
Rozsáhlá rekonstrukce Velkého 
náměstí je u konce. Slavnostní 
otevření zrekonstruované části, 
které se uskutečnilo v pondělí 
31. října 2011, připomnělo pře-
stavbu, při níž během necelých 
dvou let prošla proměnou plocha 
o velikosti 16 288 m2.

Práce byly započaty v březnu 2010 
a oficiálně ukončeny v listopadu 
2011. Stavbu čeká ještě kolaudace, 
avšak nic nebrání tomu nové pro-
story již plně využívat. Generálním 
dodavatelem stavby o celkových 
nákladech 82 milionů korun byla 
firma Eurovia CZ, a. s. Městu Stra-
konice se na první etapu projektu 

Revitalizace Velkého náměstí a na-
vazujících prostor podařilo získat 
dotaci více než 43 milionů korun 
z Integrovaného operačního pro-
gramu, tedy zhruba polovinu před-
pokládaných nákladů.
Pod nově předlážděnými komu-
nikacemi jsou skryty kompletně 

zrekonstruované inženýrské sítě. 
Práce na sítích vyžadovaly od rea-
lizátorů velmi náročné plánování, 
neboť kromě vodovodu, kanaliza-
ce, veřejného osvětlení a metropo-
litní sítě se zde současně v rámci 
projektů jiných investorů praco-
valo také na teplovodu, elektrické 
a telefonní kabeláži. Jen pro zají-

mavost, nejhlubší výkop, v kterém 
se museli stavebníci pohybovat, 
byl osmimetrový. V rámci archeo-
logického průzkumu prováděného 
na stavbě společností Archaia Jih, 
byly odkryty a zdokumentovány 
zbytky středověké tzv. Pražské 
brány, základy kdysi přestavěného 
a přestěhovaného morového slou-
pu i pozůstatky spáleniště po vel-
kém požáru Strakonic v 17. stole-
tí. Místo zbytků Pražské brány 
v Lidické ulici připomíná předlaž-
ba z lámaného kamene i reliéfní 
mozaika na obou chodnících.
Zrekonstruovaná část Velkého 
náměstí je předlážděna žulovou 
deskovinou a kostkami. Přírodní 
dlažba byla volena i na přileh-
lých komunikacích, jen na méně 
exponovaných místech je dlažba 
zámková. Bylo instalováno nové 
veřejné osvětlení a prostor doplnil 
drobný mobiliář. Již od listopadu 
loňského roku na Velkém náměstí 
roste 18 úzkokorunných javorů, 
které ozeleněním a zastíněním 
zpříjemní pohyb po náměstí i po-
sezení na atypických žulových la-
vičkách. Obyvatelé města Strako-
nice rozhodli svým hlasováním 
v rámci diskuzního Fóra Zdravého 
města a veřejné ankety o tom, že 
v centrální části náměstí by se mě-
lo omezit parkování. V místech 
původních parkovacích stání při-
budou moderní kruhové květiná-
če. V rámci projektu byly ve třech 
lokalitách v centru města insta-
lovány podzemní kontejnery na 
recyklovatelný odpad.
Nejvýrazněji se změnila centrální 
křižovatka. Velké náměstí s uli-
cemi U Sv. Markéty a Na Stráži 
spojuje kruhový objezd netradiční-
ho tvaru, pro který získal přez-
dívku „piškot“. Stávající rampa, 
s jejíž proměnou počítá zatím 
nerealizovaná další etapa rekon-
strukce, je oddělena od nových 
prostor zdí tvořenou gabiony. Ty 
vytvářejí dočasný prvek, který 
naznačuje pokračování rekon-
strukce, přičemž barevnost a pro-
vedení navazuje na okolní trvalé 
plochy z kamene a dotváří archi-
tektonické řešení. 
A na co se ještě v rámci revitalizo-
vaného prostoru můžeme těšit? 
Například na pítko, které doplní 
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Pohled na současné Velké náměstí.   Foto: Archiv MěÚ

V neděli 27. listopadu jsme za-
pálili první svíčku na adventním 
věnci a opět po roce začalo ono 
krásné a neopakovatelné kouzlo 
adventního času.
V těchto dnech mnohem více a in-
tenzivněji vnímáme smysl a vý-
znam slov domov, rodina a láska. 
Pokud to jen trochu jde, vracíme 
se i z těch nejvzdálenějších koutů 
světa zpátky domů. Za dveřmi se 
snažíme nechat problémy a sta-
rosti a zcela dobrovolně se nechá-
váme unášet zvláštní tajemnou 
atmosférou, kterou má jenom jed-
no jediné období v roce – období 
adventu a vánočních svátků.
U dětí nastává radostné těšení na 
dárky, v nás dospělých ožívají již 
dávno zapomenuté a v našem po-
vědomí uložené obrázky z dětství. 
Pro věřící nastává čas radostného 
očekávání příchodu velkého spasi-
tele Ježíše Krista.
Ať jsme malí nebo velcí, věřící či 
nevěřící, advent je pro nás pro 
všechny výjimečným obdobím, kdy 
zkrátka máme k sobě blíž, jsme 
ochotni více si naslouchat i po-
máhat, máme více porozumění 
a více otevřená srdce pro potřeby 
druhých.
A ten letošní advent jistě pro nás 
nebude jiný.
Předávejme si tedy, a nejenom 
v tomto období, poselství lásky 
a tolerance. 

Ivana Říhová, místostarostka

Pokračování na straně 2.

opěrnou zeď, kamenný pilon s ho-
dinami a malý vodní prvek, jež 
bude symbolizovat soutok dvou 
řek – Otavy a Volyňky.
Po otevření centrální křižovatky 
začal platit nejen nový parkovací, 
ale také dopravní režim, kdy byly 
náměstí a přilehlé ulice zjed-
nosměrněny. Za krátkou dobu 
„zkušebního provozu“ se však ob-
jevily negativní ohlasy, a tak bylo 
přijato rozhodnutí současný stav 
monitorovat. Pokud se ukáže, že 
stávající systém skutečně není vy-
hovující, bude nutné hledat jiné 
řešení dopravy.

Velké náměstí před rekonstrukcí.   Foto: Archiv MěÚ
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Nový typ občanských průkazů 
s elektronickým čipem se začne 
vydávat od 1. ledna 2012. Žá-
dosti o občanské průkazy se bu-
dou podávat pouze v obcích s roz-
šířenou působností, nikoliv na 
matričních úřadech. Novinkou je 
také, že občan už nebude mu-
set vyplňovat formulář a poři-
zovat si fotografii. To vše za něj 
díky novému systému udělá úřed-
ník. Příslušnou technikou budou 
v celé republice vybavena všechna 
pracoviště určená pro vydávání 
občanských průkazů, včetně stra-
konického. O bližší informace 
jsme požádali Jiřinu Šumpelo-
vou z odboru vnitřních věcí 
Městského úřadu ve Strakoni-
cích.

Bude povinná výměna stávajících 
občanských průkazů?
Ne. Dosavadní občanské průkazy 
zůstávají v platnosti po dobu na 
nich uvedenou. Navíc u dokumen-
tů po skončení platnosti máte 
možnost vybrat si mezi novým ob-
čanským průkazem s čipem nebo 
bez čipu.

K čemu bude čip sloužit?
Zatím bude obsahovat například 
elektronický podpis.

Kolik zaplatíme za výměnu?
Po skončení platnosti starého do-
kumentu bude výměna zdarma. 
Nová občanka s čipem by měla být 
za 500 korun, jak je to v návrhu 
Ministerstva vnitra ČR.

Nové občanské průkazy budou 
i pro děti?
Ano. Občanský průkaz budou mo-
ci mít už nejmenší děti. Usnadní 
se tak zejména cestování po ze-
mích EU, pro které tento průkaz 

bude dostačujícím dokladem. V té-
to souvislosti musím připome-
nout, že od června příštího roku 
nebude již možné vycestovat s dět-
mi zapsanými v pase rodičů, neboť 
končí platnost těchto zápisů. Pro-
to doporučuji včas před dovolenou 
dětem vyhotovit pas nebo občan-
ský průkaz podle toho, kam bude-
te chtít vycestovat.

Čekají občany nějaká omezení 
v souvislosti s instalací nové tech-
nologie na pracovištích občan-
ských průkazů?
Již 30. listopadu bude ukončen 
příjem žádostí o vydání stávajícího 
typu občanských průkazů mimo 
místo trvalého pobytu a na matrič-
ních úřadech. Tyto žádosti budou 
přijímány ještě do 14. prosince na 
obecních úřadech obcí s rozšíře-
nou působností podle místa trva-
lého pobytu, například na našem 
pracovišti na MěÚ Strakonice, 
Smetanova 533.

Dotknou se omezení také vydávání 
cestovních dokladů?
V případě e-pasů ano (doklady 
s biometrickými prvky). O jejich 
vydání lze požádat nejpozději do 
19. prosince, pokud je žádost 
podána na obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností. V době 
od 27. do 30. prosince nebude 
možné si e-pasy ani vyzvednout. 
Tato omezení se netýkají ob-
čanských průkazů a cestovních 
pasů typu „BLESK“ s omeze-
nou dobou platnosti. Veškerá 
agenda bude po novém roce 
obnovena.

Další informace naleznete na ofici-
álních webových stránkách města 
v rubrice Co vás zajímá.
(PR)

Pokračování ze strany 1.

STRAKONICKÁ MOZAIKA
Dne 21. 10. manželé Přibovi osla-
vili zlatou svatbu – 50 let společ-
ného života. Při této příležitosti 
byl proveden zápis do kroniky, 
převzali blahopřání a balíček od 
městského úřadu.
–––
Při významném výročí sňatku zá-
stupci města mohou přijít pobla-
hopřát domů, anebo je možné si 
po domluvě na matrice tento den 
připomenout v obřadní síni. Při té-
to příležitosti dostávají manželé 
k výročí od Městského úřadu ve 
Strakonicích balíček v hodnotě 
600 Kč. Letos zástupci města 
popřáli již jedenácti manželským 
párům ke zlaté svatbě a dvěma 
k diamantové svatbě.
–––
Ve středu 2. 11. se konalo v obřad-
ní síni Městského úřadu ve Stra-
konicích slavnostní předání ob-
čanství České republiky. Paní 
Krystyna Brabencová složila slib 
do rukou tajemníka úřadu Ing. Ja-
na Tůmy. Po slavnostním předání 
listiny o státním občanství byla 
paní Brabencová přijata starostou 
města Ing. Pavlem Vondrysem. 
V letošním roce se jednalo o první 
předání státního občanství ČR.
–––
I ve školním roce 2011/2012 po-
kračuje činnost dětského zastupi-
telstva. Od 10. do 12. listopadu 
2011 proběhl adaptační kurz v Zá-
toni u Lenory. Jedenadvacet dět-
ských zastupitelů absolvovalo pro-
gram, který měl za cíl zlepšit 
týmovou spolupráci kolektivu 
dětského zastupitelstva. Součástí 
kurzu byla volba starosty a mís-
tostarosty. Pro toto období byla 

zvolena z řad našich dětských 
zastupitelů starostkou Michaela 
Hálová a místostarostou Martin 
Bašta.
–––
V listopadu byla zahájena úprava 
komunikace v ulici Bavorova. 
Dojde k osazení obrub a umístění 
nových uličních vpustí.
–––
Stále probíhá regenerace Sídliš-
tě 1. máje, v rámci níž dochází 
k předláždění chodníků, ke stavbě 
opěrných zdí, k rekonstrukci ve-
řejného osvětlení a k vybudování 
nových parkovacích stání. 
–––
Dne 30. 11. proběhla kolaudace 
stavby zahrnující zateplení a vý-
měnu oken ZŠ ul. J. z Poděbrad.
–––

Před dokončením je obnova bo-
žích muk Panny Marie z 19. stole-
tí u Starého Dražejova, která byla 
kompletně zničena při dopravní 
nehodě. Boží muka se nachází při 
silnici do Strakonic. Na obnovu 
byla získána 70 % dotace z progra-
mu obnovy venkova.

Boží muka Panny Marie.
 Foto: Archiv MěÚ

Strakonicím historicky chybělo 
skutečné náměstí. Hlavním zámě-
rem projektu byla proměna cent-
ra v příjemný, kultivovaný a dů-
stojný prostor, který budou místní 
lidé i turisté vyhledávat jako místo 
pro procházky i společenské akce. 
Již 15. listopadu byla na ostrův-
ku uprostřed křižovatky dětskými 
zastupiteli v rámci kampaně Sto-
py z minulosti  – mosty k budouc-
nosti odhalena plastika Dudáka 
– symbolu města. Bronzový muzi-
kant v životní velikosti od aka-
demického malíře Jiřího Kubelky 

gestem pravé ruky vítá všechny 
příchozí. Jen o dvanáct dní po-
zději se na náměstí opět sešli stra-
koničtí občané, aby zde společně 
rozsvítili vánoční strom a přiví-
tali zvoněním zvonků dobu ad-
ventní.
Nová podoba Velkého náměstí 
vyvolává pochopitelně emoce, dis-
kuze a polemiky. Možná bychom 
měli zapátrat v paměti a vzpome-
nout si, jak to tady vypadalo dříve. 
Opravdu se nám ta nevzhledná 
ulice zamlouvala více?
Irena Malotová, PR
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INFORMACE O NOVÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZECH

PORADENSTVÍ V OBLASTI STAVEB
Pro ty, kteří se chystají stavět, plá-
nují rekonstrukci, změnu způsobu 
vytápění či využití obnovitelných 
zdrojů, systému dotací nebo hle-
dají způsob jak ušetřit za energie, 
mohou využít zdarma služby ener-
getických konzultačních a infor-
mačních středisek, která sdružují 

odborníky v této oblasti. Jedním 
z takových středisek je Energy 
Centre České Budějovice. Cent-
rum připravilo do konce letošního 
roku pro Jihočeský kraj nabídku 
možnosti konzultace stavby přímo 
na místě.
Více na www.eccb.cz

VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH A LOVECKÝCH LÍSTKŮ
Upozorňujeme, že rybářské a lo-
vecké lístky se budou vydávat do 
pátku 23. 12. 2011, pak bude 
pokladna uzavřena.

Bližší informace poskytne Václav 
Tlapák, odbor životního prostředí 
MěÚ Strakonice, tel.: 383 700 346, 
e-mail: vaclav.tlapak@mu-st.cz.

SPORTOVNÍ AKCE PODPOŘENA
Rada města na svém jednání dne 
2. 11. 2011 souhlasila s poskyt-
nutím finančního příspěvku ve 
výši 1 000 Kč TJ Sokol Strako-

nice na krajský bodovací turnaj 
mužů ve stolním tenisu kona-
ném v Sokolovně Strakonice dne 
5. 11. 2011.



Mezi občany města se šíří zpráva 
o havarijním stavu Rumpálu. Tato 
část hradu není ve vlastnictví měs-
ta, ale jejím vlastníkem je Jihočeský 
kraj, zeptali jsme se proto ředitelky 
Muzea středního Pootaví, které tu-
to část spravuje, Ing. Ludmily Koš-
tové na skutečný stav této věže.
„V květnu roku 2010 byly zjištěny 
praskliny na zděné konstrukci zá-
bradlí ochozu hradní věže Rumpál. 
Statické posouzení poruch provedl 
Ateliér PENTA, s. r. o., Strakonice 
se závěrem, že tyto praskliny zá-
sadně limitují využití ochozu pro 
návštěvníky hradu. Zatékání vody 
a povětrnostní podmínky způsobily 
oddělení části zdiva od jeho pevné 
části, a proto bylo navrženo ochoz 
uzavřít. Ihned následovala provi-
zorní oprava formou zpevnění na 
poškozených místech navzájem 
prošroubovanou oboustrannou oce-
lovou páskovinou. Tuto opravu re-
alizovala v červnu 2010 firma Ver-
tigo Písek, s. r. o.
V letošním roce v červenci proběh-
la schůzka všech zainteresovaných, 
při které byla provedena revize sta-
vu původních trhlin a bylo rozhod-
nuto o zjištění stavebního stavu ka-
menných krakorců, na které je 
podlaha ochozu osazená.

Protože se jedná o národní kultur-
ní památku, je nutné od samého 
začátku věc konzultovat s Národ-
ním památkovým ústavem. První 
jednání proběhlo 8. listopadu. Ny-
ní se zpracovává aktuální statický 

posudek, který bude obsahovat 
i návrh řešení na technickou stabi-
lizaci ochozu. Žádost o závazné 
stanovisko Odboru kultury a pa-
mátkové péče Krajského úřadu 
v Českých Budějovicích k této opra-
vě, včetně projektové dokumentace, 
bude podána poté. Po získání toho-
to odborného stanoviska bude v pří-
padě nutnosti následovat žádost 
o stavební povolení, vypsání výběro-
vého řízení na dodavatele a začne 
samotná oprava.
Naší snahou samozřejmě bude, aby 
na turistickou sezonu 2012 byl Rum-
pál opět v provozu a návštěvníci mu-
zea nebyli ochuzeni o zážitek výstu-
pu na Rumpál a vyhlídku na město.“
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STAVBA PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ POKRAČUJE 
PODLE PLÁNU
V současné době probíhají práce 
zejména na třech stavebních ob-
jektech. Nejviditelnějším z nich je 
zvýšení hráze a nová nábřežní zeď 
na pravém břehu řeky Otavy mezi 
mosty Jana Palacha a mostem 
v Ellerově ulici, kde bylo odtěženo 
více než 500 metrů návodního sva-
hu původní hráze. Pro stabilitu 
hráze byl svah zajištěn záporovým 
pažením s dřevěnou výplní. Paže-
ní zajišťuje po celou dobu stavby 
bezpečnost a funkčnost hráze. 
Pod ochranou pažení probíhá sou-
běžně betonáž základů jednotli-
vých úseků nové nábřežní zdi 
s proměnlivou výškou od 1,5 do 
3 metrů. Ukončení všech prací na 
tomto objektu bude v listopadu 
roku 2012.

Činnost dále probíhá na levém bře-
hu Otavy nad mostem v Ellerově 
ulici, a to zvýšením hráze a opěrné 
zídky. V tomto úseku bude stávají-
cí hráz zvýšena na úroveň původ-
ní nábřežní zdi. Ve třetím objektu 
byly zahájeny práce na opěrné zdi 
pod hradem a novém opevnění 
břehu formou dlažeb a zdí.
Celá akce probíhá v rámci dotační-
ho titulu ,,129 120 – Podpora pre-
vence před povodněmi II“, jehož 
správcem je Ministerstvo zeměděl-
ství ČR. Předpokládané ukončení 
stavebních prací je v prosinci roku 
2012.
Stavba, jejímž investorem je státní 
podnik Povodí Vltavy, ochrání měs-
to Strakonice před stoletou vodou.
Michaela Pohůnková, Povodí Vltavy

Nová atrakce pro děti na Podskalí.
 Foto: Archiv MěÚ

NOVÝ ROK S OHŇOSTROJEM I KOUPÁNÍM
Bengálské ohně, zlaté fontány 
a gejzíry, světelné obrazce nad po-
temnělou kulisou strakonického 

hradu, a to vše doprovázené hud-
bou z dílny světových mistrů, ta-
kový bývá novoroční ohňostroj 
v našem městě. Také Nový rok 
2012 přivítáme ve Strakonicích 
velkolepou světelnou podívanou, 
která začne v 18.00 hodin a potrvá 
téměř 14 minut. Předcházet jí opět 
bude velkoplošná projekce sestři-
hu nejdůležitějších událostí uply-
nulého roku připravená Strakonic-
kou televizí a novoroční přípitek 
starosty města.
K lávce u strakonického hradu se 
však můžete vypravit již po svá-
tečním obědě. Novoroční koupání 
otužilců z TJ Fezko Strakonice 
v řece Otavě v 16 hodin jistě bude 
stát za zhlédnutí. Jste srdečně 
zváni.
(PR)

Omlouváme se všem, které jsme zmátli v listopadovém Zpravodaji 2011 naší 
popiskou pod fotografií stavby protipovodňových hrází. Cyklostezka není 
součástí těchto prací, i když se s ní do budoucna počítá. Foto: Archiv MěÚ

NA PODSKALÍ SE USADIL DRAK
Do Strakonic přiletěl drak Drax. 
Usadil se na Podskalí a naštěstí 
nežádá žádnou ze starostových 
dcer. Je to totiž hodný drak, který 
bude sloužit dětem. Na rozdíl od 
jeho dědečka Pneumatikosaura si 

na něm strakonická drobotina mů-
že zadovádět. Nový herní prvek 
byl instalován v odpočinkové zóně 
u řeky Otavy.
Herní plastika složená ze tří plas-
tových dílů je 10,5 metru dlouhá 
a 1,8 metru široká. „Byla zakoupe-
na od švédské firmy HAGS, což je 
špičkový evropský dodavatel her-
ních prvků,“ říká městský archi-
tekt David Andrlík. 
Starý vysloužilý Pneumatikosau-
rus, který léta stával na Podskalí 
a „přežil“ i ničivé povodně v roce 
2002, se odebral na odpočinek. 
Plastiku z pneumatik čeká ekolo-
gická likvidace.
(PR)

NAJDE SE NÁJEMCE PRO TRŽNICI U SV. MARKÉTY?
Rada města dne 26. 10. 2011 sou-
hlasila s vyhlášením záměru na 
pronájem části pozemku p. č. st. 
308 o výměře cca 700 m2, v k. ú. 
Strakonice – tržnice u kostela Sv. 
Markéty – za účelem umístění 

prodejních stánků, případně pro-
dejních pultů. Nájemní smlouvu je 
možné uzavřít na celý areál tržni-
ce nebo i jen na jednotlivá pro-
dejní místa. Bližší informace na 
tel.: 383 700 312.

DÁREK PRO PEJSKY  PAMLSKY A HRAČKY, GRANULE NE
Do psího útulku ve Strakonicích 
kolem Vánoc přinášejí lidé dárky 
pro zdejší čtyřnohé obyvatele. Ve-
doucí útulku Alexandry Auterské 
jsme se zeptali, co udělá pejskům 
radost a zároveň přinese také ký-
žený užitek.
„Nejvhodnější jsou psí hračky a pa-
mlsky. Pejskové milují piškoty, suše-
né uši, uvítáme i gumové kosti vel-

kých rozměrů. K přilepšení jsou 
vhodné psí konzervy. Na druhou 
stranu nepotřebujeme granule, těch 
máme velký dostatek a navíc pejsko-
vé jsou zvyklí na určitý druh a ne-
chceme jim je zbytečně kombinovat. 
Všem, kdo si na naše pejsky vzpo-
menou s nějakou drobností nebo 
pomáhají jiným způsobem, napří-
klad s venčením, moc děkujeme.“

Novoroční ohňostroj nad řekou 
u hradu. Foto: Archiv MěÚ

Pohled na Rumpál.
 Foto: Archiv MěÚ
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V listopadovém čísle Zpravodaje 
2011 jsme informovali o úspě-
chu strakonického pivovaru na 
žatecké Dočesné. Netrvalo dlou-
ho a pivovar se může pyšnit dal-
ším úspěchem, tentokrát získal  
za pivo Klostermann ocenění 
Česká chuťovka 2011.

DUDÁK – Měšťanský pivovar 
Strakonice se letos poprvé zúčast-
nil prestižní soutěže Dobrý tuzem-
ský potravinářský výrobek Česká 
chuťovka 2011. Do klání byly při-
hlášeny dva produkty pivovaru –
polotmavý ležák Klostermann a je-

denáctka Otavský zlatý. Polotmavý 
Klostermann opět zabodoval a zís-
kal prestižní ocenění Česká chu-
ťovka 2011 v kategorii Slow Food.
„Na ocenění jsme patřičně hrdí,“ 
říká Jaroslav Tůma, ředitel DU-
DÁK – Měšťanského pivovaru 
Strakonice a dodává: „Jsem rád, že 
naše filozofie podpory domácích su-
rovin, dodržování tradičních postu-
pů výroby a tlak na kvalitu získává 
podporu i u odborníků. Ocenění 
Česká chuťovka zaručuje našim zá-
kazníkům tu nejvyšší kvalitu a zá-
roveň nás motivuje k dalšímu zlep-
šování strakonického piva.“
Národní zemědělské muzeum 
v Praze hostilo slavnostní vyhláše-
ní třetího ročníku Dobrý tuzemský 
potravinářský výrobek Česká chu-
ťovka 2011, kde přebralo své di-
plomy a skleněnou plastiku všech 
třicet dva oceněných. Do soutěže 
se přihlásilo více jak 80 produktů. 
Všechny oceněné výrobky, ať už 
skleněnou plastikou či diplomem, 
mají možnost na svých etiketách 
a obalech nebo ve své reklamní 
kampani používat logo soutěže 
Česká chuťovka 2011 a požívat 
dalších výhod při projektech Čes-
ké chuťovky. Za pivovar ocenění 
převzala z rukou prezidentky or-
ganizace Slow Food Prague paní 
Blanky Turturro tisková mluvčí 
DUDÁK – Měšťanského pivovaru 
Strakonice, Monika Urbanová.

vozidla dát nestihl, jelikož již byla 
na místě hlídka městské policie, 
která muže po kontrole totožnosti 
vyřešila za spáchaný přestupek.
– Strážník městské policie zare-
gistroval v odpoledních hodinách 
dne 7. 10. v ulici u nádraží osobu, 
která zde popíjela alkohol. Svým 
počínáním se dívka dopustila 
přestupku, za který byla na místě 
vyřešena v blokovém řízení.
– V ranních hodinách dne 10. 10. 
bylo na linku tísňového volání 
městské policie (156) oznámeno, 
že v ulici Lidická se na chodníku 
válí nějaký muž. Když na místo 
dorazila hlídka městské policie, 
strážníci muže ze země zvedli. Ten 
byl zesláblý, choval se zmateně 
a po chvíli dostal do těla třes a se-
sunul se opět na zem. Na místo 
byla přivolána RZS, která jej od-
vezla na vyšetření do nemocnice.
– Krátce po osmnácté hodině dne 
12. 10. přijal strážník městské po-
licie oznámení o ničení okenic 
a výloh na Palackého náměstí. 
Muž, který procházel po Palacké-
ho náměstí, kopal a mlátil do vše-
ho, co mu v té době stálo v cestě. 
Podle popisu, který následně hlíd-
ka získala od svědků celé události, 
našla hlídka městské policie muže 
v jednom ze zdejších domů. Vzhle-
dem k tomu, že na místě nemohla 
být vyčíslena výše škody, byl muž 
předán hlídce Policie ČR s pode-
zřením z trestného činu.
– „V parčíku na sídlišti Mír se 
pohybuje silně podnapilý muž, 
který se zde potácí a již několi-
krát upadl na zem.“ Takovéto 
oznámení jsme přijali v časných 
ranních hodinách dne 15. 10. 
Z muže se vyklubala žena, kte-
rou strážníci dovedli do místa 
bydliště.
– V nočních hodinách dne 18. 10. 
jsme byli upozorněni na vozidlo 
u železničního přejezdu v ulici To-
vární, jehož řidič spal za volan-
tem. Vzhledem k tomu, že vozidlo 
mělo poškozenou přední část a ři-
dič byl v silně podnapilém stavu, 
byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR.
– Přestože odcizil ve večerních 
hodinách dne 21. 10. muž ze Stra-
konic zboží pouze v hodnotě tří set 
korun českých v jednom z míst-
ních marketů, je podezřelý z trest-
ného činu. Dotyčný se totiž již 
dříve dopouštěl krádeží a byl za 
toto odsouzen.
– Dvě hodiny po půlnoci dne 
28.  10. bylo na služebnu městské 
policie oznámeno, že u kruhového 
objezdu v ulici Bavorova leží muž. 
Strážníci městské policie, kteří na 
místo oznámení vyrazili, zde našli 

Během měsíce října jsme řešili ví-
ce než sedm stovek událostí. Byly 
řešeny čtyři stovky přestupků v do-
pravě a třicet na úseku veřejného 
pořádku či majetku. Všem ozna-
movatelům děkujeme.
Zde jsou některé z událostí, které 
řešili strážníci během již zmiňova-
ného měsíce. 
– Ve večerních hodinách dne 
1. 10. bylo na služebnu městské 
policie oznámeno, že za marketem 
hoří plastový kontejner. Když se 
na místo dostavila hlídka městské 
policie, zjistili strážníci, že oheň je 
větší a na jeho uhašení nebude po-
stačovat hasicí přístroj z vozidla. 
Následně se na místo dostavili 
hasiči HZS Strakonice.
– „Na dětském hřišti na Pod-
skalí je rozházeno několik injekč-
ních stříkaček a jehel.“ Ta-
kovéto oznámení jsme přijali 
v podvečerních hodinách dne 
3. 10. Strážníci poté jehly i stří-
kačky na místě vysbírali a předa-
li k likvidaci do K–centra.
– V 21.00 hodin dne 5. 10. přisti-
hl strážník městské policie na ka-
merovém systému muže, který 
z výkopu v ulici Komenského od-
náší do ulice Krátká trubky, které 
zde poté nakládal do vozidla. Jeli-
kož se toto počínání muže zdálo 
strážníkovi podezřelé, vyslal na 
místo hlídku. Na místě strážníci 
zjistili, že jedenapadesátiletý muž 
z Českých Budějovic se snažil 
trubky ze staveniště odcizit. Stráž-
níci jej na místě vyřešili v bloko-
vém řízení.
– V odpoledních hodinách dne 
6. 10. jsme byli upozorněni pozor-
ným spoluobčanem, kterému pat-
ří naše poděkování, že v ulici Po-
hraniční stráže visí ze stromu 
větev nad chodník, na které je ve-
liké vosí hnízdo, které by mohlo na 
někoho spadnout. Strážníci na 
místo přivolali hlídku HZS, která 
hnízdo z místa odstranila.
– Podezřelé chování muže zare-
gistroval na kamerovém systému 
v podvečerních hodinách dne 
7.  10. strážník městské policie. 
Muž v černé bundě nejdříve ob-
cházel mramorové desky, které by-
ly složené na paletách na staveniš-
ti na Velkém náměstí. Poté si 
bundu sundal, jednu z desek do ní 
zabalil a odnesl do vozidla, které 
stálo opodál. Další desky již do 

VÝZVA K PŘIPRAVOVANÉ PUBLIKACI
Pro připravovanou publikaci o vo-
jácích ze Strakonicka, kteří bojo-
vali na západní frontě jak v po-
zemních či leteckých jednotkách, 

prosím o jakoukoliv informaci, do-
kument či fotografii, vztahující se 
k tomuto tématu. Kontakt: Dušan 
Vávra, 604 326 467.

spícího muže s rozbitou hlavou. 
Na místo byla přivolána RZS, 
která jej odvezla k ošetření do 
nemocnice.
– Pomocí kamerového systému 
byl v nočních hodinách dne 29. 10. 
usvědčen z pokusu o ničení majet-
ku mladík ze Strakonic. Ten při 
procházení ulicí U Sv. Markéty 
bouchl pěstí do zrcátka u zde 
zaparkovaného vozidla. Následně 
byl kontrolován a pokutován hlíd-
kou městské policie.
– Ve večerních hodinách dne 
31. 10. se pokoušel mladý muž ze 
Strakonic za pomoci magnetu vy-

táhnout z kašny na hradním ná-
dvoří kovové mince. Jeho počíná-
ní bylo zachyceno na kamerovém 
systému. Mladý muž byl strážníky 
na místě vyřešen v blokovém ří-
zení.
Všem, kteří nám v tomto roce 
jakýmkoli způsobem pomáhali, 
chci touto cestou ještě jednou 
poděkovat. Všem čtenářům po-
přát klidné a pohodové prožití 
svátků vánočních, bujarého sil-
vestra a jen a jen to nejlepší do 
nového roku.
\Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

STRAKONICKÝ PIVOVAR SLAVÍ DALŠÍ ÚSPĚCH

NÁZORY ZASTUPITELŮ MĚSTA
Redakční rada neobdržela žádné 
příspěvky k avizovanému tématu 
čistota města. 

Téma příštího čísla Zpravodaje – 
Prioritou města v roce 2012 by 
mělo být...
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17. 12.
Vánoční koncert PRÁCHEŇÁČKU
Dům kultury – 18.30 hod.
Dospělí 60 Kč, děti 30 Kč

18. 12.
Sněhová královna 
KS U Mravenčí skály – 14.30 
a 16.30 hod.
Loutková pohádka LS Radost.

20. 12.
Vánoční koncert Prácheňského 
souboru Strakonice
Dům kultury – 19.30 hod.
Dospělí 60 Kč, děti 30 Kč

21. 12.
Školní představení
Velryba Lízinka aneb Dobro-
družství v českých řekách 
Dům kultury, 8.30 hod.
Divadlo Krapet
Všichni jste se alespoň jednou v ži-
votě zatoulali. Tak si možná dove-
dete představit, jak se musí cítit 
hrdinka naší pohádky velryba Lí-
zinka, která se k nám do českých 
řek zatoulala až ze Severního 
moře a marně hledá pomoc a ka-
maráda mezi rybami. Až potká 
u břehu nešťastného osamocené-
ho kluka malého rybáře Tomáše... 
Pohádka je provázena milými pís-
ničkami od Marka Ebena.
Pro děti MŠ a I. stupně ZŠ

31. 12.
Silvestr 2011 na hradě
Začátek 20.00 hod., 500 Kč

3. 12. 2011–22. 1. 2012
XIII. Mezinárodní fotografické 
bienále ŽENA WOMAN STRA-
KONICE 2011 pod záštitou měs-
ta Strakonice, Mezinárodní fede-
race fotografického umění (FIAP) 
a České federace fotografického 
umění (ČFFU). Vernisáž výstavy 
se uskuteční dne 3. prosince 2011 
od 14.00 hod. v Rytířském sále. 
V rámci vernisáže proběhne slav-
nostní předání cen za nejlepší fo-
tografie. V doprovodném progra-
mu vystoupí kapela Inflagranti.
Současně bude probíhat v sále 
U Kata výstava fotografií rakous-
kého fotografa Manfreda Bluma.
Otevřeno denně mimo pondělí 
9.00–16.00 hod.
POZOR, 24. 12., 31. 12. a 1. 1. za-
vřeno a 25. a 26. 12. pouze od 
13.00 do 16.00 hod.

4. 12.
Jak se čerti ženili
KS U Mravenčí skály – 14.30 
a 16.30 hod.
Loutková pohádka LS Radost.

5. 12.
Divadelní předplatné
J. B. Thomas – Charleyova teta
Dům kultury – 19.30 hod., 280 Kč
Divadlo Na Jezerce, Divadelní 
Společnost Jana Hrušínského
Režie: Jan Hrušínský
Hrají: Radek Holub, Lukáš Lang-
majer, Václav Jílek, Miluše Šp-
lechtová / Valérie Zawadská, Ha-
na Marie Maroušková / Anna 
Schmidtmajerová, Kristýna Hru-
šínská, Tereza Němcová, Zdeněk 
Maryška, Martin Sitta, Jan Hru-
šínský, Zdeněk Hruška, Lubomír 
Lipský a další

6. 12.
Koncert Fešáci
Dům kultury – 19.30 hod., 250 Kč
Vánoční salon FEŠÁKŮ s hostem 
Hanou Rychlou–Mladou
Představení plné vánočních písní 
a koled bude zahrnovat i divadelní 
scénku s názvem Fešáci v pokušení.

9. 12.
Koncert skupin Mandrage 
a 12°Bagpipers 
Dům kultury – 20.00 hod., 160 Kč
Nenechte si ujít jedinečný koncert 
plzeňské skupiny Mandrage a stra-
konické skupiny 12°Bagpipers.

11. 12.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury – 15.00 hod., 50 Kč
K poslechu a tanci hraje Leoš Ka-
rásek z Písku.

12. 12.
Pavel Váňa – Život s bylinkami
Rytířský sál – 19.30 hod., 120 Kč
Pavel Váňa patří mezi naše nej-
uznávanější znalce léčivých rost-
lin. 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.

14. 12.
KPH – Společný koncert Jiho-
české komorní filharmonie a fol-
kové skupiny Nezmaři 
Dům kultury – 19.30 hod., 190 Kč
Dirigent: Jan Talich

ADVENTNÍ TRHY POD RUMPÁLEM
PÁTEK 2. 12.NEDĚLE 4. 12. 2011
Pátek 2. 12. 2011

15.00 hod. Zahájení – trubači ZUŠ Strakonice
15.10 hod. Malý sbor ZŠ Čelakovského, sdružení Mág a Denní 

stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a do-
spělé Strakonice

16.00 hod. Babský sbor Poříčí 
17.00 hod. Strakonická dudácká muzika 
15.00–18.00 hod. Táborští Pouličníci 

Sobota 3. 12. 2011

10.00 hod. Pohádkový Betlém – pohádka pro děti v podání 
Liduščina divadla Praha (Rytířský sál, vstupné zdar-
ma) 

10.30 hod. Shivers – keltská hudba
11.00 hod. Maria – taneční vystoupení o narození Ježíška v po-

dání souboru Marešky Hostivice
11.10 hod. Dětský pěvecký sbor ZŠ Dukelská Strakonice 
11.30 hod. Ledová královna – taneční vystoupení v podání sou-

boru Marešky Hostivice
13.30 hod. Ženský pěvecký sbor Čkyně 
14.00 hod. XIII. Mezinárodní fotografické bienále Žena Strako-

nice 2011. Vernisáž k fotografické soutěži, na které 
budou vystaveny nejúspěšnější fotografie. V rámci 
vernisáže proběhne slavnostní předávání cen za nej-
lepší fotografie. V doprovodném programu vystoupí 
kapela Inflagranti. (Rytířský sál)

14.00 hod. Maria – taneční vystoupení o narození Ježíška v po-
dání souboru Marešky Hostivice

14.15 hod. Ledová královna – taneční vystoupení v podání sou-
boru Marešky Hostivice 

14.30 hod. Prácheňský soubor písní a tanců
15.30 hod. Živý Betlém – DS Čelakovský
16.00 hod. Nektarka Strakonice – vánoční repertoár
17.00 hod. Mikulášská nadílka* 
*Mikulášská nadílka je určena dětem předškolního věku, rodiče dárky pro 
děti přinesou do CK CIAO od 15.00 do 16.00 hod.

Neděle 4. 12. 2011

10.00 hod. Matouš – pohádka pro děti v podání DS Čelakovský 
Strakonice (Rytířský sál, vstupné zdarma)

10.00 hod. Piánko – hudební skupina
10.45 hod. Dětský soubor Prácheňáček 
14.00 hod. Ukončení trhů 
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PROGRAM KIN A PŘIPRAVUJEME NA LEDEN

ČR, komedie, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
MUŽI V NADĚJI
Vstupné: 50 Kč
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí 
bojovat, musí se snažit, aby si ho udrže-
la. A hlavně, ženská se nesmí nudit!“
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polív-
ka, Simona Stašová, Petra Hřebíčko-
vá, Eva Kerekésová 
Falcon film

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Úterý 13. prosince
od 20.00 hod.
Francie, VB, melodrama, titulky, 
139, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MILOVÁNÍ
Vstupné: 60 a 45 Kč
Z Paříže 60. let do současného Lon-
dýna. Madeleine se svou dcerou Ve-
rou proplouvají tanečním krokem 
skrze životy mužů, které milují. Ale 
láska může povznášet i bolet, umí být 
radostná i hořká. Elegie na ženskost 
a vášeň, elegie, která tu a tam propu-
ká v hudbu.
Režie: Christophe Honoré 
Hrají: Catherine Deneuve, Ludivine 
Sagnier, Chiara Mastroianni, Louis 
Garrel, Miloš Forman a další

Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
15. 1.
Taneční odpoledne s písničkou

16. 1.
KPH – Japonské inspirace

18. 1.
Koncert Josefa Fouska

20. 1.
Reprezentační ples města
Orchestr: Metroklub Big Band České 
Budějovice
Host: Helena Zeťová
Abba Revival (Pop Stars)
Moderátorka: Jana Křížová
Zrcadlový sál: hudební produkce 
v podání Miroslava Chodla
Lightshow
Karaoke 
Bohatá tombola

22. 1.
O Kubovi ze Smolné Lhoty
Pohádka pro děti v podání DIVADLA 
NA rozHRANÍ

24. 1.
Ze dvou se to lépe táhne
Zábavný program populárního imitá-
tora a baviče Zdeňka Izera a zpěvačky 
Šárky Vaňkové 

25. 1.
Beseda s Capt. Karlem Mündelem 
o létání

31. 1.
Divadelní předplatné 
PRO DÁMU NA BALKONĚ 
Divadlo Bolka Polívky
Námět a režie: Boleslav Polívka

Do 22. 1.
XIII. Mezinárodní fotografické bie-
nále ŽENA WOMAN STRAKONI-
CE 2011

Pondělí 12.–středa 14. prosince 
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT jen 
od 17.30 hod.
ČR, komedie, 115, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MUŽI V NADĚJI
Vstupné: 80 Kč
„Ženská má mít pocit, že o chlapa mu-
sí bojovat, musí se snažit, aby si ho udr-
žela. A hlavně, ženská se nesmí nu-
dit!“
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polív-
ka, Simona Stašová, Petra Hřebíčko-
vá, Eva Kerekésová
Falcon film

Čtvrtek 15.–neděle 18. prosince 
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00, 
PÁ–NE jen od 20.00 hod. 
USA, akční titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MISSION: IMPOSSIBLE
– GHOST PROTOCOL
Vstupné: 90 Kč
Další dobrodružství Ethana Hunta.
Režie: Brad Bird
Hrají: Tom Cruise, Jeremy Renner, 
Simon Pegg, Paula Patton
Bontonfilm

Pátek 16.–pondělí 19. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, rodinná komedie, animovaný, 
dabing, 90
Doporučená přístupnost: všem
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D
Vstupné: 160 Kč 
„Jak to, že Santa stihne nadělit všech-
ny ty dárky za jedinou noc?“ 
Režie: Sarah Smith, Barry Cook
Hrají: Johnny Brennan, Matt Lucas, 
James McAvoy, Bill Nighy, Hugh 
Laurie
Falcon film 

Pondělí 19.–středa 21. prosince 
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, PO jen 
od 20.00 hod.
ČR, drama, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
POUPATA
Vstupné: 90 Kč
Příběh Poupat vypráví o těžké zkouš-
ce rodiny, žijící v kraji drsných pravi-
del. Postavy žijí velkými ideály v kon-
trastu s malostí svých činů.
Režie: Zdeněk Jiráský
Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata 
Pikus, Marika Šoposká, Josef Láska, 
Aneta Krejčíková, Kateřina Jandáč-
ková, Jiří Maryško, Vladimír Polívka, 
Nguyen Thi Minh, Nguyen Kim Son, 
Luboš Veselý, Michal Nohejl, Dana 
Syslová, Edgar Dutka
Bontonfilm

Čtvrtek 22.–středa 28. prosince 
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný/komedie/pohádka/
rodinný, dabing, 90 
Doporučená přístupnost: všem
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Vstupné: 90 Kč
Chipmunkové a Chipetty jsou na do-
volené a mění luxusní loď na vlastní 
hřiště. Dokud loď neskončí jako tros-
ka na opuštěném ostrově. Zatímco se 
pokoušejí vymyslet způsob, jakým by 
se dostali domů, úplnou náhodou ob-
jeví, že jejich nové území není tak 
opuštěné, jak se zdálo. 
Režie: Mike Mitchell 

Hrají: Matthew Gray Gubler, Amy 
Poehlerová, Jesse McCartney, Andy 
Buckley, Luisa D‘Oliveira
Bontonfilm
24. 12. NEHRAJEME

Čtvrtek 22.–pondělí 26. prosince
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
VB, komedie, titulky, 97, 2D
Doporučená přístupnost: všem
PŘIZDIS*ÁČI
Vstupné: 110 Kč
Co se stane, když se čtveřice mladíků 
vypraví na dovolenou bez svých rodi-
čů, bez učitelů, bez peněz a s velmi 
malou šancí na to, že by dovolenou 
mohli strávit v dámské společnosti.
Režie: Ben Palmer 
Hrají: Simon Bird, Joe Thomas, Ja-
mes Buckley, Blake Harrison, Emily 
Head, Greg Davies, Anthony Head
Falcon film
24. 12. NEHRAJEME

Úterý 27.–neděle 1. ledna
POZOR!!! 17.30 a 20.00, ÚT–ST jen 
od 20.00 hod.
USA, romantická komedie, titulky, 
80, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Vstupné: 80 Kč
Film oslavuje lásku, naději, odpuštění, 
druhé šance a nové začátky v příbězích 
párů i singlů, jež se vzájemně proplé-
tají a odehrávají se uprostřed pulzují-
cího New Yorku plného nadějí během 
nejkouzelnějšího večera roku.
Režie: Garry Marshall
Hrají: Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Abi-
gail Breslin, Katherine Heigl, Ashton 
Kutcher, Seth Meyers, Sarah Jessica 
Parker, Michelle Pfeiffer, Hector Eli-
zondo, Zac Efron Josh Duhamel
Warner Bros
31. 12. NEHRAJEME

DĚTSKÉ SOBOTY

Sobota 10. prosince 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 74 
Doporučená přístupnost: všem
DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Vstupné: 30 Kč
Dvanáct měsíčků, Krtek a koberec, 
Lišajův sen, Požár v Kocourkově, Jak 
Mikeš zachránil Bobeše, Štaflík 
a Špagetka, Amálka – Jak obrátila po-
tok, Hloupý vlk

Sobota 17. prosince 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 68 
Doporučená přístupnost: všem
HVĚZDA BETLÉMSKÁ II.
Vstupné: 30 Kč
Hvězda betlémská, Mikeš se učí mluvit, 
Babička vypráví pohádku, Krtek chemi-
kem, Vánoční stromeček, Krakonoš 
a strašidlo, Krtek a paraplíčko, Veselé 
vánoce aneb Karlíkovo dobrodružství
KFP

SENIORSKÉ STŘEDY

Středa 7. prosince
POZOR!!! od 9.30 hod.

KINO OKO STRAKONICE
Čtvrtek 1.–pondělí 5. prosince
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, pá–ne 
jen od 20.00 hod. 
ČR, akční thriller, 96, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
HRANAŘI
Vstupné: 110 Kč
Dokud nás smrt nerozdělí…
Režie: Tomáš Zelenka
Hrají: Saša Rašilov, Miroslav Etzler, 
Kateřina Brožová, Vilma Cibulková, 
Jiří Langmajer, Jan Tříska, Martin 
Dejdar, Vladimír Kratina, Václav 
Postránecký, Norbert Lichý, Milan 
Kňažko, Jiří Korn, Michal Dlouhý, 
Michal Pavlata
Falcon film

Pátek 2.–neděle 4. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaná komedie, dabing
Doporučená přístupnost: všem
KOCOUR V BOTÁCH 3D
Vstupné: 130 Kč
Šermující kočka (a jednou také 
Shrekův mstitel) se vydává na vlastní 
dobrodružství.
Režie: Chris Miller
Bontonfilm

Úterý 6.–čtvrtek 8. prosince
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční/sci-fi/drama, dabing, 127, 
2D
Doporučená přístupnost: všem
OCELOVÁ PĚST
Vstupné: 80 Kč 
V drsném a napínavém akčním sním-
ku z blízké budoucnosti Ocelová pěst 
představuje Hugh Jackman Charlie-
ho Kentona, bývalého boxera, jehož 
milovaný sport ovládli dva a půl me-
tru  vysocí oceloví roboti a lidé jako 
Charlie už do něj nadále nijak neza-
padají.
Režie: Shawn Levy
Hrají: Hugh Jackman, Dakota Goyo, 
Evangeline Lilly, Anthony Mackie, 
Kevin Durand, Hope Davis, James 
Rebhorn, Karl Yune, Olga Fonda
Falcon film

Pátek 9.–neděle 11. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, pohádka, 89, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MICIMUTR
Vstupné: 80 Kč 
Výpravný pohádkový příběh pro děti 
a celou rodinu.
Režie: Vít Karas
Hrají: Libuše Šafránková, Marika 
Šoposká, Jiří Bartoška, Jaroslava 
Kretschmerová, Martin Dejdar, Voj-
těch Dyk, Ondřej Novák, Josef Wein-
zettel a další
Cinemart

Pátek 9.–neděle 11. prosince
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, drama/dobrodružný, titulky, 
110, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
RUMOVÝ DENÍK
Film byl natočen podle stejnojmenné 
knihy Huntera S. Thompsona.
Režie: Bruce Robinson
Hrají: Johnny Depp, Aaron Eckhart, 
Richard Jenkins, Amber Herd, Mi-
chael Rispoli, Giovanni Ribisi
HCE

Předprodej a rezervace
vstupenek kino OKO

tel.: 383 322 625, otevřeno:
PO–NE 16.30–20.00 hod.
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MUZEUM
STŘEDNÍHO POOTAVÍ

Stálé expozice muzea uzavřeny

2.–4. 12. 2011
Adventní trhy pod Rumpálem –
Program tradičních trhů je uveřej-
něn na 5. straně.

VÝSTAVY:

23. 11.–26. 12. 2011
Od Cecilky po koledu –

Tradiční vánoční výstava, zvyky 
a tradice udržované od poslední 
taneční zábavy na sv. Cecílii až po 
Tři krále.
Otevírací doba:
Po–pá 9–16 hodin
So, ne, svátky 13–16 hodin

27. 11. od 16 hodin 
Vánoce v Zámecké galerii
Výstava loutek A. Křešničky, za-
kladatele LS Radost Strakonice, 
doplněná prodejem drobných 
vánočních předmětů, potrvá do 
24. 12. 2011.
Otevírací doba:
Po–pá 9–12 a 13–16 hodin
So, ne, svátky 13–16 hodin

Těšime se na vaše básničky, 
písničky i tanečky! ŠK, oddělení 
pro děti, 15.00–16.30 hod.

l Od 7. 12. až do Vánoc – jsme 
pro vás přichystali VÁNOCE 
V KNIHOVNĚ – na náš  
vánoční stromeček si sami 
vyrobíte ozdoby a hned také 
pověsíte... 

l Po celý měsíc bude na oddělení 
pro děti probíhat prodejní 
akce ve spolupráci s naklada-
telstvím THOVT. Knihy bude 
jako každým rokem možno 
zakoupit s velkou slevou.

ŠK A ČSOP ZVOU
l od 1. 12. na výstavu větviček 

k určování podle pupenů 
v pobočce za parkem. Ote-
vírací doba: PO a ČT 13–18, 
ST 8–12.

l ve středu 7. 12. na přednášku 
s promítáním Ohlédnutí za 
rokem 2011. Přednáší T. Tře-
štíková, která v tomto roce 
získala další zkušenosti s péčí 
o hříbata, obhájila DP o vlivu 
pastvy na druhové složení 
rostlin a také se stala se svým 
koněm mistryní ČR v reiningu. 
Od 17 hodin v promítacím sále 
strakonického gymnázia.

l v sobotu 10. 12. na příro-
dovědný výlet. Sraz v 10.55 
před nádražím ČD. Půjde se 
po zpevněných cestách přes 
Škvořetice, Pacelice, Buzice 
a mezi rybníky do Blatné (lze 
změnit). Po cestě si budeme 
vyprávět o Zdeňku Lvovi 
z Rožmitálu a velkopřevorovi 
Janu z Rožmberka. V Blatné 
se podíváme např. do obory 
a od 16 hodin do sálu SOŠ na 
promítání fotografií ptactva 
aj. z Ugandy.

l v pondělí 10. 12. mezi 17–19 
hodin do pobočky ŠK za 
parkem v Husově ul. 380 na 
Tvořivý podvečer – Ozdoby 
z drátků a korálků s D. 
Paterovou. Materiál bude při-
praven na místě, ale možné 
přinést  i  vlastní.

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

tel.: 380 422 700
pobočka za parkem: 380 422 720

ředitelka: 380 422 703
inf. centrum NO a EU,

ekoporadna: 380 422 721
e-mail: knihovna@knih-st.cz

l 9. 11.–5. 12. – 2 x 20 let. 
Zn. O. F. Strakonický básník, 
antikvář a nakladatel Ondřej 
Fibich se představuje. Výsta-
va. ŠK, vstupní hala.

l 7. 12.–30. 1. – Šumava 
a Pošumaví. Obrazy Jana 
Čížka. ŠK, vstupní hala.

l 1. 12.–31. 12. – Vánoce jinak.
   Výstava. ŠK, pobočka za parkem.
l 8. 12. – Děkujeme účastní-

kům AVČ za jejich přízeň 
a zveme je na slavnostní 
ukončení Akademie volné-
ho času 2011. Naše setkání 
obohatí adventní rozjímání 
s MUDr. Oulehlou (chirurg 
a básník, zakladatel oboru 
poetoterapie na Jihočeské 
univerzitě). ŠK, společenský 
sál, 17.00 hod.

l 13. 12. – Školení počítačové 
gramotnosti. Blíže vás sezná-
míme s textovým editorem 
Microsoft Word a naučíme 
vás hrát si s napsaným textem.  
ŠK, studovna, 9.30 hod.

l 13. 12. – pokračuje kurz 
zdravého veg(etari)ánského 
vaření, vždy 1x měsíčně do 
dubna 2012, hlásit se je možné 
na každý termín zvlášť. Více 
info na jan.juras@knih-st.cz. 
Pořádá Ekoporadna ŠK v By-
linkárně U Lva (Velké náměstí 
219), 18.00 hod.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
l 5. 12. – přijde do knihovny 

Mikuláš s čertem a andělem. 

Středověký vodní mlýn Hoslovice: expozice uzavřeny
Informace o sezoně 2011:

www.muzeum-strakonice.cz • 383 321 537, 380 422 608

l v neděli 18. 12. na další 
společné hraní na kantely 
(vyrobené při akcích ŠK) od 
18 hodin v pobočce za par-
kem. Akce se koná ve spolu-
práci s o. s. Spona. K poslechu 
zveme i veřejnost.

l na páteční schůzky kroužku 
MOPíků. Sraz vždy v 16 
hodin před hradem u kan-

celáře CIAO. 2. 12. se spolu 
podíváme na adventní trhy 
na hradě, 9. 12. na charitní 
jarmark do Sokolovny a pak 
půjdeme do knihovny za par-
kem vyrábět ozdoby, 16. 12. 
si ozdobíme stromek u krmítka 
a dáme si dárečky. 

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

Gymnázium Strakonice vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERTY PĚVECKÝCH SBORŮ
Konají se v úterý 13. prosince v MěDK Strakonice

Koncert I, začátek v 16.30 hodin, vstup volný:
Účinkují dětské pěvecké sbory ZŠ F.L. Čelakovského, ZŠ Dukelská, 
ZŠ Jiřího z Poděbrad, Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice
Koncert II, začátek v 19.00 hodin, vstupenky v předprodeji MěKS:
Účinkují DPS Fere Angeli a jeho přípravné oddělení, Pěvecký sbor 
Hlasoň a Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice

Oblastní charita Strakonice
pořádá

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2012
V pátek 6. ledna 2011 od 18.30 hodin v kostele sv. Markéty ve Stra-
konicích
Vystoupí: Dětský pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice a Pěvecký 
sbor Gymnázia Strakonice, oba sbory pod vedením Marcely Mikové
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na podporu terénních soci-
álních služeb Oblastní charity Strakonice a mezinárodní humanitární 
pomoc v rámci Tříkrálové sbírky 2012.

Divadelní představení pro děti
i rodiče
JAK LING A DING SLAVÍ VÁ-
NOCE
– ojedinělé a oblíbené vánoční 

představení, kterým vás prove-
dou dva klauni Ling a Ding 
4. prosince 2011 v 15 hodin 
v Sokolovně, Na Stráži 340, 
Strakonice

– každé dítě dostane malý dárek
Kromě pravidelných programů 
v našich nových prostorách – Li-

dická 194 (v budově ZŠ), Strako-
nice, 1. patro se můžete těšit na
– VYRÁBĚNÍ vánočních ozdob, 

hvězdiček a šperků z korálků 
v pátek 16. prosince 2011 od 16 
do 20 hodin, drobné na materi-
ál s sebou

– VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU 
s moderní živou hudbou, se spe-
ciálním vánočním programem 
pro děti, s tombolou, s povzbu-
divým slovem pro všechny 
a s možností společného oběda 
– 18. prosince 2011 v 10 hodin

Pokojné a požehnané
Vánoce

SOUSEDSKÝ ADVENT
Občanské sdružení Strakonická 
beseda ve spolupráci s farním úřa-
dem církve římsko–katolické po-

řádá dne 10. 12. 2011 od 14.00 do 
17.00 hodin na druhém hradním 
nádvoří strakonického hradu chari-
tativní bazar, jehož výtěžek bude da-
rován na účet Maltézské pomoci.
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INFO A SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V PROSINCI 2011
Ve čtvrtek 22. 12. se uskuteční na plaveckém stadionu Vánoční cena v plavání, jejíž součástí je soutěž Plave celá rodina. Všichni 
zaměstnanci STARZ Strakonice přejí současným i budoucím návštěvníkům našich sportovních zařízení klidné prožití svátků 
vánočních a v novém roce zdraví a pohodu.
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

VÝJIMKY
Sauna
ČT 22. 12.: 10.00–20.00: společná
PÁ 23. 12.–PO 26. 12.: zavřeno
ÚT 27. 12.: 10.00–17.00: ženy
ST 28. 12.: 10.00–17.00: muži
ČT 29. 12.: 10.00–17.00: společná
PÁ 30. 12.: 10.00–17.00: ženy
SO 31. 12.–NE 1. 1.: zavřeno

Plavecký stadion
ST 14. 12.: 6.00–8.00 k.p.; 
 20.00–22.00
ČT 22. 12.: 13.30–16.00;
 od 16.00 plavecké závody 
 – Vánoční cena v plavání
PÁ 23. 12.–PO 26. 12.: zavřeno
ÚT 27. 12.–PÁ 30. 12.: 13.00–20.00
SO 31. 12.–NE 1. 1.: zavřeno

Fitness na plaveckém stadionu
ČT 22. 12.: 9.00–12.00;
 14.00–19.00
PÁ 23. 12.–PO 26. 12.: zavřeno
ÚT 27. 12.–PÁ 30. 12.: 15.00–19.30
SO 31. 12.–NE 1. 1.: zavřeno

FITNESS
 
Plavecký stadion
Pondělí
  9.00–12.00 14.00–19.00
Úterý–pátek
  9.00–12.00 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.

Změny programů vyhrazeny!

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Úterý 6., 13., 20., 27. 12.
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.

STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 11 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz, www.starz.cz

KRASOBRUSLENÍ STRAKONICE
zve veřejnost na zimní stadion na

Ve čtvrtek 22. prosince 2011 se 
budou konat tradiční plavecké zá-
vody pro celou rodinu. Tento šta-
fetový závod na 3 x 25 metrů vol-
ným způsobem se stal oblíbenou 
předvánoční akcí. Loni se zúčast-
nilo 35 rodin!
Závodní odpoledne začíná v 15.30 
hodin. Nejprve si změří síly čle-
nové plaveckého oddílu a oddílu 
vodního póla.
Závody pro veřejnost budou začí-
nat v 18.00 hodin. Nejprve otevře-
ný závod na 100 m volným způso-

bem – přihlásit se může každý, 
potom se poplavou štafety Plave 
celá rodina.
Podmínkou sestavení štafety je, aby 
jeden člen štafety byl mladší či star-
ší minimálně o jednu generaci. Při-
hlášky na e-mail: sejvlr@seznam.cz 
nebo od 17 hod. na bazéně.
Předvánoční večer je zakončen 
plaváním se svíčkami.
Přijďte si s námi zpestřit čekání na 
Ježíška.
Trenéři a členové oddílu plaveckých 
sportů TJ FEZKO Strakonice

PREVENTIVNÍ AKCE MOTIVUJE K BEZPEČNÉ JÍZDĚ
Již třetím rokem se ve Strako-
nicích uskutečnila preventivní 
akce Bezpečné pneumatiky – zá-
klad bezpečné jízdy, kterou ve 
spolupráci s Policií ČR pořádá 
Zdravé město Strakonice. V pá-
tek 4. listopadu 2011 a o týden 
později 11. listopadu bylo zkon-
trolováno celkem 304 vozidel, 
vhodné zimní obutí mělo 221 
z nich, tj. více jak 72 %. Další 
vozy byly na letních pneumati-
kách nebo měly sjetý vzorek.

Za stěrači zkontrolovaných vozů 
s vyhovujícím obutím našli jejich 
řidiči letáček s poděkováním a od-
měnou v podobě možnosti účast-
nit se slosování o ceny. Ostatní 
byli opět formou letáku upozorně-
ni na skutečnost, že pneumatiky 
jejich vozu nesplňují podmínky 
bezpečného provozu. „Leták jsme 
opatřili také důležitou informací, 

že od 1. listopadu platí nové pravi-
dlo. V případě, že se na komunika-
ci nachází souvislá vrstva sněhu, 
led nebo námraza, nebo lze vzhle-
dem k povětrnostním podmínkám 
předpokládat, že se na pozemní 
komunikaci během jízdy může 
vyskytnout, je možné osobní vůz 
použít jen v případě, že je vybaven 
zimními pneumatikami s minimál-
ní hloubkou dezénu 4 milimetry,“ 
říká projektový manažer MěÚ 
Strakonice Michal Novotný. Z le-
táku se řidiči také dozvěděli, že 
brzdná dráha vozidla s letními 
pneumatikami je na sněhu při 
rychlosti 50 km v hodině o osm 
metrů delší než vozidla s vhod-
nými pneumatikami zimními.
Letošní akce se uskutečnila o mě-
síc dříve než v loňském roce. 
Proto není možné příliš srovnávat 
výsledky. Právě pro její preven-
tivní vyznění byla zvolená doba, 
kdy se na zimu na silnicích řidi-
či  teprve připravují, velmi vhod-
ná. Seznam vylosovaných řidičů 
najdete začátkem prosince na 
www.zdravemesto.strakonice.eu.
Akci Bezpečné pneumatiky – zá-
klad bezpečné jízdy podpořily spo-
lečnosti AUTOBENEX, s. r. o., 
a KAJGR prodej pneu, a. s.
(PR)

PLAVE CELÁ RODINA

– Vánoční pohádkové vystoupení 
strakonických krasobruslařek. 
Pondělí 19. 12. 2011 od 16.45 
hodin. Bližší informace na tel.: 
777 190 719. 
Vstup pouze 10 Kč

– 3. ročník maškarního karne-
valu na ledě. 
Úterý 27. 12. 2011 od 16.00–
18.00 hodin. Program: soutěže, 
muzika, ceny, soutěž o nejhezčí 
masku. Vstup 20 Kč

ÚSPĚCHY MLADÝCH PLAVCŮ
V sobotu 5. 11. 2011 se konaly 
v Českých Budějovicích krajské 
přebory jedenáctiletého a dese-
tiletého žactva. Strakonický oddíl 
vyslal Danielu Zralou, Václava 
Strejčka a Adama Palivce. Mladí 
plavci nezklamali. Skvělým vý-
sledkem jsou dvě první místa 

(50 a 100 m prsa) dvě třetí místa (50 
a 100 m volný způsob) Adama Paliv-
ce. Daniela Zralá přivezla druhé mís-
to v závodě 100 m prsa, na 100 m 
znak se umístila třetí. Neúspěchem 
určitě nejsou ani umístění na čtvr-
tém a pátém místě – vždyť zde pomě-
řovali své síly plavci z celého kraje.

Kontrola obutí vozidla.
Foto: Archiv MěÚ
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SILVESTROVSKÝ VLAK
Šumava je krajinou starých zvyků 
a tradic. Jedna novodobá tradice 
vznikla před dvanácti lety, kdy Stif-
terův pošumavský železniční spo-
lek vypravil svůj první silvestrovský 
vlak na Kubovu Huť. V letošním 
roce chceme tuto tradici rozšířit 
a poprvé vypravit zvláštní silves-
trovský vlak i ze Strakonic.
Vlak odjíždí ze strakonického ná-
draží 31. prosince v 6 hodin a na 
Kubovu Huť dorazí v 8.17. Na nej-
výše položené železniční stanici 
v Čechách bude pro cestující na-
chystáno občerstvení, úřadovna 
vlakové pošty a pojízdná pohádko-
vá kancelář. Zájemci si zde budou 
moci zakoupit upomínkové před-
měty, odeslat přání k novému roku 
i získat speciální silvestrovská ra-
zítka. Další možností je absolvovat 
silvestrovský výstup na vrchol Bou-
bína, kde bude pro úspěšné horo-
lezce připraven pamětní certifikát.
Zvláštní vlaky budou svou jízdu 
opakovat v úseku Kubova Huť – 
Vimperk, takže ani ti, kteří se chtě-
jí jen projet vlakem a zažít ne-
opakovatelnou atmosféru plnou 
radosti, veselí a recese, nepřijdou 
zkrátka. Odjezdy z Kubovy Hutě 
jsou v 8.50, 10.50 a 12.50, odjezdy 
z Vimperka pak v 9.45, 11.45 
a 13.45. Poslední zvláštní vlak od-
jede z Kubovy Huti ve 14.50 a po 
zastavení ve Vimperku pokračuje 
do Strakonic, kam dorazí v 16.49.

V průběhu let se vystřídala různá 
témata, od vlaků sanitních, po-
hádkových i vězeňských po vlaky 
plné hvězd. Letošní ročník se bu-
de nést v duchu cirkusovém a vari-
etním. Chcete-li tedy poslední 
den v roce strávit ve společnosti 
krásných krasojezdkyň, žonglé-
rů,  kouzelníků, rozverných klau-
nů či šelem kočkovitých, není nic 
snazšího. Stačí jen nastoupit do 
cirkusového vlaku, nebo za námi 
přijet na Kubovu Huť. Cena jed-
nosměrné jízdenky ze Strakonic 
do Vimperka přijde dospělého na 
40 Kč, dítě na 30 Kč. Zpáteční 
jízdné Vimperk – Kubova Huť pak 
na 50 Kč, pro děti 40 Kč. Jed-
nosměrné jízdné Vimperk – Kubo-
va Huť nebo zpátky je pak jed-
notné ve výši 30 Kč. Ve vlaku 
z Vimperka do Strakonic bude 
platit běžné jízdné Českých drah. 
Děti mladší šesti let cestují ve 
všech zvláštních i pravidelných 
vlacích zdarma. Ve zvláštních vla-
cích je též možno zdarma přepra-
vit sáně, boby, dětské kočárky 
a psíky všech velikostí, pouze však 
do vyčerpání prostorové kapacity 
vlaků.
Proč tedy nestrávit závěr roku ne-
tradičně, v cirkusovém vlaku na 
střeše českých železnic, s námi na 
Kubově Huti. Informace též na 
www.spzs.sweb.cz.
Vladislav Šlégr, SPŽS Vimperk

STRAKONICKO BUDE MÍT KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na Strakonicku se aktivně ko-
munitně plánuje od září minulého 
roku. Úkolem komunitního pláno-
vání je zajištění dostupnosti soci-
álních služeb. V praxi jde o zjištění 
nabídky a stavu poskytování soci-
álních služeb a zároveň potřeb, 
které nejsou naplňovány. Výsled-
kem porovnání těchto skutečností 
a jejich poměření s množstvím do-
stupných finančních prostředků je 
komunitní plán, vzniklý v procesu 
vzájemných konzultací. Komunit-
ní plán je tedy konsenzem mezi 
tím, co je možné, a tím, co je po-
třebné.
Komunitní plán sociálních služeb 
ORP Strakonice vznikal v rámci 
činnosti pracovních skupin, do níž 
se zapojili téměř všichni posky-
tovatelé sociálních služeb v úze-
mí, zástupci obecních samospráv, 
Městského úřadu Strakonice, řada 
institucí, a dokonce i nezanedba-
telný počet uživatelů sociálních 
služeb a zájemců z řad široké ve-
řejnosti. Celkem se do činnosti 
pracovních skupin zapojilo více 
než sto osob, které společným úsi-
lím připravily konkrétní záměry, 
jejichž realizace povede ke zlepše-
ní situace v sociálních službách. 

Tento strategický dokument byl 
představen na veřejném projed-
nání a v současné době byl ro-
zeslán všem 69 samosprávám na 
území s rozšířenou působností 
Strakonice ke schválení/vzetí na 
vědomí. Výsledný dokument bude 
zveřejněn v elektronické podo-
bě na stránkách www.kpss-st.cz, 
www.strakonice.eu nebo také na 
www.chanceinnature.cz.
Dalším z výstupů komunitního 
plánování je Katalog poskytovate-
lů sociálních služeb a Databáze 
poskytovatelů sociálních služeb 
(www.kpss-st.cz). Katalog byl vy-
dán v nákladu 1200 kusů a je 
dostupný na obecních úřadech na 
území Strakonicka, u poskyto-
vatelů sociálních služeb a na dal-
ších místech. Zároveň je zveřej-
něn v elektronické podobě na 
www.kpss-st.cz, www.strakonice.eu, 
www.chanceinnature.cz.
Projekt „Komunitní plán sociál-
ních služeb ORP Strakonice“ je 
financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR.
Jana Benešová, koordinátor pro-
jektu

JAK SE NEZTRATIT
Českobudějovická společnost At-
tavena, o. p. s., zve na informační 
schůzku ke vzdělávacímu projektu 
Jak se neztratit, která proběhne 
v pondělí 12. 12. 2011 od 10.00 
hodin v MC Beruška Strakonice 
(1. patro bývalé ZŠ proti nemoc-
nici). Jedná se o projekt zahrnují-

cí základní a pokročilou práci s po-
čítačem, praxi ve virtuální firmě 
a komunikační dovednosti. Je za-
měřen na rodiče dětí do 15 let, kte-
ří jsou zároveň zájemci o zaměst-
nání, a je bezplatný. 
Další info naleznete na stránkách 
www.jakseneztratit.webnode.cz.

CTS Sluníčko, o. s., přibírá 
do svých řad nové členy ve věku 
od 7 let do 14 let a pak od 15 let. 
Výuka klasických i moderních 
country tanců v nových prosto-
rech.
Kontakt: mobil 723 979 169 nebo 
e-mail: surza.miro@seznam.cz

SKUTEČNÝ DÁREK
Chcete podpořit obyvatele nej-
chudších zemí světa zakoupením 

dárkového certifikátu v e-shopu? 
Otevřete si www.skutecnydarek.cz.

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Prosím všechny, které oslovil 
pan Martin Šebek – infomédia 
s nabídkou venkovní reklamy na 
nově připravovaném infopane-
lu u nemocnice ve Strakoni-
cích, aby se ozvali na telefon 
602 807 662.
Alena Krahulová

TJ SOKOL STRAKONICE  AKCE PROSINEC 2011

ZAPOJTE SE DO KNIHY LEGEND
Do 15. ledna 2012 se mohou děti 
mladší šestnácti let účastnit soutě-
že Urban legends očima dětí. Do 
soutěže mohou účastníci přispět 
svoji povídkou, básní nebo komik-
sem z novodobého městského pro-
středí. Třicet nejlepších příspěvků 
bude následně otištěno v knize 

a tři nejlépe hodnocené povídky 
pak profesionální kreslíři ztvární 
v podobě komiksu. Díla je mož-
né poslat poštou, e-mailem na 
urbal@urbal.cz či vkládat přímo 
do internetových stránek soutěže 
www.urbal.cz, kde je možné získat 
i podrobnější informace o soutěži.

ZŠ POVÁŽSKÁ POŘÁDÁ ADVENTNÍ TRHY
Naše škola pořádá adventní trhy 
v prostorách školní jídelny nové 
budovy ZŠ Povážská ve dnech 
1. a 2. prosince – ve čtvrtek od 14 
do 17 hodin a v pátek od 12 do 17 
hodin. Výtěžek z prodeje výrobků 
našich žáků půjde na konto Na-
dačního fondu při ZŠ Povážská.

Pro veřejnost chystáme pravidel-
né měsíční akce v interaktivním sá-
le hudebny. Program bude uveden 
na webových stránkách školy. 
S vlastními náměty k náplni pro-
gramu se můžete obracet na vede-
ní školy.
Jaroslava Cháberová, ředitelka

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

Ukázka programu na prosinec
2. 12. Pátek 9.30–11.30

Cvičení zumby (cvičení začíná 
v 10.30 v tělocvičně u Mravenčí 

skály, z Fokusu vycházíme v 9.45)
5. 12. Pondělí 10.00

Otevření Sociálně terapeutické 
dílny Kopretina

13. 12. Úterý 10.00–15.00
Arteterapeutické tvoření – tvorba 

vánoční dárků, výroba šperků
16. 12. Pátek 10.00–12.00

Povídání o zdravé výživě

1. 12. od 17.00 hod. – Mikulášská 
akademie spojená s nadílkou 
(vystoupí členové TJ Sokol)
4. 12. od 15.00 hod. – Divadlo pro 
děti – Apoštolská církev

8.–9. 12. – Vánoční jarmark
17. 12. od 17.00 hod. – Rockové 
Vánoce
31. 12. od 20.00 hod. – Silvestr 
v sokolovně (hraje Scéna)

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

VÝZVA PRO OBČANY MĚSTA
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www.ddmstrakonice.cz

ZATOČÍME S NUDOU!

 4. 12. Hurá za zvířátky aneb Mikulášská nadílka s vánočním trhem 
(DDM Vodňany, 14–16 hod.)

 5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro veřejnost (od 17 hod. v sále 
DDM Na Ohradě)

 9. 12. Soutěž MŠMT ve florbale OK (8 hod. hala v Máchově ulici, 
6. a 7. třída)

 9. 12. Vánoční vystoupení – domov seniorů, od 15 hod. – hudební 
a taneční kroužky

14. 12. Vánoční koncert kroužků DDM (od 16.30 hod. v sále DDM 
Na Ohradě)

19. 12. Vánoční koncert kroužků DDM (od 17 hod. v DDM Vodňany)
% Strakonice 383 322 216, Vodňany 383 382 372 %

Činnost kroužků DDM končí v letošním roce ve čtvrtek 22. 12. 2011
a bude pokračovat od úterý 3. 1. 2012.

Zaměstnanci DDM přejí všem dětem krásné Vánoce a mnoho dárků
pod stromečkem!

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE,
Kochana z Prachové 263

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

http://zus.strakonice.cz
 1. 12. Adventní koncert v MěDK od 17 hod. pro veřejnost 
 2. 12. Fanfáry na zahájení Adventních trhů pod Rumpálem – trubači 

F. Zetka
 3. 12. L Band vystoupí na tanečních kurzech v Blatné
 6. 12. Klavírní koncert žáků J. Míčkové od 16 hod. v zámeckém sálku
 8. 12. Vystoupení žáků na Adventním rozjímání v dětském odděle-

ní ŠK od 17 hod. 
12. 12. Koncert žáků M. Piklové od 16.30 hod. v zámeckém sálku
 Vánoční posezení s koledou – žáci J. Vlčkové v divadelním sál-

ku na Kochance od 16 hod.
13. 12. Vánoční koncert sborů v MěDK od 19 hod.
14. 12. Vánoční vystoupení v Domově seniorů v Lidické ulici ve 14 hod.
 Adventní koncert žáků B. Šabka v 17.15 hod. v divadelním sál-

ku v Kochance
15. 12. Vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou od 14.30 

hod.
16. 12. Adventní vystoupení Malé muziky pro Charitu ve Střelských 

Hošticích od 17 hod. (odjezd v 16.15)
19. 12. Klavírní koncert žáků M. Valíčkové od 17 hod. v zám. sálku
20. 12. Houslový koncert žáků P. Bedřichové od 16 hod. v zám. sálku
21. 12. Klavírní koncert žáků L. Drábkové od 17 hod. v zám. sálku

GYMNÁZIUM STRAKONICE           Foto: RNDr. Vojtěch Žíla

si vás dovoluje pozvat na cyklus geografických přednášek a promítání:

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
Úterý 13. 12. 2011 od 18 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia
ROZKVETLÁ ALJAŠKA – Během této přednášky si s námi bude pan 
Vojtěch Žíla povídat o jeho několikatýdenním putování po Aljašce, zemi 
ledovců a medvědů. Povídání bude zaměřeno spíše na jeho oblíbenou 
rostlinnou říši, ale nebojte se, nejen na ni. 

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice, 1. patro v bývalé ZŠ proti

nemocnici • Otevřeno: po–pá 9.00–13.00 hodin
(19. 12. 2011–1. 1. 2012 MC Beruška uzavřeno)

Využijte možnost volné herny každé dopoledne mimo časy pravidelných 
programů.
MINIŠKOLKA KAŽDÉ PONDĚLÍ (tj. 5. 12., 12. 12. od 9.00–12.00) 
– členky 300 Kč, nečlenky 360 Kč/prosinec
Hlídání dětí – kdykoliv po domluvě, členky 50 Kč/hod., nečlenky 60 Kč/
hod.
Dárkové poukázky – vhodný dárek maminkám k Vánocům – půlroční 
vstup do MC zdarma
Bazárek – formou inzerce ZDARMA buď na webu nebo na nástěnce 
v MC Beruška
Internet, kavárnička – odpočiňte si, najděte přátele. Děti zvyklé na kolektiv 
nemají později problém v MŠ
Sociální služby – poradenství nejen při výchově ZDARMA (více na webu)
Slavíte narozeniny? Chcete se sejít se svými přáteli a dětmi? Využijte 
našich prostor k privátní oslavě či akci

Zveme širokou veřejnost – nepravidelný program
Čtvrtek 1. 12. od 17.00 hod.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE – zveme všechny členky MC na hla-
sování o změnách v centru a volbu nového představenstva
Pátek 2. 12. od 16.30 hod.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Vstupné: dospělý 40 Kč, dítě 10 Kč, dárky 
v ceně!
Středa 7. 12. od 19.00 hod.
DRÁTKOVÁNÍ U PUNČE. Výroba šperků pro babičky, tetičky... Vstup-
né: člen 20 Kč, nečlen 40 Kč + spotřebovaný materiál.
Pondělí 12. 12. od 10.00 hod.
VZDĚLÁVACÍ PROJEKT – info schůzka. Od ledna 2012 nejen počí-
tačové kurzy ZDARMA pro rodiče s dětmi do 15 let (více na webu).
Neděle 18. 12. od 16.00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM v MC Beruška. Vstup: dospělý 40 Kč, dítě 10 Kč
Pravidelné programy (na odpolední programy je nutné se přihlásit) 
členky mají dopolední programy ZDARMA, nečleni 40 Kč/návštěva; 
ceny odpoledních kroužků a program na webu.

Více info na www.mcberuska.cz a Facebooku, tel.: 773 165 696, 
605 284 553, e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz

V listopadu jsme společ-
ně s anděly a čerty přiví-
tali adventní čas. V pro-

storách foyer na Velkém 
náměstí můžete po celý pro-
sinec zhlédnout výstavu sou-

těžních prací na téma An-
dělé a čerti, díky níž si 
u nás budete připadat jako 

v pekelném nebi. Vítězové jed-
notlivých kategorií budou uveřejněni 

v lednovém čísle Zpravodaje 2012.
Jestliže stále nemáte vhodný vánoční dárek pro Vaše blíz-

ké, přijďte k nám načerpat inspiraci. Nabízíme velký výběr zajíma-
vých publikací, za všechny vybíráme např. knihu detektivních příběhů 
ze Strakonic a okolí Přirozená plachost, kterou u nás můžete nyní zakou-
pit za atraktivní vánoční cenu, dále nabízíme zajímavé čtení o Šumavě 
či pohádky pro děti. Milovníkům keramiky nabízíme velké množství 
drobných předmětů a vyznavači hudby si u nás zajisté také vyberou.
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přejí Lucie Šerlová 
a Olga Maroušková.

Otevření Sociálně terapeutické dílny KOPRETINA
Kde:  Fokus – Písek, o. s. – pobočka Strakonice
        Bezděkovská 216, Strakonice
Kdy:  5. prosince 2011 v 10.00 hodin
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e/ chem. zn. ceru, erby, dravý pták
f/ nejvyšší karty, kontrast (rub), 
lidově slabé
g/ označení torpédoborců Clemens 
za 2. světové války, chem. zn. váp-
níku (á=a), plavidla, a tak dále

h/ stavební prvek, francouzsky ost-
rov, naše humanitární organizace
i/ slitina železa a uhlíku, slangem 
itinerář, euroasijský ostrovní stát
j/ 1/10, polní míry
Pomůcka: Ham, Apd

Kateřina Bílková, 7 let

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

Markéta Michálková, 10 let

Lucie Bílková, 18 let

1/ zvony, a podobně
2/ hle, typ auta Renault
3/ výraz díků, předložka, dnešní-
ho dne
4/ slovenská předložka, 1. část ta-
jenky, francouzský člen
5/ naše politická strana, rozdělat 
oheň
6/ tisková agentura USA, ochlazo-
vati kov
7/ dětské citoslovce, SPZ Norska, 
ukazovací zájmeno, české město
8/ kdepak, mezinárodní organiza-
ce pro normalizaci, přikrývka
9/ zkratka pro a jiné, 2. část tajen-
ky, samohláska, etnická skupina
10/ pták drozdovitý, 3. část tajen-
ky, chem. zn. draslíku
11/ líh, musíš to snášet, poloměr
12/ nesouhlas, nevelké prezenty

a/ bývalý závod v Milevsku, krů-
pěj, lékařsky ledvina
b/ dokonavý a nedokonavý, zby-
tek, elektrárna Temelín
c/ šat, doceň to, jméno šimpanze, 
který v roce 1961 překonal hrani-
ci vesmíru
d/ naříditi, usušené zelené píce

KŘÍŽOVKA UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ 
VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
V PROSINCI
5. 12. 1791 – zemřel Wolfgang 
Amadeus Mozart, rakouský 
hudební skladatel (220. výročí 
úmrtí)

7. 12. 1941 – útokem Japonců na 
americkou vojenskou základnu 
Pearl Harbor začala válka v Ti-
chomoří – o den později vstoupily 
do války USA (70. výročí)

9. 12. 1871 – zemřel Josef Mánes, 
malíř a grafik (140. výročí úmrtí)

9. 12. 1931 – narodil se Ladislav 
Smoljak, herec, režisér, drama-
tik a scenárista (80. výročí naro-
zení)

14. 12. 1911 – norský polárník 
Roald Amundsen jako první do-
sáhl jižního pólu (100. výročí)

23. 12. 1991 – zemřel Bořivoj Ze-
man, filmový režisér a scenárista 
(20. výročí úmrtí)

„Mléčná dráha v prosinci jasná – bude v příštím roce úroda krásná.“

„O svaté Barboře měj sáně na dvoře!“ (4. 12.)

„Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.“

Jakub Špatný, 6 let

PRANOSTIKY NA PROSINEC

Řešení z minulého čísla – Martinské
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Do sezony 2010/11 vstupují prv-
ními mistrovskými zápasy mini-
dívky nejmladší a svými výhrami 
jakoby předurčily sezonu.
Minidívky nejmladší vyhrávají 
oblastní přebor. Trenérkou je 
Radka Drnková s pomocí Zuza-
ny Karolové i Jakuba Mužíka.
Oba starší dívčí týmy minidívek 
vyhrály oblastní přebor, ale na 
přebor ČR se nepostoupilo. Nadě-
jí je, že koše dalo víc než 40 dí-
vek.
Minižáci se mezi chlapci také 
příliš neprosadili, a tak si Milan 
Janda připisuje další vrásky.
Nejvíce zaujali Robin Šipoš, Ma-
těj Papoušek, Pavol Fapšo, Petr 
Fišer.
Vkladem do budoucna jsou krouž-
ky na ZŠ F. L. Čelakovského a pro 
chlapce zejména ve Volyni, trénu-
je Lenka Dušková.
Žačky starší vybojovaly stříbro na 
přeboru ČR, mladší byly páté.
Alena Maršánová jako hlavní tre-
nér měla spolupracovníky v syno-
vi Jakubovi, Pavlu Kamarytovi 
a Miroslavu Vondřičkovi. Hlavní 
opory Julie Reisingerová, Hana 
Kunciplová, Jolana Krejčová, Da-
na Maršíková, Tereza Plechatá, 
Eliška Malá.
Dorostenky starší i mladší hrají 
extraligové soutěže, jejich hlav-
ním cílem bylo udržet se v těchto 
nejvyšších soutěžích a oba týmy 
tento cíl splnily.
Starší dorostenky si vybojovaly 
udržení soutěže až v závěreč-
ných zápasech, kdy se tým dle slov 
trenéra Jiřího Johanese dokázal 
semknout k výborným výkonům. 
Jeho asistentem byl Jakub Mužík. 
Střeleckými oporami týmu byly 
Kateřina Kuncipálová se Šárkou 
Jozovou, Zdeňkou Paroubkovou, 
Michaelou Vápeníkovou, stejně ja-
ko dvě starší – Monika Kůsová 
a Klára Ovsíková. V roli pivotů 
hrály Eliška Vondrysová, Eliška 
Fialová, Linda Svobodová a Kris-
týna Nováková.
Mladší dorostenky vybojovaly 
úspěšné sedmé místo, když jim 
chyběla jedna výhra k lepšímu 
umístění. K jejich úspěchům patří 
dvě výhry nad sebraným týmem 
USK Praha, který byl čtvrtý na 
přeboru ČR. Ve starších táhly tým 
dirigentka Hana Kuncipálová, 
v doskakování výborná Jolana 
Krejčová, střelec Dana Maršíková, 
pod košem doplnila tým Julie 
Reisingerová, Sabina Vokounová, 

dále hrály bojovnice Lucie Hálová 
a Nikola Šoborová. Na postu tre-
nérském vzorně spolupracovali 
Alena Maršánová, Pavel Kamaryt, 
Jakub Maršán a Miroslav Vond-
řička, kteří stejně tak působili 
i v žačkách.
Dorostenci to měli složité, neboť 
jediným soupeřem v přeboru jim 
byl Týn nad Vltavou, a tak je tre-
nér Zdeněk Melichar mohl těžko 
přinutit k náročnému tréninku. 
Ale nadějní chlapci by se mezi 
nimi najít měli – Adam Mašek, Ji-
ří Prantl, Jakub Samec, Tomáš 
Sosna, Dominik Kašpar, Zdeněk 
Melichar.
Céčko žen vzniklo ze zájmu hrát 
a také díky snaze Milady Sýko-
rové. Skončilo třetí v oblastním 
přeboru!

Béčko žen překvapilo a vyhrálo 
s jedinou prohrou II. ligu a postou-
pilo do první. Mimořádnost neví-
daná, aby nováček postoupil. Po-
stup byl naprosto zasloužený. 
Týmem zvolená trenérka je Lenka 
Pichlerová. Na rozehrávce vedou 
tým Eva Šindelářová s Kristýnou 
Tomanovou, doplňují je Nikola 
Filková a Kateřina Kramlová 
s Pavlou Brücklerovou. Pod ko-
šem hraje Radka a Lucie Babkovy 
s Věrou Reisingerovou, střelkyní 
Petrou Lukešovou a výraznou 
pomocí byla hra prvoligových – 
Aleny Podskalské a Kláry Linhar-
tové.
V oblastním přeboru startuje také 
Béčko mužů, skončilo na osmém 
místě, které bylo trochu zklamá-
ním. Ale tým byl složen ze studen-
tů, a to sehrálo svou roli. O tým se 
staral Tomáš Pejchal. Oporami 

byli Tomáš Veselý, Petr a Radek 
Brůžkové (nejlepší střelci), Radek 
Metlička, Jakub Jeništa, Peter Ra-
biňák.
Ačko žen vstoupilo do sezony po-
síleno o podkošovou a trpělivou 
Zorku Škrabalovou a výbornou 
střelkyni Zuzanu Ondřejovou. 
První kola přinesla výhry, ale pak 
přišlo několik proher, které vzda-
lovaly vyřčený cíl. I tak tým získal 
třetí místo v českém poháru. Ale 
zisk třetího místa v českém pohá-
ru ukázal na možnosti splnění. Zá-
věr sezony byl však úchvatný. 
V boji o bronz vyřadily Slovanku 
i Valosun Brno klíčovými zápasy 
na hřištích v souhře. Náročná tre-
nérka Kramerová předala týmu 
svou vůli bojovat a hráčky to přija-
ly za své. Vynikající závěr sezony 

odehrála dirigentka týmu Mi-
chaela Uhrová, dalšími aktérkami 
byly v obraně Lucie Baláková, 
střelec a skvělá hráčka v doskako-
vání Jitka Musilová, studentky 
Alena Podskalská a Klára Linhar-
tová a své prvoligové body si při-
psaly také dorostenky. Nezapome-
nutelné je také, že fanouškové 
hnali svůj tým za výhrou na Slo-
vance i v Brně.
Ačko mužů po loňském až neče-
kaném úspěchu ve druhé lize po-
kračovalo v dobrých výkonech po 
celou sezonu. Přišly sice některé 
nešťastné prohry, ovlivnila je zra-
nění, stejně jako studijní povin-
nosti, ale konečné šesté místo je 
velmi dobré a také splnilo cíl – být 
v horní polovině tabulky. Hlavní 
silou týmu byla kolektivní oběta-
vost. Dirigentem týmu byl Martin 
Janda, který byl skutečně prodlou-
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ženou rukou otce trenéra Milana. 
Ve střelcích kraloval Jakub Diviš, 
dále hráli Tomáš Prokopec, Jiří Je-
řábek, Jan Grabmüler, Jiří Širů-
ček, do svého zranění Radan Te-
sař, Petr Janda, Tomáš Linhart, 
Jan Kraml. Své body si připsal ta-
ké strakonický odchovanec hrající 
v Jindřichově Hradci Jan Čech. 
Muži byli ve všech zápasech všem 
týmům důstojným soupeřem a ta-
ké předváděli výbornou a bojov-
nou hru.
Nad rámec klubu, jako důkaz 
dobré práce a také příkladu k ná-
sledování:
Marcela Kramerová vedla repre-
zentační tým ČR hráček do dvace-
ti let.
Lucie Baláková startovala na svě-
tové univerziádě v Číně.
Jolana Krejčová a Hana Kuncipá-
lová (ta navíc reprezentovala ČR 
na mezinárodním kempu ve Slo-
vinsku) se zúčastnily přípravy re-
pre – týmu kadetek.
Stejně jako Šárka Jozová, která re-
prezentovala úspěšně ČR na mis-
trovství světa ve hře tři na tři v ital-
ském Rimini a také se podílela na 
přípravě juniorek.
Strakonické gymnázium po vý-
hře v ČR startovalo v Číně na 
mistrovství světa středních škol, 
kde obsadily slušné jedenácté 
místo.
Na mistrovství světa veteránů 
v Brazílii startovala naše Lenka 
Brücklerová a také odchovankyně 
Alena Pinerová.

Tečkou za historií strakonického 
basketbalu je jeho výčet zisku me-
dailí z přeborů a také nepřehléd-
nutelný podíl na reprezentaci Čes-
koslovenska i ČR.
Do Strakonic bylo dovezeno 41 me-
dailí, z toho 13 zlatých, z toho již 
do roku 2000 celkem 24 a 11 zla-
tých z celostátních přeborů.
Strakonický basketbal navíc měl 
zastoupení dvou členů na OH, 
čtyř členů na MS dospělých, šesti 
na MS mládeže. Z Evropy si při-
vezli členové klubu 21 medailí 
a 52 členů startovalo na oficiál-
ních mistrovstvích Evropy nebo 
světa. Z počtu 52 bylo 37 členů, 
kteří byli vychováni u nás od nej-
útlejšího věku.
„To vše se podařilo díky obětavos-
ti a mimořádné spolupráci všech 
členů, neboť všichni mají na na-
šich, skutečně ojedinělých výsled-
cích svůj podíl,“ říká na závěr 
autor ohlédnutí za historií Miro-
slav Vondřička.

BRONZOVOU TEČKU ŽEN ZA TÉMĚŘ OSMDESÁTILETOU HISTORIÍ POSÍLILY ŽAČKY STŘÍBREM

Bronzové ženy jsou výsledkem dlouholeté poctivé snahy všech, kteří při-
spěli svou jakoukoli účastí a zapsali se do historie basketbalu ve Stra-
konicích. Tyto nejmenší dívky jsou jeho nadějí pro pokračování.
  Foto: Archiv autora 
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 je víska zachumlaná
 do sněhových peřinek.
 V víra mezi náma,V V je vůně pralinek.

 je ano pod jmelím.
 A je malý, rozechvělý
 okamžik pro lásku.Á A je polibek pro krásku.

 je noc plná snů,
 N je spousta krásných dnů.
 N je štědrá nadílka,N N jsou křídla andílka.

 je kolébka milosti,
 O je matka radosti.
 O je věnec tajných přání.O O je krása teplých dlaní.

 je cívka sněhových vloček,
 C je básniček bloček.
 C jsou mraky nad kopcem,C C je celá krásná zem.

 je Eva pramatka,
 E jsou malá pozlátka.
 E je Vánoc čas,E který je tu zas.

VÁNOCE PRO VŠECHNY
Tenkrát, když se odehrával příběh, který vám budu 
vyprávět, byly Vánoce. Všude panoval klid a za okny 
převládala bílá barva, barva pohody a přátelství. 
Vždyť i okna domů poblikávala do tmy svým přívěti-
vým světlem a za nimi se míhaly rozzářené obličeje 
dětí i dospělých.
Jen jedno okno bylo zhasnuté. Jediné okno dětského 

domova vyhlížející do naší ulice. V duchu jsem se 

ptala proč. Vždyť i oni mají právo prožít nejkrásnější 
svátky v roce spolu a radovat se z vánoční pohody.
Ve stejnou chvíli, kdy jsem se odvrátila od okna, jsme 
si s maminkou vyměnily rozhodné pohledy a nehlas-
ně si tak sdělily, že zkusíme alespoň na jeden jediný 
den roku udělat to, co jejich rodiny nemohly, nebo 
prostě jen nechtěly. Bylo rozhodnuto! Během něko-
lika málo chvil jsem z mých hraček vybrala všechny, 
s kterými jsem si nikdy nehrála. A že jich bylo dost!
Druhý den, 24. prosince odpoledne, jsme se vydaly 
k dětskému domovu. Lidé tam byli milí a přivítali nás 
doslova s otevřenou náručí. Děti se spravedlivě podě-
lily o hračky a pak se tiše radovaly z té maličkosti. 
V jejich tvářích se odráželo štěstí a vděčnost.
Bylo krásné tam tak stát a vědět, že bez nás by byl pro ty 
děti den jako každý jiný. A tehdy jsem něco pochopila. 
Není důležité dostat hromadu drahých dárků, opravdu 
důležité však je, radovat se i z toho nejmenšího, vždyť si 
na vás někdo vzpomněl. A od toho Vánoce přece jsou.

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ PRO ADÉLKU
Budu vám vyprávět vánoční příběh o malé holčičce 
Adélce, která žila v dětském domově. 
Právě zbývaly tři dny do Štědrého dne. V dětském do-
mově se začalo uklízet, zdobit pokojíčky, hračky 

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...
Rok nám utíká najednou hrozně rychle. Jen co odstrojíme na Tři krále vánoční stromeček už tu máme Hromni-
ce a Masopust, v těsném závěsu stíhané sv. Valentinem a když „přeletí čáp přes moře“ jsou tu Velikonoce a Má-
je. Než se vzpamatujeme z letních veder už už nám kyne sv. Václav, po kterém nás  čeká listopadové vzpomíná-
ní na ty, co tu s námi nejsou a také možná nějaká ta svatomartinská husa a opět … přicházejí Vánoce.
Pojďme jim společně s dětmi vstříc. Odložme alespoň na chvíli starosti i strasti našeho bytí a vychutnejme si vy-
brané vánoční příběhy a básně, jejichž autory jsou právě děti. Níže otištěné příspěvky vzešly ze  soutěže o Vánoč-
ní rolničku z let 2001–2005. Všem našim milým čtenářům přejeme krásné počtení a hlavně: Šťastné a veselé!
Redakční rada



se vracely na svá místa v poličkách a převlékalo se po-
vlečení. Nakonec zbývalo už jen ozdobit krásnou jed-
ličku. Všechny děti přinesly vánoční ozdoby a vrhly 
se na zdobení. Dávaly pozor, aby se jim žádná neroz-
bila a aby byly všechny správně rozmístěné. Nakonec 
se dětem rozzářila očka, při pohledu na nádherný vá-
noční stromeček. I Adélku zahřálo u srdíčka. Přemýš-
lela, jaké by to asi bylo, kdyby ho zdobila se svými 
vlastními rodiči a našla pod ním spoustu dárků jen 
pro ni. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří. Adélka se 
vrátila myšlenkami zpět a šla se  podívat, kdo přišel. 
Byl to nějaký manželský pár, který hledal paní ředi-
telku. Adélka se rozhlédla, jestli se někdo nedívá, 
a šla poslouchat za dveře ředitelny. Slyšela jen to, že 
by si chtěli teď o Vánocích adop tovat jedno dítě. V tu 
chvíli v Adélčině mysli přeskočila  jiskřička naděje. 
Manželé vstoupili do pokoje a po zorovali děti, poska-
kující kolem jedličky. Nejdříve se dívali na Adélku, 
ale pak se jim zalíbila menší holčička Zuzanka, kte-
rá byla Adélčinou nejlepší kama rádkou. Po chvíli 
strávené s ní se oba manželé shodli na tom, že by pro 
ně byla ideální. Paní ředitelka svolila. Poté se s nimi 
vrátila zpět do kanceláře. Adélka běžela do svého po-
koje. Plakala, že ji nikdo nemá rád, že ji nikdo nechce 
a že Zuzanku už nikdy ne uvidí.
Druhý den se manželé opět objevili ve dveřích dět-
ského domova. Přišli podepsat adopci. Adélka se šla 
se Zuzankou naposledy rozloučit a věnovala jí svého 
nejmilejšího plyšáka. Objaly se a se slzami v očích se 
loučily. Vzápětí přišli pro Zuzanku její noví rodiče. 
Když viděli, jak jsou holčičky uplakané, bylo jim jich 
moc líto. „Už musíme jít,“ promluvili tiše. Zuzanka 
naposledy zamávala Adélce a všichni tři zmizeli ve 
dveřích. Od té chvíle chodila Adélka jako tělo bez 
 duše.
Nastal Štědrý den. Děti už od rána venku stavěly sně-
huláka, ale Adélka se teprve loudala v pyžámku na sní-
dani. Po jídle se teple oblékla a šla ven za ostatními. 
Chtěla alespoň chvilku zapomenout na své trápení. 
A opravdu. Jen co vyšla ven, začal padat čerstvý sníh. 
„Pojď si s námi hrát,“ křičely děti a chytily ji za ruku. 
Adélka byla ráda, že alespoň ony ji mají rády. Hrály si 
celé odpoledne, než je paní vychovatelka zavolala na 
večeři. Všichni se umyli, oblékli si sváteční oblečení 
a zasedli k vánočnímu stolu. Každý dostal porci kapra 
s bramborovým salátem. Po večeři vzala paní učitelka 
kytaru a společně zpívali vánoční ko ledy.
Náhle zazvonil v pokoji zvoneček. Děti seběhly rych-
le dolů, kde uviděly rozsvícený stromeček, pod kte-
rým ležela spousta dárků. Všichni začali své dárky 
rozbalovat. Jen Adélka stála a smutně na vše kouka-
la. Vzpomínala totiž na předchozí Vánoce se Zuzan-
kou. Paní vychovatelka ji dovedla ke stromečku a po-

dala jí dárky.

V tom se otevřely dveře. V nich stála Zuzanka i se 
 svými novými rodiči. Oběma dívenkám se roz-
zářily štěstím oči a po tvářích jim tekly proudy 
 lesklých slziček. Objaly se tak silně, že se jim až 
 zatajil dech. Když Zuzanka Adélce pověděla, proč 
 přišli,  začala Adélka plakat ještě více. Tentokrát 
to už ale byly  slzy radosti. O tomto okamžiku snila 
 celý život.
Ještě toho večera si odvedli manželé obě holčičky 
k sobě domů. Tento Štědrý den byl pro Adélku nako-
nec nejšťastnějším dnem jejího života.

ÚTRAPY VÁNOČNÍHO KAPRA
Cítím, jak celé mé šupinaté tělo obklopuje chladná, 
čirá voda, cítím tu svobodu a lehkost. Bum! Škrt! 
Prásk! Nemohu se hýbat! Pomoc! Tahají mě z vody. 
Vzduch! Nemohu dýchat! Ach, kam mě to posílají? 
Uf, už jsem zase ve vodě. Kolik nás tu je?! Co s ná-
mi bude?! Někam nás vezou. Rozbolela mě z těch 
událostí hlava.
Voda se kolébá v rytmu nerovností silnice, mám co 
dělat, abych nevypadl. Zastavili jsme. Vysypali 



nás do pravidelných betonových rybníčků, ale nejsou 
to obyčejné rybníčky, jsou tu jen kapři, nikde nevi-
dím přátele jiného druhu.
Žiji tu už asi měsíc a stále se nic neděje. Mám z bu-
doucnosti doslova hlavu v „pejru“. Ostatní také 
 neví, co nás čeká. Musím ale podotknout, že hladem 
tu rozhodně netrpíme. Jen jedním jsem si teď jistý, 
hlady určitě nezemřu!
Uplynul pomalu měsíc a odváží mé nové kamarády 
– spoluvězně. Začínám mít pocit, že mě čeká krutý 
a nezvratný osud. Najednou se ve vodě objevila síť 
a pomalu mě začala vytahovat z vody spolu s dalšími 
šupináči. Mačkáme se v síti jako sardinky a cítíme se 
jak ryby na suchu. Jsme tam, kde jsme byli před dvě-
ma měsíci – na cestách. Domnívám se, že můj dosa-
vadní život je jen cestování, bohužel ne moc příjem-
né. Ach, konečně zastavili!
Jsem opět uvězněný v síti, ale v nějaké menší, mé ži-
tí je jedna velká „opakovačka“. Všude je bílo, lidé se 
na sebe usmívají, v rádiu hrají něco o Betlémě. Už asi 
tuším, co mě čeká. Ne! Vidím paličku! Pomoc! Jsem 
ještě mla…
„Vstávej! Strojit stromeček, no honem! Šup, ať jsi 
z té postele venku!“ Celý zpocený se vyhrabu z poste-
le. U stromečku přemýšlím o krutém osudu kapra 
obecného. Z kuchyně se line vanilková vůně cukroví. 
A k večeři bude – KUBA!

VÁNOČKA

Jednou se nás sešlo v hrnku pár starých kamarádů. 
Mouka, cukr, droždí a já mléko. Hospodyně nás za-
míchala a přikryla ubrouskem. Ani jsme si nestačili 
pořádně popovídat a už z nás byl plný hrnek 
 kvásku.
Na velkém válu ležela kopice mouky s pěknou 
 jamkou uprostřed. Do jamky přicházel jeden známý 
za druhým. Sůl s cukrem, anýz s vanilkou, žloutky 
s mlékem, trochu rozpuštěného másla a nakonec 

i já kvásek. Na válu jsme dostali pěkně do těla, 

všechny svaly nás z té masáže bolely. Odpočinuli 
jsme si až v míse, v teple pod ubrouskem. Asi půl ho-
dinky jsme si zdřímli. Po probuzení jsme s hrůzou 
zjistili, že jsme odporně tlustí. Zato hospodyňka si 
pochvalovala, jak jsme krásně nakynuli.
Z teplého pelíšku jsme byli vyhozeni zpět na vál a při 
tom jsme zalehli nějaké hrozinky brebentící s mand-
lemi. Chudinky nestačily ani zavřít pusu. Znovu 
jsme dostali všichni do těla. V tom se zaleskl nůž! 
Mysleli jsme, že je to naše smrt, ale žádná krev 
 netekla. Z naší kypré společnosti zbylo devět váleč-
ků. Nějaká ruka nás chtěla dát dohromady, ale asi 
to moc neuměla, protože nás nějak divně spletla, 
až jsme vypadali jako copy, a naskládala nás na 
 sebe.
Teď jsem měla pod ubrouskem chvilku klidu pro se-
be. Asi jsem zase trochu přibrala, protože mě ruce 
přendaly na plech. Na zádech mi přistál zbytek uke-
caných mandlí. Najednou jsem se ocitla v nějaké tma-
vé skříňce a přes okno koukala do kuchyně. Na stole 
po mně zbyl pěkný nepořádek. Na zádech jsem cíti-
la velké horko a plech mě pálil do břicha. Po nějaké 
době se otevřela dvířka a ruka hospodyně mě něko-
likrát píchla špejlí do zad, asi abych v tom horku 
 neusnula. Než mě hospodyňka vysvobodila a položi-
la na stůl, úplně jsem z toho zhnědla. Za odměnu 
jsem dostala pod sebe malovaný talíř a na záda bílé 
cukrové vyznamenání.
Večer jsem zaujala čestné místo na ozdobeném 
 stole, jak se na pořádnou vánočku sluší a patří. 
Všechna námaha stála za to, protože jsem byla 
 největší a měla pěkný výhled na rozzářený stro-
meček.

VÁNOČNÍ ČAS

Další rok utekl jako voda,
za pár dní skončí, jaká škoda.
Brzy zas nastanou vánoční svátky,
každý se podívá na chvilku zpátky.
Hodnotit bude si začátek století, 
jaký byl první krok nového tisíciletí?
Každý to udělá podle svého,
co se mu povedlo, co by chtěl jiného.

Maličká rolnička kouzelně zacinká,
světýlka rozzáří okýnka malinká.
Vánoční jehličí zavoní v pokoji,
všichni se tento den svátečně ustrojí.
Vánoční koledy, dárky a cukroví,
to všechno společně vždycky nám napoví,
že je tu nejhezčí vánoční čas,
na který se těší každý z nás.



VÁNOČNÍ ABECEDA

A dvente, starodávný svátku,
počítám dny od neděle k pátku. 
Těším se, těším!

B lýskavé třpytky na stromečku,
kouknu se honem po zvonečku.
Ach, to je krása.

C ukroví, co maminka nám chystá,
že bude dobré, věc je jistá.
Mňam, mňam.

D omov provoněný jehličím, 
sejdeme se všichni, to už vím.
Čekám a čekám.

E lektřina rozzáří světýlka,
nebude tmavá moje postýlka.
Nepůjdu spát.

F ujavice za okny naříká hlasitě,
teploučko v kuchyni láká tě.
Ach, to hřeje.

H las zvonku za chvíli ozve se,
mé přání asi splní se.
Už aby to bylo.

I nkoust tam za okny vládne,
nesvítí hvězdičky žádné. 
Potichu sněží.

J edličko, co schováváš mezi větvemi?
Prskavky s malými jiskrami.
Až oči zaslzí.

K rabice, v ní překvapení pro dítko,
řekni, maminko, co je to?
Tajemný úsměv napoví.

L ásko, proč jen o svátcích je tě tolik,
že v každé tváři vykouzlíš dolík?
Jen hezky je mi. 

M aminka jablíčko rozkrojí, 
zvědavost zavládne v pokoji.
Hvězdička věští štěstí.

N aděje, zdraví, hřejivé teplo domova,
každý z vás moc rád předává.
Zvlášť o Vánocích.

O říšku, lodičko, dopluješ na druhý břeh?
Je to teď přání nás všech.
Foukám opatrně.

P lamínku, nezhasínej, nechoď spát,
já s prskavkami chci si ještě hrát.
Ohnivá kola ve tmě.

R uko, co moji tvář před spaním pohladíš, 
beze slov lásku mi vypovíš.
Ještě nechci spát.

S lavnostní nálada, soukromé starosti,
slzičky radosti i stopy bolestí.
Hlavou mi letí.

T atínku, za všechno děkuji,
zlobení dneska opravdu lituji.
Ale jen trochu.

V ečere Štědrý, proč mám čekat celičký rok,
než znovu uslyším tvůj lehký krok?
Jsi tak vzdálený.

Z vonečku stříbrný, zase mne zavolej,
společně s kaprem radost mi udělej.
Stejně jako letos.

Příloha je doplněna pohlednicemi zapůjčenými Janem Malířským.


