkovacích míst ve městě þ
V září byla zahájena II. etapa Revitalizace Sídliště 1. máje – letos vznikne 45 nových parkovacích míst. Na sídlišti Mír je připra-
vován vznik parkoviště se 16 parkovacími místy. V současné chvíli již běží výběrové řízení na další etapu Revitalizace sídliště 
Mír. Pokud výběrové řízení proběhne bez problémů, nová parkovací místa vzniknou v závěru roku 2011 nebo na počátku roku 
2012 (v závislosti na klimatických podmínkách).
Opatření: Vybudování 61 nových parkovacích míst.
Náklady v roce 2011: Odhadované náklady činí celkem 3 424 246 Kč (sídliště Mír – 1 324 246 Kč – odhadovaná cena, včetně par-
koviště a příjezdové cesty, Sídliště 1. máje – odhad 2 100 000 Kč).

 6. Více kulturních akcí v areálu hradu, především v turistické sezoně þ
Nabídka kulturních pořadů na hradě byla v letošní turistické sezoně, díky nově rekonstruovanému areálu a novým sálům, více 
než bohatá. Vedle tradičních akcí (například Zahájení turistické sezony, Strakonický dudáček a Rumpálování) se uskutečnilo ví-
ce jak dvacet akcí a pořadů v nově rekonstruovaných sálech (nepočítaje v to výstavy). Nové sály tak hostily pestrou směs kultur-
ních pořadů – například koncert Ivy Bittové, oslavu 5. výročí Mladé dudácké kapely, ale i první Strakonické pivobraní. V samot-
ném areálu hradu pak zmiňme čtyři nové akce – Netradiční prohlídku strakonického hradu s dětským zastupitelstvem, noční 
Procházku městem za magického úplňku, která na hradě začínala, a novou tradici farmářských trhů a certifikaci regionálních vý-
robků značky Prácheňsko.
Opatření: Rozšíření stávajících a nové kulturní aktivity v hradních sálech i v areálu hradu.
Náklady v roce 2011: Celkové náklady lze jen obtížně vyčíslit – akce na hradě organizuje celá řada subjektů (namátkou: město, 
Šmidingerova knihovna, Muzeum středního Pootaví, Městské kulturní středisko Strakonice a další).

 7. Řešení psích exkrementů þ
Řešení psích exkrementů je dlouhodobý a opakovaný problém. Město Strakonice se snaží pejskařům vycházet vstříc instalací a stá-
lým rozšiřováním odpadkových košů se sáčky na exkrementy zdarma. Na daný problém se také více zaměřuje městská policie, i když 
počet pokut není vysoký – málokdo se totiž odváží po svém čtyřnohém příteli neuklidit, pokud jsou strážníci v dohledu. Město ta-
ké vymezilo místa, kde není venčení pejsků povoleno z důvodu ochrany nově vysázených rostlin (např. část Rennerových sadů, park 
Na Dubovci a park u hradu). Technické služby Strakonice také koupily vysavač exkrementů a drobného odpadu od firmy Stihl.
Opatření: Nákup vysavače exkrementů
Náklady na opatření: 59 800 Kč (nákup vysavače Technickými službami Strakonice v roce 2010)

 8. Přístavba divadelního sálu v domě kultury B
Město Strakonice má zpracovaný projekt na kompletní rekonstrukci stávajícího domu kultury, který je z 60. let a jehož technic-
ký stav již neodpovídá současným potřebám. Součástí projektu je i přístavba zcela nového divadelního sálu o kapacitě 245 míst 
a nezbytné úpravy okolí kulturního zařízení, včetně parkovacích kapacit. Projekt je vzhledem k rozsahu rozdělen na dvě etapy. 
Na první etapu město Strakonice podalo žádost o podporu do 6. výzvy Regionálního operačního programu. Celkové náklady na 
I. etapu činí 162 mil. Kč. Žádost o dotaci (žádost byla podána již 30. září 2009, výsledek byl znám až koncem roku 2010 vzhle-
dem k problémům na Úřadě Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad). Od té doby nebyla otevřena žádná vhod-
ná dotační výzva. 
Opatření: Žádost o financování I. etapy projektu.
Náklady v roce 2011: 0 Kč (zpracování projektové žádosti v roce 2009: 
178 000 Kč).

 9. Nové prostory pro Český červený kříž a podpora nájmu těchto
    prostor þ/B

Českému červenému kříži byly nabídnuty uvolněné prostory v ZŠ Lidická 
(uvolněné v souvislosti se zahájením provozu v ZŠ Povážská). V první vlně 
byly nabízeny prostory ve vyšších patrech, ty dle sdělení ČČK nebyly pro 
služby, které červený kříž poskytuje vhodné.
Opatření: Nabídka volných prostor v ZŠ Lidická.
Náklady v roce 2011: 0 Kč.

10. Rozšíření hradního safari þ
Jen stručně a pod čarou uvádíme, že i tento, byť dle názoru účastníků ankety 
„neprioritní“ námět, byl k radosti především dětí řešen. A tak se malí návštěv-
níci mohou těšit z nových přírůstků – osla, hříběte poníka, kačen a dalších 
obyvatel hradního příkopu.

Páté Fórum Zdravého města se uskuteční v úterý 18. října 2011 od 16.30 hod.
v Domě kultury ve Strakonicích.

Jste srdečně zváni!

To, o jakých tématech se bude hlasovat na fóru letos, 
můžete ovlivnit i Vy. Foto: Archiv MěÚ
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SPORTEM KE ZDRAVÍ
Sobota 8. října
Běh okolo Kuřidla
Od 8.30 do 9.30 hod. registrace, start první kategorie je v 10.00 hod., Strakonice 
– Habeš. Závod v přespolním běhu – Memoriálu Františka Kováře. Akce je urče-
na pro všechny věkové kategorie. (Pořádá SKI – KLUB Strakonice)

Pondělí 10. října
Plaváním ke zdraví
Od 13.30 do 14.30 hod., plavecký stadion.
Akce je otevřena všem osobám se zdravotním postižením a seniorům. (Pořádá 
Sdružení zdravotně postižených ČR, sdružení Strakonice)

Úterý 11. října
Veřejné bruslení zdarma
Od 16.15 do 18.30 hod., zimní stadion.
Rodiče s dětmi do 17.15 hodin, pro ostatní 17.30–18.30 hodin. (Pořádá 
STARZ)

Středa 12. října a pátek 14. října
Zumba
Od 11.00 do 12.00 hod., tělocvična Kulturní klub U Mravenčí skály čp. 1266, síd-
liště Mír. Zumba je určena pro veřejnost a klienty Fokusu. Předcvičuje Kateřina 
Pultrová, lektorka zumby a orientálních tanců. (Pořádá Fokus Písek, pobočka Stra-
konice)

Čtvrtek 13. října
Kuželky zdarma – sportujte s TJ Fezko 
Od 15.00 hod., Plánkova 31 (u restaurace Protivínská). Nutné přezůvky a domlu-
va předem – Pavel Prokop, tel.: 728 040 547.

Neděle 16. října
Plavání zdarma
Od 13.00 do 20.00 hodin, plavecký stadion. (Pořádá STARZ)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, NÁBORY, SETKÁNÍ A JINÉ
Středa 6. října 
XIV. Setkání seniorů
Od 15.00 hod., Dům kultury Strakonice. Společenské setkání seniorů a zdravot-
ně postižených. (Pořádá Sdružení zdravotně postižených Strakonice)

Pondělí 10. října a pátek 14. října
Den otevřených dveří v Domácí péči ČČK
Od 10.00 do 14.00 hod., Domácí péče ČČK, Mírová 173. 
Akce je určena pro rodiny, které potřebují domácí péči a zdravotní pomůcky. 

Středa 12. října 
Podpora a nábor dárců krve 
Od 14.00 hod., odběrové centrum Nemocnice Strakonice.
Propagace bezplatného dárcovství krve a nábor nových dárců (zájemci ve věku 
18–65 let), první následný odběr 19. října 2011. (Pořádá ČČK Strakonice)
Pojďte dál – Den otevřených dveří v KC Prevent
Od 10.00 do 17.00 hod., Kontaktní centrum Prevent, Komenského 174.
Akce pro širokou veřejnost, pořádaná v rámci Týdne sociálních služeb ČR. 

Čtvrtek 13. října
Pochod pro zdraví 
Sraz ve 13.45 hod. na parkovišti u budovy SZDP, Stavbařů 213.
 I. trasa povede po Podskalí přes kemp, II. trasa vede kolem hradu podél silnice 
na letiště. Akce je určena osobám se zdravotním postižením, seniorům a dalším 
zájemcům. (Pořádá Sdružení zdravotně postižených Strakonice)

ZDRAVÍ A PREVENCE
Sobota 8. října
Farmářské trhy rozšířené o Burzu zdravého životního stylu a ekologie
Od 8.00–12.00 hod., I. nádvoří strakonického hradu. Burza organizací, které se 
zabývají aktivitami v oblastech ochrany životního prostředí a zdravého životního 
stylu. (Pořádá Šmidingerova knihovna Strakonice)
Pondělí 10. října – pátek 14. října
Zdravě a hravě aneb Zábavné dopoledne v DDM Strakonice
V týdnu podle domluvy s mateřskými školami, sál Na Ohradě v DDM Strakonice. 
Soutěže a hry poučného i zábavného charakteru. Akce je určena pro děti z MŠ. 
Pondělí 10. října
Nemusíte na to být sami 
„Zdravé pondělky“ v mateřském centru
Od 10.00 do 11.00 hod., Mateřské centrum Beruška, Lidická 194.
Beseda s odborníkem prevence drogové závislosti ve spolupráci s Kontaktním cen-
trem Prevent Strakonice. Hlídání dětí zajištěno! 
Pondělí 10. října a sobota 15. října
„Káčko“ pečuje i o Vaše zdraví
– HIV problematika – testování HIV a beseda
Pondělí 10. října od 10.00 do 16.00 hod., Kontaktní centrum Prevent, Komen-
ského 174. Testování na HIV (po celou dobu). Od 14.30 do 16 hod. beseda o pro-
blematice HIV pro širokou veřejnost. 
– Jdeme k Vám blíž – preventivní stánek 
Sobota 15. října večer, propagace služeb, prevence přenosu infekčních a po-
hlavních chorob na akci v Music Baru Na Křemelce. (Pořádá Kontaktní centrum 
Prevent Strakonice)
Úterý 11. října
Všechno je JEDlé 
Od 17.00 hod., Šmidingerova knihovna Strakonice.
Beseda o zdravém životním stylu pro širokou veřejnost. Přednášející Mgr. Hana 
Synková je známá publicistka, lektorka, poradkyně zdravého životního stylu a te-
rapeutka. (Pořádá Šmidingerova knihovna Strakonice)
Pondělí 17. října
Co je dobré vědět o kojenecké výživě
„Zdravé pondělky“ v mateřském centru
Od 10.00 do 11.00 hod., Mateřské centrum Beruška, Lidická 194. 
Akce pro rodiče novorozenců a kojenců. 

PRVNÍ POMOC
Pondělí 10. října
Seminář první pomoci u dětí
„Zdravé pondělky“ v mateřském centru
Od 16.00 do 18.00 hod., Mateřské centrum Beruška, Lidická 194, 1. patro. 
Kurz je zaměřen cíleně na specifika první pomoci u dětí od narození do 15 let.
Akce především pro rodiče a pedagogy dětí. Hlídání dětí zajištěno!

Středa 12. října 
První pomoc – nácvik resuscitace
Od 15.00 hod., odběrové centrum Nemocnice Strakonice.
Život zachraňující úkony. Akce je určena pro veřejnost (6–70 let). (Pořádá ČČK 
Strakonice)

Neveřejné
Kurzy první pomoci pro zaměstnance města
Ve Dnech zdraví připravilo město Strakonice dva kurzy první pomoci pro zaměst-
nance úřadu. (Pořádá město Strakonice)

POMÁHEJTE S NÁMI PŘI DNECH ZDRAVÍ  DARUJTE ŽIVOT!
Při letošním ročníku Dnů zdraví máte šanci se snadno připojit do Registru dárců kostní dřeně (krvetvorných buněk). 
Transplantace krvetvorných buněk od zdravého nepříbuzného dárce je často poslední nadějí pro pacienty, které jiným způsobem vyléčit nelze.
Přihlášku do registru a více informací naleznete na letáčcích na jednotlivých akcích Dnů zdraví. Registrační list zaneste do Městského informačního cent-
ra Strakonice, Velkém náměstí 2, či jej zašlete na městský úřad poštou, eventuálně jej zašlete přímo na adresu registru. 
Přihláška do registru je ke stažení i na stránkách www.zdravemesto.strakonice.eu.
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