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Další pracovní jednání Zastupitel-
stva města Strakonice se uskuteč-
nilo 10. října 2012. Tentokrát se 
zastupitelé sešli nad Územní stu-
dií „Podskalská – Lázeňská“, kte-
rá řeší budoucí uspořádání pro-
stor ulic Podskalská, Lázeňská 
a částečně také prostory ulic U Sv. 
Markéty a Katovická. Studie, kte-
rou zpracoval a strakonickým za-
stupitelům prezentoval Ing. arch. 
Josef Kiszka, je logickým pokračo-
váním projektové dokumentace 
k rekonstrukci Velkého náměstí 
a navazujících prostor a regulační-
ho plánu oblasti Ostrov – centrum 
(revitalizace starého Fezka).
„Jde o bolavé místo Strakonic,“ ří-
ká o zmíněné lokalitě městský ar-
chitekt David Andrlík. „V minu-
losti došlo v souvislosti s výstavbou 
nové čtyřproudé komunikace k vý-

raznému bourání původních sta-
veb a nešetrným zásahům do 
urbanistiky celého prostoru.“ Ob-
nažených zadních traktů budov, 
které postrádají přirozené zakon-
čení, si při průjezdu Strakoni-
cemi od Plzně do Českých Budějo-
vic všimne i ne příliš pozorný laik.
Územní studie stanovuje podmín-
ky pro možnost realizace nové vý-
stavby v prostoru ulic Podskalská, 

Lázeňská a částečně U Sv. Marké-
ty a Katovická, vymezuje plochy 
pro dostavbu domů městského 
centra, pozemky pro veřejná pro-
stranství a zeleň, pro veřejné ko-
munikace a pro trasy a zařízení 
technického vybavení. 
Původně byla projednávána for-
mou regulačního plánu, jehož po-
řízení odsouhlasilo zastupitelstvo 
v roce 2008. Důvody, proč město 
nakonec upřednostnilo urbanis-
tickou studii před regulačním plá-
nem vysvětluje Marta Slámová, 
vedoucí odboru rozvoje MěÚ Stra-
konice: „Na rozdíl od regulačního 
plánu není studie striktní a je mož-
né v územním i stavebním řízení 
provádět dílčí úpravy, které vyhoví 
například budoucím právním nor-
mám a podobně. Územní studie 
byla pro danou lokalitu zpraco-

vána stejně podrobně jako v přípa-
dě hotového regulačního plánu, 
avšak je u ní výrazně menší rizi-
ko, že zbrzdí případné investorské 
aktivity.“
Je třeba si uvědomit, že veškeré 
stavební zásahy v této oblasti ne-
budou možné dříve než po reali-
zaci severního dopravního půl-
oblouku, který by měl významně 
odlehčit právě silnici I/22, která 

vede centrem Strakonic. Pro no-
vou zástavbu bude nutné najít in-
vestory, a ani ti se jistě nepřihlásí 
hned nebo v několika příštích le-
tech. Proto si prostor zachová dí-
ky studii určitou variabilitu právě 
pro budoucí investory a stavitele 
i pro potřeby města. „Studie ne-
určuje, jak by měly jednotlivé stav-
by vypadat, ale doporučuje napří-
klad, kde by měla být zástavba, 
kde zeleň, kudy by měly vést 
cesty,“ doplňuje Marta Slámová.
Jaké změny by tedy v uvedeném 
prostoru mohly v budoucnu na-
stat? Například zúžení stávající 
průjezdové komunikace nebo do-
stavba objektů u kostela Sv. Mar-
kéty. V prostoru pod pivovarem 
by mohl vyrůst multifunkční 
dům, plocha pod Papežovými 
domy by zástavbou získala zcela 

novou tvář. Změnilo by se také 
nároží u vjezdu do Bavorovy uli-
ce a mezi Velkým a Palackého 
náměstím se předpokládá vznik 
centrálního prostoru – tzv. espla-
nády, která by městskému centru 
dodala chybějící celistvost.
Další informace můžete nalézt 
na webových stránkách města: 
www.strakonice.eu/upd_st.
(PR)

ZASTUPITELÉ SE SEŠLI PRACOVNĚ NAD ÚZEMNÍ STUDIÍ

Vizualizace plánovaného centra města dle Ing. arch. Kiszky.

Vážení spoluobčané,
je začátek listopadu, měsíce, kte-
rý již pomalu přibližuje závěr 
roku. Dovolte mi, abych se vrá-
til  k uplynulému měsíci, během 
kterého proběhly pro naše měs-
to významné události. Jednou 
z nich byly volby do krajského 
zastupitelstva, jejichž výsledek 
významně ovlivní dění v celém 
našem Jihočeském kraji, jehož 
je naše město nedílnou součástí. 
Nebudu komentovat jejich výsle-
dek, závěry ať si každý vyvodí 
sám. Je škoda, že krajské volby 
budí z hlediska účasti voličů tak 
malý zájem, neboť personální 
obsazení orgánů kraje má nema-
lý vliv i na řešení řady problémů 
našeho města, což se ukázalo 
zejména v uplynulém volebním 
období. A tak bych chtěl podě-
kovat všem, kteří přišli do voleb-
ních místností a podpořili kan-
didáty ze Strakonic a celého 
okresu Strakonice, věřím, že lep-
ší zastoupení, které v novém za-
stupitelstvu kraje budeme mít, 
se projeví kladně i v našem městě.
Druhou významnou událostí, byť 
mnohem komornější, byla pra-
covní schůzka zastupitelstva 
města, na které byla Ing. arch. 
Kiszkou prezentována studie 
řešící pokračování rekonstruk-
ce centra města navazující na 
Velké náměstí. Bližší popis viz 
hlavní článek Zpravodaje města. 
Jsem rád, že předložený návrh 
byl pozitivně přijat všemi pří-
tomnými zastupiteli. Po schvá-
lení na řádném zasedání se sta-
ne základním dokumentem, dle 
kterého se bude naše městské 
centrum dlouhodobě utvářet. 
Koncept řešení centra našeho 
města bychom vám chtěli před-
stavit na veřejném projednání, 
které v současné době připravu-
jeme. Věřím, že pokud se návrh 
zpracovaný Ing. arch. Kiszkou 
podaří uvést do života, podaří se 
tím znovuobnovit centrum, kte-
ré bylo v 70. letech nenávratně 
urbanisticky poškozeno a Stra-
koňáci budou moci být na své 
město hrdi.
Pavel Vondrys, starosta
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MAKOV  POMOC ZVÍŘATŮM A POUČENÍ DĚTEM
Každoročně se do rukou lidí do-
stává velké množství zraněných, 
nemocných, vyčerpaných, nevy-
spělých nebo jinak hendikepova-
ných volně žijících zvířat. Na po-
moc těmto živočichům byla v roce 
1993 vybudována Záchranná sta-
nice živočichů Makov. Za tu dobu 
zde našly pomoc a dočasné i stá-
lé útočiště desítky divokých zví-
řat. Po devatenácti letech provozu 
se stanice dočkala kompletní re-
konstrukce. Díky dvanáctimilio-
nové dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí bylo možné 
například postavit nové voliéry, 
ošetřovnu i zázemí pro zaměst-
nance. Když se koncem srpna po 
přestavbě, která začala vloni v říj-
nu, slavnostně otevíralo, bylo do 
volné přírody vypuštěno 26 uzdra-
vených ptáků.

Stanici založil Český svaz ochrán-
ců přírody v roce 1993 a je zařaze-
na do Národní sítě pro hendikepo-
vané živočichy s působností pro 
Strakonicko a Písecko. Vznikla té-
měř z ničeho a k úspěšnému fun-
gování jí pomohlo především nad-
šení rodiny hajného Libora Šejny 
obývající přilehlou hájovnu a je-
jích přátel. Město Strakonice na 
provoz zařízení průběžně přispívá. 
V loňském roce to bylo částkou 
60 tisíc korun.
„V uplynulém pololetí jsme do Ma-
kova postupně dovezli k ošetření 
30 zraněných živočichů, na které 
nás nebo městskou policii upo-
zornili všímaví lidé,“ přibližuje 
smysluplnost zařízení Ondřej Feit 

z odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu ve Strakonicích. Zví-
řatům je zde poskytnuta pomoc 
tak, aby se mohla vrátit zpět do 
přírody. Nicméně někteří „azylan-
ti“ zde pro závažnost svého posti-
žení najdou doživotní útočiště. 
Největší atrakcí pro návštěvníky je 
jistě párek vyder říčních. Ty se 
sem dostaly jako mláďata a do vol-
né přírody, vzhledem k tomu, že 
ztratily důležité instinkty, již ne-
mohou být vypuštěné. Velmi po-
pulární jsou také další stálí obyva-
telé – hendikepovaný pár čápů 
bílých. Jejich hnízdo je monitoro-
váno kamerou. Dění na něm v do-
bě krmení a vyvádění mladých 
mohou prostřednictvím webových 
stránek stanice sledovat lidé u nás 
i v zahraničí. Z největší dálky byl 
bezkonkurenčně návštěvník webu 

z Austrálie. Podobně zajímavý 
pohled zprostředkovává druhá 
kamera nasměrovaná na ptačí 
krmítko. 
Záchranná stanice plní ovšem ta-
ké funkci osvětovou, zaměřenou 
především na děti a mládež. Malí 
návštěvníci – obvykle jde o vý-
pravy žáků mateřských a základ-
ních škol, získávají informace 
v nedávno postaveném centru 
ekologické výchovy a při prohlídce 
areálu. Ročně do Makova zavítá 
na 7000 návštěvníků, další stovky 
pak právě prostřednictvím webo-
vých stránek. Více informací o Zá-
chranné stanici živočichů Makov 
najdete na www.makov.cz.
(PR)

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY
Rada města na svém jednání dne 
12. 9., 19. 9. a 26. 9. 2012 souhla-
sila s poskytnutím mimořádného 
příspěvku ve výši 10 000 Kč Juná-
ku – svazu skautů a skautek ČR, 
středisku Švanda dudák u příleži-
tosti 100. oslav skautingu, s po-
skytnutím příspěvků ve výši 7 296 
Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, okresu Strakonice na 
pronájem Rytířského sálu a sálu 
U Kata v prostorách strakonické-

ho hradu u příležitosti akce kraj-
ského formátu Zasloužilých hasi-
čů dne 26. 10. 2012, 10 000 Kč 
DDM Strakonice na úhradu oprav 
vodorovného značení a značek 
dopravního hřiště u ZŠ J. z Po-
děbrad, které je v pronájmu 
DDM Strakonice a je využívané 
dětmi mateřských a základních 
škol a 1 000 Kč STRAKOBAND 
na uspořádání dětského karneva-
lu dne 6. 10. 2012. 

V Makově naleznou útočiště zvířata, která by ve volné přírodě zřejmě ne-
přežila.  Foto: Archiv MěÚ

PRVNÍ TŘÍDY V ČÍSLECH
V letošním školním roce 2012/
2013 nastoupilo do prvních tříd 
základních škol zřizovaných měs-
tem Strakonice 287 žáků. Opro-
ti předchozímu školnímu roku 
2011/2012, kdy nastoupilo 239 
žáků, je to o 48 žáků více.

Do prvních ročníků základních 
škol ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Strakonice 
nastoupilo v letošním školním roce 
celkem 450 žáků, což je o 53 žáků 
více než v předchozím školním ro-
ce, kdy nastoupilo 397 žáků.
Stanislava Broulimová, odbor škol-
ství a CR

Již šestnáct měsíců probíhají 
práce na protipovodňové ochraně 
města Strakonice. Investorem vý-
znamné akce za bezmála 94 mi-
lionů korun je Povodí Vltavy, 
s. p. Město Strakonice přispívá 
14 miliony. V souvislosti s výstav-
bou hrází jste se na nás prostřed-
nictvím webových stránek města 
obrátili s dotazem, jak bude nalo-
ženo se zeminou, která byla nave-
zena do koryta řeky Otavy. 
„Zemina v korytě řeky je navezena 
v úseku u strakonického hradu, kde 
bude odtěžena v průběhu měsíce 
října a listopadu, přičemž kamen-
ný zához břehu zde zůstane. Dále 

je zemina navezena v úseku od 
mostu Jana Palacha k mostu v ulici 
Ellerova (pravý břeh). V tomto úse-
ku zůstane zemina původní i nově 
přivezená, včetně kamenného zá-
hozu břehu, a to z důvodu vybudo-
vání nové nábřežní zdi. Průtočný 
profil řeky se v tomto úseku zvyšuje 
– jedná se o zářez do původního 
svahu hráze,“ vysvětluje investič-
ní technik Lukáš Srb z majetkové-
ho odboru MěÚ Strakonice. V dů-
sledku stavby opěrné zdi je zave-
zena také část koryta řeky Volyňky 
v lokalitě Barvínkov. I tato zemina 
bude do ukončení prací odtěžena.
(PR)

AKTUÁLNĚ Z VÝSTAVBY PROTIPOVODŇOVÝCH HRÁZÍ

Rada města na svém jednání dne 
26. 9. 2012, 10. 10. 2012 a 17. 10. 
2012 rozhodla obsadit níže uvede-
né bytové jednotky přímým pro-
dejem do osobního vlastnictví dle 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění, na základě nejvyšší nabídky:
– byt č. 023 o velikosti 1+1 v čp. 

1141, ul. 1. máje, Strakonice 
I o výměře 43,80 m2, minimální 
cenová nabídka 500 000 Kč.

– byt č. 007 o velikosti 1+1 v čp. 
1239, ul. Mládežnická, Stra-
konice I o výměře 48,40 m2, 
minimální cenová nabídka 
500 000 Kč.

– byt č. 024 o velikosti 1+0 v čp. 
1064, ul. Mlýnská, Strakonice 
I o výměře 25,40 m2, minimální 
cenová nabídka 300 000 Kč.

– byt č. 007 o velikosti 2+1 v čp. 
330, ul. Tovární, Strakonice II 
o výměře 66,15 m2, minimální 
cenová nabídka 500 000 Kč.

– byt č. 017 o velikosti 3+1 v čp. 
1255, ul. Obránců míru, Stra-
konice I o výměře 76,30 m2, mi-
nimální cenová nabídka 600 000 
Kč.

– byt č. 035 o velikosti 1+1 v čp. 
988, ul. Ellerova, Strakonice 
I o výměře 54,30 m2, minimální 
cenová nabídka 350 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 19. listopadu 2012 od 
15.00 hodin v malé zasedací míst-
nosti MěÚ Strakonice. 

Bližší informace na tel.: 383 700 
303 nebo na úřední desce MěÚ. 

NABÍDKA BYTOVÝCH JEDNOTEK K PŘÍMÉMU PRODEJI
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 INFORMACE

STRAKONICE NA VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU

Každý z nás, kdo pravidelně sledu-
je Zpravodaj města Strakonice či 
ostatní běžně dostupné tiskoviny 
a média, je denně doslova „bom-
bardován“ informacemi o tom, co, 
kde a za kolik peněz se podařilo 
zrealizovat díky přijatým dotacím. 
Tak trochu ve stínu mnohdy i ně-
kolikamilionových částek z růz-
ných grantových programů stojí 
skutečnost, že se v našem městě 
uskutečnila řada projektů či akti-
vit pouze díky solidaritě a nezišt-
nosti jednotlivců či firem. Je tak 
trochu s podivem, že i v dnešní do-
bě, kdy se lidem často nedostává 
ani na uspokojení vlastních po-
třeb, se najdou tací, kteří se nevá-
hají uskromnit a přispět na spo-
lečnou věc. Proto bychom rádi na 
tomto místě poděkovali všem, kte-
ří tak učinili a svým třeba i zdán-
livě nepatrným dílem pomohli.
Příkladným projektem v tomto 
směru je obnova Brušákovy kaple 
v Radomyšlské ulici. Tato drobná 
sakrální stavba z 18. století se v po-
sledních letech již jen velmi těžko 
vypořádávala s neúprosným zubem 
času. Do střechy zatékalo, omítky 
byly neustále vlhké a zdivo začína-
lo praskat. Když se mezi místní-
mi rozšířilo, že město Strakonice 
uvažuje o opravě kaple, přihlásilo 
se hned několik dobrovolníků, kte-
ří se chtěli na financování podílet. 
Vedle Jihočeského kraje a města 

Strakonice tak na novou tvář kaple 
přispěli pan Petr Kovařík a další 
dva dárci, kteří si nepřejí být jme-
nováni. Společným úsilím se tak 
mohlo na opravy vynaložit téměř 
150 tisíc korun. Na křižovatce ulic 
Radomyšlské a Šmidingerovy se 
dnes díky tomu setkáváme s hezky 
upravenou kaplí, která svou žlutou 
fasádou upoutá nejeden pohled.
Mezi dalšími mecenáši města jme-
nujme i společnosti E.ON a Okres-
ní sdružení Českého svazu tělesné 
výchovy Jindřichův Hradec, které 
městu Strakonice věnovaly spor-
tovní vybavení hřišť v celkové 
hodnotě bezmála 100 tisíc korun. 
Prachatická firma KT ROS zase 
poskytla finanční prostředky na 
organizaci soutěže pro děti.
Velmi dobrou zkušenost s dárci 
mají i v městem zřizovaných orga-
nizacích, např. v Městském ústa-
vu sociálních služeb ve Strakoni-
cích či ve zdejším psím útulku. 
Dárci přinášejí vedle peněžních 
prostředků i nejrůznější věcné da-
ry od sáčku piškotů pro psíky až 
po elektroniku nebo jiné vybavení 
v hodnotě několika tisíců korun. 
Do škol a školek kromě peněz ob-
čas přibudou hračky či dětské kni-
hy a ve Šmidingerově knihovně se 
regály pravidelně doplňují darova-
nými tituly. O hodnotě přijatých 
darů podrobněji informuje násle-
dující tabulka.

DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
HRADNÍHO SAFARI  NEKRMIT!!!
Žádáme návštěvníky hradního safari, aby nekrmili zvířata doneseným 
krmivem (například jablky). Nadměrná konzumace jablek může být 
pro zvířata smrtelná. Právě vinou této nevhodné stravy postihlo klis-
nu shetlandského pony Bobinu schvácení kopyt. Jde o velmi bolestivé 
onemocnění, které mívá až fatální následky. Krmit je možné pouze 
kozy granulátem z automatu. Děkujeme za pochopení a odpovědný 
přístup.

Jako v letech minulých, tak i na 
podzim letošního roku se město 
Strakonice prezentovalo na dvou-
denních veletrzích cestovního ru-
chu výstavním stánkem se stálou 
službou zastoupenou pracovnice-
mi odboru školství a cestovního 
ruchu MěÚ Strakonice. Jednalo se 
konkrétně o veletrh Plzeňského 
kraje ITEP v Plzni (20.–22. 9.) 
a Jihočeský kompas v Českých 
Budějovicích (5.–6. 10.). V kon-
strukci veletržního stánku byla 
umístěna velká fotografie strako-

nického hradu a po straně pak 
menší se zajímavostmi z města. 
Pro návštěvníky byly k dispozici 
také tištěné informační letáky. 
V závěru V. ročníku Jihočeského 
kompasu byla městu Strakonice 
udělena cena Jihočeské centrály 
cestovního ruchu za aktivní pod-
poru projektu Žijeme v památ-
kách a pořádání 20. jubilejního 
ročníku mezinárodního dudácké-
ho festivalu. 
Lucie Šnajdrová, odbor školství 
a CR

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME NEBUĎME K SOBĚ LHOSTEJNÍ

Vážení čtenáři, často se ptáte na 
vybudování cyklostezky okolo Kauf-
landu směrem do Nového Dra-
žejova. Jak pokračují přípravné 
práce na její realizaci, jsme se 
zeptali právničky majetkového od-
boru MěÚ Strakonice Miroslavy 
Nejdlové.
Před realizací cyklostezky musí 
být vykoupeny všechny stavbou 
dotčené pozemky. U jednoho po-
zemku bylo bohužel zjištěno, že 
v katastru nemovitostí uvedený 
vlastník a jeho potomci již nežijí. 

Město Strakonice proto podalo 
žádost o dodatečné projednání dě-
dictví. Prostřednictvím Velvysla-
nectví České republiky ve Vídni 
bylo dohledáno, že zůstavitelka 
i její potomci žili v Rakousku. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o ří-
zení s mezinárodním prvkem, je 
projednávání zejména časově vel-
mi náročné. 
Dovykoupit pozemky pod pláno-
vanou cyklostezku tedy bude mož-
né až po ukončení dodatečného 
dědického řízení.

Město Strakonice získalo 3. mís-
to se svým ekologickým projek-
tem Stíny lesa tajemné 2011–
2012 ve druhém ročníku soutěže 
Jihočeská ratolest. Výsledky byly 
slavnostně oznámeny počátkem 
října na Krajském úřadu v Čes-
kých Budějovicích.
„Šlo o desetidílný soutěžní seri-
ál pro veřejnost a základní ško-
ly regionu, který byl doplněn vý-
stavou výtvarných prací žáků 
mateřských škol, jarním úklidem 
lesních studánek na Podsrpu, ve 
Střelských Hošticích a v Milejo-
vicích a výsadbou nového lesa na 
strakonickém Kuřidle. Toho se zú-
častnili zástupci všech strakonic-
kých škol,“ představuje úspěšný 
projekt jeho tvůrce Miroslav Šobr 

z odboru životního prostředí MěÚ 
Strakonice. „Pro čtyři vítězné ško-
ly jsme uspořádali tematický výlet 
na Křivoklátsko. Projekt byl reali-
zován u příležitosti Mezinárodní-
ho roku lesů, s přesahem do roku 
2012.“
Soutěž Jihočeská ratolest orga-
nizuje občanské sdružení Kra-
sec a Jihočeský kraj. Jejím cílem 
je přispět ke zlepšení životního 
prostředí v Jihočeském kraji a in-
formovanosti o něm, ocenit a pro-
pagovat kvalitní projekty hodné 
následování. 
Soutěžit mohou obce, školy, ne-
ziskové organizace a také čers-
tví absolventi jihočeských vyso-
kých škol.
(PR)

STÍNY LESA TAJEMNÉ BODOVALY V SOUTĚŽI

Ačkoliv se pojmy jako solidarita, 
sounáležitost a dárcovství z dneš-
ního každodenního života pomalu 
vytrácejí, přesto jsou mezi námi 
jednotlivci, kteří s hodnotnými 
příspěvky přicházejí opakovaně. 
A co je k tomu vlastně vede? Moti-
vem k obdarování může být mož-
ná jen hřejivý pocit, že jsme něko-
ho potěšili, pomohli tam, kde se 
zrovna nedostává, anebo třeba vě-
domí, že když spojíme síly, podaří 
se uskutečnit i to, co by jeden sám 
nezvládl. Podnikatelům a firmám 
se zase nabízí bonus v podobě 
daňového zvýhodnění.

Napomoci může každý z nás, tře-
ba jen tím, že bude pečovat o okolí 
svého bytu či domu. Nejen že tak 
zpříjemníme vzhled svého příbyt-
ku své rodině a sousedům, ale 
možná se i nám samotným povede 
lépe.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří 
k „dobré věci“ jakkoliv přispě-
li. Závěrem si dovolujeme ape-
lovat – nebuďme lhostejní a vě-
nujme více pozornosti dění okolo 
nás, vždyť někdy stačí jen „malá 
pomoc“ a podaří se „velký sku-
tek“. 
Odbor rozvoje

Přehled přijatých darů za rok 2011

Organizace Věcné
dary

Finanční 
dary

Celková
hodnota

Město Strakonice 95 600 27 000 122 600
Šmidingerova knihovna 40 350 0 40 350
MěÚSS 38 975 94 843 133 818
Psí útulek *) 39 950 39 950*)
ZŠ Povážská 0 6 000 6 000
ZŠ Čelakovského 0 25 000 25 000
MŠ AB Svojsíka 30 166 3 110 33 276
Celková hodnota darů
přijatých v roce 2011 400 994

*) hodnotu darů nelze přesně vyčíslit
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OSOBNÍ ASISTENCE JE POSLÁNÍ
Od roku 1996 v našem strakonic-
kém pracovišti Centra pro zdra-
votně postižené Jihočeského kra-
je, o. s, nabízíme pomocnou ruku 
těm, kteří jsou opuštění, nemocní 
či handicapovaní. Šestnáct let po-
skytujeme ve Strakonicích službu 
osobní asistence. Docházíme do 
domácností našich uživatelů, po-
máháme jim ve zvládání běžného 
života tak, aby mohli ve svém do-
mově i nadále zůstat i přes různé 
zdravotní problémy či handicap. 
Zajišťujeme doprovody za občan-
skými i kulturními a společen-
skými záležitostmi a pomáháme 
udržet kontakt s občanskou spo-
lečností a jejich komunitou.
Služba snad ani není to správné 
slovo. Po letitých zkušenostech si 

tuto službu dovolím povýšit na po-
slání. Proto si velmi vážím práce 
našich zkušených osobních asis-
tentek a považuji za nutné jim na 
tomto místě vyjádřit dík za odpo-
vědnost, svědomitost a trpělivost, 
se kterou u nás osobní asistenci 
poskytují.
Jsem velmi ráda, že jsme mohli v le-
tošním roce náš projekt osobní asi-
stence realizovat za pomoci pří-
spěvku Jihočeského kraje, který 
nám významně pomohl částkou 
120 000 Kč v rámci grantového pro-
gramu Podpora terénních služeb.
Považuji za důležité poděkovat za 
podporu i našim sponzorům.
Drahuška Kolářová, vedoucí stra-
konického Centra pro zdravotně 
postižené Jihočeského kraje, o. s.

Ukončením Václav-
ské pouti ve Strako-
nicích, kterou navští-
vilo po tři dny volna 
několik tisícovek lidí, 

jako by nám počasí dalo najevo, 
že léto je skutečně pryč. Během 
zářijového měsíce proběhla vedle 
již tradiční poutě celá řada akcí. 
Na letišti se uskutečnil letecký 
den, na Podskalí se běželo v rámci 
„Běhu naděje“, z Jezárek k plavec-
kému stadionu jste mohli jet 
v rámci „Jízdy městem“ na čem-
koli, co je poháněno vlastními si-
lami. Strážníci městské policie ře-
šili více než sedm stovek událostí. 
Vedle poskytování první pomoci, 
přestupků proti veřejnému pořád-
ku či dopravě, odchytu volně tou-
lavých psů, či řešení komunikač-
ních závad, řešili i následující 
události.
– Dne 6. 9. ve večerních hodi-
nách jsme byli ženou upozorněni, 
že slyší volání o pomoc, ale neví, 
odkud volání jde. Strážníci na 
místě zjistili, že volání vychází 
z vedlejšího vchodu. Hlídce měst-
ské policie se podařilo najít ženu, 
která v bytě bydlí společně s pá-
nem, který volal o pomoc. Po ote-
vření bytu hlídka městské policie 
zjistila, že pán upadl ve svém po-
koji na zem a nemohl vstát. Pak 
byla přivolána RZS.
– V odpoledních hodinách dne 
5. 9. se na služebnu Městské po-
licie Strakonice dostavila paní 
a oznámila, že jejího otce fyzicky 
napadl na mostě Jana Palacha ne-
známý muž. Po chvíli se dostavil 
i napadený, byla přivolána hlídka 
městské policie, která na místě 
zjistila, že poškozený muž dlužil 
útočníkovi určitý obnos peněz, 
a proto jej muž pravděpodobně 
praštil pěstí do obličeje. Zraněný 
muž byl převezen do míst, kde 
k útoku došlo a poté dopraven 
k ošetření do nemocnice. Protože 
strážníci pojali podezření z trest-
ného činu vydírání, po lékařském 
ošetření muž putoval na OO PČR 
Strakonice.
– Krátce před třiadvacátou hodi-
nou dne 9. 9. jsme přijali oznáme-
ní, že je slyšet ze zahrad v ulici 

Jeronýmova nějaký šramot. Ozna-
movatel sdělil, že společně se sou-
sedem pomocí baterek prohlédli 
zahrady, ale nikoho neviděli. Poz-
ději spatřili mladíka ležícího na 
ulici pod vozidlem. Ten vylezl, na-
sedl na kolo a ujel kolem řeky 
k Fezku. Na místo byla vyslána 
hlídka městské policie. V ulici Je-
ronýmova narazili na mladíka dle 
popisu s plnou mikinou i bato-
hem rostlin připomínajících ko-
nopí. Na dotaz, kde je vzal, uvedl, 
že v jedné ze zahrad na Barvínko-
vě. Strážníci muže předali na OO 
PČR.
– Ve večerních hodinách dne 
16. 9. bylo oznámeno, že v ulici 
Obránců míru volá z bytu nějaká 
žena o pomoc. Na místo byla oka-
mžitě vyslána hlídka městské poli-
cie. Žena byla strážníky kontak-
tována a sdělila, že ji v bytě 
fyzicky napadl muž, který ale před 
chvílí odešel a že chce na něj po-
dat trestní oznámení. Následně se 
k bytu dostavil i útočník. Strážníci 
jej na místě zadrželi do příjezdu 
hlídky Policie ČR.
– Poděkování patří našim nej-
menším z mateřské školky Lidic-
ká. Děti nalezly v dopoledních 
hodinách dne 25. 9., při hrách 
u slepého ramene, v křoví schova-
ný motocykl. Hlídka nato zjistila, 
že se jedná o motocykl tovární 
značky Ducati, bílé barvy, bez re-
gistrační značky. Poté bylo zjiště-
no, že se jedná o motocykl hleda-
ný od roku 2009, kdy byl odcizen 
jeho majiteli v Praze. Celou záleži-
tost převzala Policie ČR.
– Dne 30. 9. byl u pískovny v Holi 
strážníky městské policie kontro-
lován muž, který jel na malém mo-
tocyklu. Chtěl si odtud odvézt ně-
jaký kovový odpad. Muž řídil 
motocykl bez řidičského opráv-
nění. Strážníky bylo zjištěno, že 
dotyčný má vysloven správním 
orgánem zákaz řízení motorových 
vozidel. Bylo také odhaleno, že 
motocykl je v pátrání jako odci-
zený. Celá událost byla předána 
Policii ČR.
Všem oznamovatelům děkujeme.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Začátkem října se prvně sešli dět-
ští zastupitelé pro školní rok 
2012/2013, kterými jsou: David 
Bašta, Filip Boček, Pavlína Do-
ležalová, Petra Dunovská, Petr 
Dvořák, Natálie Dvořáková, Adé-

la Friedelová, Sarah Gerlichová, 
Kateřina Hálová, Michaela Hel-
mová, Anna Králíčková, Eliška 
Kropáčková, Vanesa Kübelbe-
ková, Kateřina Kunclová, Aleš 
Kvěch, Dominika Rajnochová, 
Lucie Růthová, Jiří Slabý, Pavel 

Tůma, Leona Vávrová, Vendula 
Zachová.
Další setkání je čeká začátkem lis-
topadu, kdy se společně zúčastní 
adaptačního kurzu. Jeho součástí je 
volba starosty a tématu, na kterém 

budou zastupitelé celý rok praco-
vat. Jakou problematikou se budou 
členové dětského zastupitelstva 
tentokrát zabývat, Vás budeme in-
formovat v dalším Zpravodaji.
Michaela Zábranská, odbor škol-
ství a CR

Členové dětského zastupitelstva pro školní rok 2012/2013.
  Foto: Archiv MěÚ

ŽEHNÁNÍ BOJOVÝCH PRAPORŮ
Dne 14. listopadu 2012 se od 
10.00 hodin na II. nádvoří strako-
nického hradu uskuteční slavnost-
ní nástup u příležitosti vojenského 
obřadu žehnání bojových praporů 
25. protiletadlové raketové brigá-
dy, 251. a 252. protiletadlového 
raketového oddílu. Slavnostní akt 
proběhne za účasti čelních před-

stavitelů města Strakonice, zá-
stupců církví, resortu Ministerstva 
obrany a Armády České republiky. 
V rámci doprovodného programu 
vystoupí Čestná stráž AČR a Vo-
jenská hudba AČR. Dále budou 
k vidění ukázky vojenské techniky 
a výzbroje 25. protiletadlové rake-
tové brigády.

NÁBORY NOVÝCH ČLENŮ
l TJ Fezko Strakonice – oddíl vodního póla

pořádá nábor nových členů – ročníky 2002 a mladší
Kdy: pondělí 16.30–17.30, čtvrtek 17.00–18.00
Kde: plavecký stadion ve Strakonicích
Více informací na www.vodnipolo.tjfezko.cz nebo na tel.: 607 836 963

l Taneční skupina OSM a PŮL OPICE, o. s. (country tance)
pořádá nábor nových členů
Najdete nás:
Neděle 17.00–20.00 Country, Sál 207, DDM Strakonice
Úterý 16.30–17.30 Country – přípravka, Sál 207, DDM Strakonice
Úterý 17.30–19.00 Country – děti, Sál 207, DDM Strakonice
Informace na www.osmapulopice.cz
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JIHOČESKÁ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA
STRAKONICE

si Vás dovoluje pozvat na akce:

– Prezentace středních škol
Termín konání: pondělí 5. 11. 
2012 od 9 do 15.30 hod.
Místo konání: Městský dům 
kultury Strakonice

Cílem je představit široké veřej-
nosti nabídku vzdělávacích aktivit 
škol a školských zařízení a před-
stavit možnosti uplatnění absol-
ventů v praxi.

Vstup zdarma!
Těšíme se na Vaši účast.

– Obchodní zákoník pro účetní
Termín: úterý 13. 11. 2012 od 
9 do 13 hod. 
Přednáší: Ing. Václav Dvořák 
– FINVEST Příbram
Místo konání: Zasedací míst-
nost JHK Strakonice, Palacké-
ho nám. 106 (budova ČSOB 1.  
patro)

Více informací: 
JHK, oblastní kancelář Strakoni-
ce, e-mail: dejmkova@jhk.cz, tel.: 
383 326 429

Na podzim loňského roku naváza-
la ZŠ Dukelská ve Strakonicích 
spolupráci se základní školou ve 
švýcarském městě Lengnau. Děti 
spolu celý rok komunikovaly ang-
licky prostřednictvím internetu. 
V týdnu od 17. do 21. září 2012 

pobývalo 43 žáků školy v hostitel-
ských rodinách v Lengnau. Opla-
tili tak návštěvu svým švýcarským 
kamarádům, které ubytovávali 
doma ve Strakonicích v červnu 
letošního roku.
V pondělí ráno jsme odjeli na prv-
ní návštěvu do Lengnau. Napříč 
Německem a se smíšenými pocity 
jsme po 11 hodinách dorazili na 
místo a ubytovali se v hosti-
telských rodinách. Švýcarští ko-
legové připravili na celý týden 
zajímavý program.
První den měly děti hodinu švý-
carského zeměpisu vedenou v an-
glickém jazyce, navštívily hodinář-
skou školu ve městě Grenchen, 
odpoledne si změřily síly ve spor-

tovních disciplínách a vyřádily se 
při zumbě.
Ve středu jsme se vypravili na 
výlet do hlavního města Ber-
nu. Prošli jsme historické cent-
rum a setkali se s živým symbo-
lem města – medvědí rodinou. 

Trochu času zbylo i na drobné 
nákupy.
Vyvrcholením celého pobytu byl 
zájezd do horského střediska 
Lauterbrunnen, cesta lanovkou na 
Grütschalp a pohodlná pěší túra 
do vesnice Mürren (1634 m. n. m.) 
s pohledem na alpské velikány 
Eiger, Mönch a Jungfrau. 
Po celé čtyři dny měly děti připra-
ven večerní program, kdy trávily 
čas se svými hostiteli a zdokona-
lovaly se v angličtině.
Pobyt ve Švýcarsku se všem líbil 
a přinesl dětem mnoho hezkých 
zážitků. Pevně věříme, že naše 
spolupráce bude pokračovat.
Za účastníky zájezdu Jana Bedlivá 
a Alena Babková

ŽÁCI ZŠ DUKELSKÁ NAVŠTÍVILI PARTNERSKÉ MĚSTO LENGNAU

Srdečně Vás
zveme na

28. ročník hokejbalového tur-
naje Husotu

Kde: Strakonice, Sportovní areál 
Na Muškách 

Kdy: 10. 11. 2012, prezentace 
v 9.00–9.30 (kategorie do 15 let)
11. 11. 2012, prezentace v 9.00–
9.15 (kategorie nad 15 let)

Pro koho: čtyřčlenná družstva + 
jeden náhradník v kategoriích:
l chlapci mladší (narozeni v ro-
ce 2001 a mladší)
l dívky mladší (narozeny v roce 
2001 a mladší) 
l chlapci starší (narozeni v roce 
1998 a mladší)
l dívky starší (narozeny v roce 
1998 a mladší)
l kategorie nad 15 let

V případě, že budete mít hráče na-
víc, dejte vědět, může hrát za jiné 
družstvo.
Utkání: hraje se 1x10 minut.
Teplý čaj zajištěn.
Startovné: 150 Kč za družstvo 
Účastnický příspěvek se platí při 
prezentaci.
Ceny: Vítězná družstva každé ka-
tegorie získávají pohár.
Vybavení družstva: každé druž-
stvo bude mít svůj tenisový mí-
ček a jeho hráči hokejky a ofocené 
průkazy zdravotní pojišťovny. Ne-
jsou přípustné florbalové a bran-
kářské hokejky, helmy, brankář-
ská výstroj a jakékoliv chrániče.
Přihlášky: na MT 737 82 55 21 
(sms: název týmu, kategorie, jmé-
no kapitána či vedoucího), e-mail 
Husot@seznam.cz 
www.husot.strakonice.cz

HOKEJBALOVÝ TURNAJ HUSOTU

V pátek 23. listopadu 2012 od 13 
do 17 hodin a v sobotu 24. listopa-
du 2012 od 9 do 16 hodin bude 
probíhat humanitární sbírka letní-
ho a zimního oblečení, lůžkovin, 
prostěradel, ručníků, utěrek, zá-
clon, látek (minimálně 1 m2), do-
mácích potřeb (nádobí, sklenič-
ky), peří, péřových a vatovaných 
přikrývek, polštářů, dek, obuvi 
(nepoškozené), jakéhokoliv čisté-
ho potrhaného textilu, pracích 
a čisticích prostředků, hygienic-
kých a toaletních potřeb.

Věci zabalené do igelitových pytlů 
či krabic (aby se nepoškodily 
transportem) přinášejte na nádra-
ží ČD vlevo na slepou kolej přímo 
do vagonu. 
Je možný i finanční příspěvek na 
zajištění dopravy. Věci, které ne-
bude možné vzít: ledničky, televi-
ze, počítače a jinou elektroniku, 
matrace, koberce, nábytek, jízdní 
kola, lyže, dětské kočárky, znečiš-
těný a vlhký textil. 

Více podrobností naleznete na
www.diakoniebroumov.org. 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA I V LETOŠNÍM ROCE

Místním obyvatelům i všem ná-
vštěvníkům Strakonic již pátým 
rokem dělá radost safari, které se 
nachází v příkopu strakonického 
hradu. Za tu dobu se zde již za-
bydlelo několik druhů zvířat. Nej-
větším lákadlem posledních měsí-
ců je klisnička Pomněnka. Mělo se 
za to, že jejími rodiči jsou Bobina, 
klisna shetlandského pony a osel 
domácí, který se jmenuje Pepa. Je-
jich potomek by tudíž měl být mu-
la. „Teď, když už je větší, a jak ji 
pozoruji, myslím si, že otcem Po-
mněnky bude spíš poník Kuba,“ 
míní chovatel František Lebeda.
Pan František Lebeda se o obyva-
tele strakonického hradního safari 
stará již od počátku jeho založení 
a tato práce je pro něj především 
radostí. S prací se zvířaty má zku-
šenosti z dřívějšího zaměstnání 
v zemědělském družstvu. V hrad-
ním safari je ovšem spokojenější 
hlavně kvůli své zálibě v koních. 
Sám doma chová dva koně. Svého 
rozhodnutí věnovat se zvířatům 
František Lebeda nikdy nelitoval. 
Ale tak jako v každém povolání 
i zde jsou chvíle radosti i starostí. 
Potěšením je například narození 
klisniček Boženky a Pomněnky 

v posledních dvou letech, které ne-
bylo záměrem, ale spíše radost-
ným překvapením, a také další 
přírůstky do safari.
„Starosti přináší především někte-
ří neukáznění návštěvníci,“ stěžuje 
si zdejší chovatel. „Někteří se ne-
řídí pravidly návštěvního řádu 
safari a krmí zvířata nevhodný-
mi pamlsky, které jim mohou způ-
sobit vážné zdravotní komplikace.“ 
Někdy jsou problémy i s majiteli 
psů, kteří nerespektují povinnost 
mít psa na vodítku v celém areálu 
hradu, ani zákaz jejich vodění do 
prostoru vyhrazeného návštěvní-
kům safari, kde je možné si zvířa-
ta pohladit a nakrmit připrave-
nými granulemi. Největší konflikt, 
který musel zdejší chovatel řešit, 
byla situace, kdy majitelé neuhlí-
dali psa a ten seskočil až do hrad-
ního příkopu mezi zvířata. Ná-
sledkem byl úhyn dvou členek 
kozího stáda. František Lebeda 
však zdůrazňuje, že se většinou li-
dé chovají zodpovědně a děkuje 
především stálým návštěvníkům, 
kteří se do hradního safari vracejí 
pravidelně, za jejich zájem i pod-
poru.
Zuzana Brožová

HRADNÍ SAFARI UŽ PĚT LET ROZDÁVÁ RADOST

Reciproční návštěva žáků ZŠ Dukelská. Foto:  Mgr. Václav Vlček
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ADVENT

ADVENTNÍ ŘEMESLNÉ TRHY POD RUMPÁLEM
30. 11.–2. 12. 2012
Vánoční jarmark na nádvoří strakonického hradu patří řadu 
let neodmyslitelně k předvánočnímu času. V prodejních stáncích 
naleznete typické i netradiční vánoční zboží a po tři dny je při-
praven bohatý kulturní program a chybět nebudou ani výstavy 
s vánoční tematikou.

Program:
Pátek 
15.30 Zahájení trubači ZUŠ Strakonice
15.35 Malý sbor ZŠ Čelakovského, sdružení Mág a Denní sta-

cionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé 
Strakonice

16.00 Babský sbor Poříčí 
17.00 Strakonická dudácká muzika 
18.00 Vánoční koncert – skupina Nezmaři (Rytířský sál – 

vstupné 170 Kč)

Sobota 
10.00 O princezně, Luciášovi a makových buchtách – pohád-

ka Divadlo HP Praha (Rytířský sál, vstupné zdarma)
10.30 Dětský pěvecký sbor ZŠ Dukelská Strakonice 
11.00 Zimní pohádka – divadlo Mimotaurus
13.00 Ženský pěvecký sbor Čkyně 
13.30 Zimní pohádka – divadlo Mimotaurus 
14.30 O dobré duši – pohádka LS Radost Strakonice (Rytíř-

ský sál, vstupné zdarma)
14.30 Prácheňský soubor písní a tanců 
15.30 Živý Betlém – DS Čelakovský
16.00 Nektarka Strakonice – vánoční repertoár
17.00 Mikulášská nadílka*
10.00–12.00 Vánoční tvůrčí dílna pro děti (Sál U Kata)
14.00–16.00 Vánoční tvůrčí dílna pro děti (Sál U Kata)
 (Pořádaná ve spolupráci s Gymnáziem Strakonice)

Neděle
10.00 Jak pejsek a kočička psali dopis do Nymburka – pohád-

ka Nitka Písek (Rytířský sál, vstupné zdarma)
10.00 Piánko – hudební skupina
10.45 Fér plej – hudební skupina
14.00 Ukončení trhů

* Mikulášská nadílka je určena dětem předškolního věku, rodiče 
dárky pro děti přinesou do CK CIAO od 15.00 do 16.00 hod.

Pořádá Městské kulturní středisko Strakonice s Muzeem střed-
ního Pootaví Strakonice za podpory města Strakonice a ve spo-
lupráci se skupinou historického šermu Markýz ze Strakonic. 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU
ZVONKOVÝ PRŮVOD – neděle 2. 12. 2012
Přijďte rozsvítit vánoční strom a zažehnout první svíci na advent-
ním věnci. Nezapomeňte s sebou vzít zvonky, zvonečky, rolničky, 
světýlka, lampiony, lucerničky nebo překvapte kostýmem.

Program:
VELKÉ NÁMĚSTÍ 
15.15 Prohlídka prací vánoční soutěže Ledová krása v měst-

ském informačním centru
České adventní zpěvy (roráty) v podání žáků a učitelů ZŠ F. L. 
Čelakovského
15.45 Vyhlášení vítězů vánoční soutěže, příjezd Ledové krá-

lovny
 Rozsvícení vánočního stromu na Velkém náměstí
16.30 Zvonkový průvod městem na strakonický hrad – prů-

vod povede Ledová královna – Velké náměstí – U Sv. 
Markéty – strakonický hrad

STRAKONICKÝ HRAD
Kostel sv. Prokopa
17.00 Zažehnutí první svíce na adventním věnci 
17.15 Adventní koncert – Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice, 

operní pěvkyně Klára Sečanská–Novotná
Rytířský sál
17.00 Pepino a psí kusy s pudly a zpěvačka a moderátorka 

Eva Skalická – interaktivní zábava pro děti 
Doprovodný program:
Muzeum středního Pootaví – výstava – Krása vánočních ozdob 
(25. 11.–25. 12. 2012)

Změna programu vyhrazena.
Všechna díla z vánoční soutěže si můžete prohlédnout do kon-
ce roku v Městském informačním centru na Velkém náměstí. 
Všichni jste srdečně zváni.
MIC Strakonice, tel.: 383 700 700/701, www.strakonice.eu

Vánoční strom i letos ozdobí Velké náměstí. Foto: Archiv MěÚ

Vánoční atmosféra na strakonickém hradě. Foto: Archiv MěÚ

Součástí adventních trhů je mikulášská nadílka. Foto: Archiv MSP



7

 AKCE A PROGRAM KIN

 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 11/2012

SVATBA MEZI CITRONY
Vstupné: 80 Kč
Pátek 23.–neděle 25. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, animovaný, dabing
Doporučená přístupnost: všem
RAUBÍŘ RALF 3D
Vstupné: 165 Kč
Nikdo nemiluje padouchy. Všichni mi-
lují hrdiny… 
Pátek 23.–neděle 25. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
ČR
Doporučená přístupnost: od 12 let
ODPAD MĚSTO SMRT
Vstupné: 70 Kč
Pondělí 26.–středa 28. listopadu
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT jen od 
17.30 hod.
USA, sportovní drama, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
NA DIVOKÉ VLNĚ
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 29. listopadu–neděle 2. prosince
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, PÁ–NE 
jen od 20.00 hod.
ČR, hudební/komedie, 85, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
OBCHODNÍCI
Vstupné: 90 Kč
Pátek 30. listopadu–neděle 2. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, animovaný, dabing
Doporučená přístupnost: všem
LEGENDÁRNÍ PARTA 3D
Vstupné: 150 Kč

DĚTSKÉ SOBOTY

Sobota 3. listopadu 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 
NAŠE KARKULKA
Vstupné: 30 Kč
Sobota 10. listopadu 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66 
KAMARÁDI Z TV III.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 17. listopadu 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 60 
SOBECKÝ OBR
Vstupné: 30 Kč
Sobota 24. listopadu 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 
O TÉ VELKÉ MLZE
Vstupné: 30 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY

Středa 14. listopadu 
POZOR!!! od 9.30 hod. 
ČR, romantická komedie, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
SVATÁ ČTVEŘICE
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Úterý 27. listopadu 
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
ČR, dokument, 2D
Doporučená přístupnost: všem
OBČAN K
Vstupné: 70 a 55 Kč
Celovečerní dokumentární film o zá-
měně identit členů umělecko–aktivis-
tické skupiny Ztohoven.

Změna programu vyhrazena.

Čtvrtek 1.–neděle 4. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
ČR, dobrodr/drama/historický/roman-
tický/thriller, 107, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
7 HŘÍCHŮ
Vstupné: 100 Kč 
Tento příběh se skutečně odehrál na 
Šumpersku v květnu 1945.

Pondělí 5.–úterý 6. listopadu 
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
Polsko/ČR, akční/drama/krimi, titul-
ky, 113, 2D 
Doporučená přístupnost: všem
YUMA
Vstupné: 80 Kč

Pondělí 5.–úterý 6. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, horor/thriller, titulky, 110, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
SINISTER
Vstupné: 90 Kč

Středa 7.–čtvrtek 8. listopadu 
Od 17.30 a 20.00 hod. 
Dánsko, tragikomedie, titulky, 93, 2D 
Doporučená přístupnost: od 15 let
MAZEL
Vstupné: 80 Kč

Pátek 9.–neděle 11. listopadu 
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, NE jen 
od 17.30 hod. 
ČR, romantická komedie, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
SVATÁ ČTVEŘICE
Vstupné: 80 Kč

Neděle 11.–pondělí 12. listopadu 
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
ČR, psycho–thriller, 92, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
Vstupné: 90 Kč
Nikdo není tím, kým se zdá být…

Pondělí 12.–úterý 13. listopadu 
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, drama/krimi/mysteriózní/thril-
ler, titulky, 108, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
PATROLA
Vstupné: 90 Kč
Chrání každý okamžik tvého života.

Úterý 13.–středa 14. listopadu
Od 17.30 a 20.00 hod., ÚT jen od 
20.00 hod.
ČR, drama/muzikál/thriller, 58, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TAMBYLLES
Vstupné: 65 Kč
Chcete-li mě soudit, nebuďte se mnou, 
ale ve mně. 

Čtvrtek 15.–pondělí 19. listopadu
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, fantasy, romance, thriller, titul-
ky, 116, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TWILIGHT SAGA: ROZBŘESK – 2
Vstupné: 100 Kč
Úterý 20. listopadu
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, dokumentární film, 75, 2D
Doporučená přístupnost: všem
VÁŇA
Vstupné: 75 Kč
Středa 21.–čtvrtek 22. listopadu
Od 17.30 a 20.00 hod. 
Dán/Švé/It/Fran/Něm, komedie/roman-
tický, titulky,116, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let

6. 11.
KPH – Věčná Carmen 
Dům kultury, začátek 19.30 hodin
Účinkují: Andrea Kalivodová, 
L. Vondráčková – klavír.
11. 11. 
Taneční odpoledne s písničkou 
Dům kultury, začátek 15.00 hodin
K poslechu a tanci hraje Jan Von-
drášek z Klatov.
13. 11. 
Kuba – perla Karibiku
Rytířský sál, začátek 19.30 hodin
Přednáška Miloslava Martana.
15. 11. 
Recitál Marty Kubišové – S ne-
bývalou ochotou
Dům kultury, začátek 19.30 hodin
Host večera Milan Hein, doprová-
zí hudební skupina Karla Štolby.
20. 11. 
Felix Holzmann – Včera, dnes 
a zítra
Dům kultury, začátek 19.30 hodin
Unikátní zcela profesionální zno-
vuztvárnění legendárních scének. 
22. 11.
Divadelní předplatné „B“ – Stu-
dio DVA: Vše o mužích
Dům kultury, začátek 19.30 hodin
Tragikomedie o mužích pro ženy, 
aby je opět nepochopily.
Hrají: Michal Slaný, Filip Blažek, 
Maroš Kramár
23. 11.
Koncert Traband
Dům kultury, začátek 20.00 hodin
Úspěšná kapela se soškou Anděla 
v kategorii world music.
25. 11.
Upír má děti rád – zábavný po-
řad pro děti s Václavem Upírem 
Krejčím
Rytířský sál, začátek 16.00 hodin
26. 11.
Divadelní předplatné „A“ – Di-
vadlo Radka Brzobohatého – 
Reginald Rose: Dvanáct rozhně-
vaných mužů 
Dům kultury, začátek 19.30 hodin
Slavné strhující drama, odehráva-
jící se v soudním prostředí, o hle-
dání viny a o odpovědnosti. 
29. 11.
Koncert Karla Plíhala
Rytířský sál, začátek 19.30 hodin
Folkový písničkář a jeho famózní 
kytarové umění.

7. 11.–2. 12. 
OBRAZY – výstava výtvarníka 
Lubomíra Peška 
Vernisáž: 7. 11. od 17.00 hodin 
v Maltézském sále

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
3. 12.
Vánoční kamion Coca-Cola, 
15.30 hod., prostranství pod 
Hvězdou
9. 12.
Taneční odpoledne s Evou 
a Vaškem
10. 12.
KPH – Vánoční hvězdy operní-
ho jména, dirigent: Oldřich Vlček
11. 12.
Vánoční koncert školních sborů
11. 12.
Vánoční koncert pěveckých sborů
12. 12.
Sardinie – tajemná krása Stře-
domoří, přednáška Roberta 
Maloty
13. 12.
Koncert dospělého pěveckého 
sboru Hlasoň a Pěvecké skupiny 
Prácheňského souboru
14. 12.
Koncert skupiny Mandrage
18. 12.
Vánoční koncert Petry Janů
20. 12.
Divadelní předplatné „A“ – Di-
vadlo Na Jezerce, Divadelní spo-
lečnost Jana Hrušínského – Nic-
colo Machiavelli: Mandragora
31. 12.
Silvestr 2012 na hradě (skupina 
CITY CB, Miroslav Chodl, re-
produkovaná hudba, welcome 
drink, rautové občerstvení, ma-
lé pyrotechnické efekty; začátek 
20.00 hodin)
4. 12. 2012– 2. 1. 2013
Výstava obrazů Josefa Duspivy, 
vernisáž 4. 12. od 17.00 hodin

KINO OKO STRAKONICE
Čtvrtek 1.–neděle 4. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, č. dabing, 76
Doporučená přístupnost: přístupné
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D
Vstupné: dospělí 175 Kč, děti do 15 let 
145 Kč, 3. 11. všichni 150 Kč



ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 11/2012

8

AKCE

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

tel.: 380 422 700, 383 222 219
pobočka za parkem: 380 422 720

e-mail: knihovna@knih-st.cz
l 3. 11. – Na podzimní úklid 

a posezení u staré řeky vás 
zve Ekoporadna ŠK ve spolu-
práci se ZO ČSOP a neformál-
ním sdružením Jsme Strakoni-
ce. Po akci je kromě posezení 
u ohně a občerstvení připrave-
no promítání dokumentárních 
filmů. Sraz u hlavní brány čis-
tírny odpadních vod ve Strako-
nicích, 14.00 hod.

l 6. 11. – Paměť slábne – a co 
teď? My vám dáme odpověď! 
Pro velký zájem veřejnosti opa-
kujeme seminář trénování 
paměti. ŠK, společenský sál, 
16.00 hod.

l 13. 11. – Kurzy počítačo-
vé gramotnosti. Pro začáteč-
níky: MS Word a Open Offi-
ce Writer aneb Nástroje pro 
psaní dokumentů. ŠK, stu-
dovna, 9.30 hod. Pro pokro-
čilé: MS Excel. ŠK, studovna, 
15.30 hod. 

l 13. 11. a 15. 11. pokraču-
je kurz zdravého veg(eta-
ri)ánského vaření. Jen pro 
přihlášené účastníky. Více in-
fo na jan.juras@knih-st.cz. Po-
řádá Ekoporadna ŠK a obchod 
zdravé výživy Ječmínek. Pro-
dejna Ječmínek, Lidická 195, 
18.00 hod.

l 14. 11. – Pokusy na zvířatech 
– nutné zlo? Besedu z cyklu 
Zelené otazníky povede socio-
ložka PhDr. Tereza Vandrov-
cová. ŠK, pobočka za parkem, 
18.00 hod.

l 18. 11. – Festival zimních 
sportů. Celovečerní pásmo 
špičkových filmů, úspěšných 
na mezinárodních filmových 
festivalech. Extrémní lyžová-
ní, zimní horolezecké výstupy 
a další aktivity v zimní příro-
dě. ŠK, společenský sál, 16.00–
21.00 hod. Vstupné 80 Kč. 

l 23. 11. – Básník Ondřej 
Fibich uvádí písničkáře, bás-
níka, filozofa a nositele hudeb-
ní ceny Anděl Jiřího Smrže. 
ŠK, společenský sál, 18.00 hod.

l 28. 11. – Zapomenuté Stra-
konice. Příběhy domů a lidí. 
Další akcí z cyklu Akademie 
volného času vás bude prová-
zet Ondřej Fibich. ŠK, spole-
čenský sál, 17.00 hod.

l 30. 11. – Krásná princez-
na a hodný drak nebo je to 
naopak? Vyber si a vymaluj. 
Akce ke Dni pro dětskou kni-
hu. ŠK, oddělení pro děti.

l 31. 10.–21. 12. – výstava 
Strakonice v proměnách ča-
su. ŠK, vstupní hala.

l 1.–16. 11. – výstava Poku-
sy na zvířatech doprovázejí-
cí listopadové Zelené otazníky. 
Pobočka ŠK za parkem.

l 19. 11.–21. 12. – Výstava ne-
ziskových organizací na Stra-
konicku. Pobočka ŠK za par-
kem.

Z důvodu revize knihovního fon-
du bude Šmidingerova knihovna 
v tyto dny uzavřena:
Oddělení pro dospělé, čítárna a hu-
dební oddělení: 
19. 11.–2. 12.
Oddělení pro děti: 
19.–23. 11.
Pobočka ŠK za parkem: 
26.–29. 11.
Knihy je možné kdykoli vracet do 
biblioboxu umístěného na pavlači 
knihovny.

HRADNÍ PALÁC
Stálé expozice muzea jsou uzavřeny

ZÁMECKÁ GALERIE

Otevřeno: út–ne 13.00–16.00 hod.
Výstavní prostory, prodej umělec-
kých předmětů, drobných dárků, 
výdejní místo turistického maga-
zínu KAM po Česku a předprodej 
vstupenek na akce muzea.

Občanské sdružení Horizont Pí-
sek
1. 11.–24. 12.

Výstava prací klientů chráněné díl-
ny převážně s vánoční tematikou.

KAPITULNÍ SÍŇ

Krása vánočních ozdob
24. 11.–26. 12. 
Slavnostní vernisáž 23. 11. v 16 
hodin.
Výstava přiblíží tradici vánočního 
stromku, historii vánočních ozdob 
a vánočních dekorací od konce 19. 
století po 90. léta 20. století. Před-
staví též historické ozdoby z růz-

ných materiálů (skla, dřeva, papí-
ru, textilu) a návaznost dnešní 
výroby na trend první republiky 
(perličkové ozdoby firmy Rautis 
Poniklá). Zastoupeny budou i li-
dové ozdoby regionálních řemesl-
níků.

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN 
HOSLOVICE

Vodní mlýn a expozice jsou uza-
vřeny.

DALŠÍ AKCE

Adventní řemeslné trhy pod Rum-
pálem
30. 11.–2. 12.
Více viz strana 6.

Oděvy středověku
20. a 21. 11. 
Přednášky pro domovy seniorů ve 
Strakonicích. 

PŘIPRAVUJEME

V rámci výstavy Krása vánočních 
ozdob připravujeme na prosinec 
dílnu zaměřenou na výrobu vá-
nočních ozdob z papíru, textilu 
a přírodních materiálů.

Na sezonu 2013 připravujeme řa-
du novinek.

Další aktuální informace na
www.muzeum-strakonice.cz,

tel.: 380 422 608

ŠK A ČSOP ZVOU:
l 4. 11. – další společné hraní 

na kantely i další nástroje. Ko-
ná se od 18.00 hod. v pobočce 
za parkem ve spolupráci s o. s. 
Spona. 

l 18. 11. – každoroční příro-
dovědná procházka ke sv. 
Janu a přes Řepické rybní-
ky (10 km). Sraz v 10.55 před 
nádražím ČD. V 11.09 jede 
vlak do Radomyšle, do Strako-
nic pěšky po zpevněných ces-
tách. Tentokrát se bude ces-
tou povídat hlavně o starých 
Strakonicích.

l 19. 11. – Tvořivý podvečer 
s pí Vladimírou Kastnerovou 
– harmonie barev (jejich sla-
dění, vyjádření pocitů, kreslení 
a malování přáníček, mandal, 
obalů na knihy apod., vyzkou-
šení prstových barev...). Mezi 
17.00–19.00 hod. v půjčovně 
v Husově ulici. 

l 21. 11. František Langma-
jer: Neperme se s rostlinkami 
aneb Principy permakultu-
ry v praxi (přednáška s promí-
táním, praktickými ukázkami, 
ochutnávkami a dárkem v po-
době semínek). Od 17.00 hod. 
v promítacím sále strakonic-
kého gymnázia.

l 25. 11. – přírodovědný vý-
let na Husinecko (cca 17 km 
po zpevněných cestách). 
V 7.07 vlakem do Husince, ko-
lem přehrady do Zábrdí, kde 
uvidíme unikátní sbírku pa-
pírových betlémů. Dále do 
Prachatic, kde si dle času pro-
hlédneme místní památky.

l 1. 12. – výlet. Sraz v 8.50 
hod. před mapou na autobu-
sovém nádraží, v 9.00 je-
de autobus do Písku. Tam se 
projdeme a navštívíme Pa-
mátník A. Heyduka (auten-
tická domácnost z doby 
před 100 lety) a charitní jar-
mark ve waldorfské ZŠ Svo-
bodná.

l páteční schůzky kroužku 
MOPíků. Sraz 2. 11. v 16.00 
hod. u židovského hřbito-
va v Holi, jinak vždy v 16.00 
před hradem u kanceláře 
CIAO. Na 9. 11. je domluve-
na návštěva koziček a dal-
ších zvířat na hradě. Při dal-
ších schůzkách (nepůjdeme-li 
si hrát ven) budeme vyrábět 
dárky pro charitní adventní 
jarmark. 

Více na www.csop-strakonice.net, 
na 383 323 021 a v časopise Kom-
post.

KRASEC je nezisková organizace zastřešující organizace, které se 
věnují ekologické výchově, poradenství a práci s veřejností v oblastech 
souvisejících s péčí o životní prostředí. 
Organizace se věnují také ekologické výchově dětí. Programy či 
exkurze pro školy a školky jsou zaměřené na různá témata a přizpů-
sobené věku dětí. 
Dále jsou pořádány semináře, exkurze a vzdělávací akce s environ-
mentální tematikou pro veřejnost i odborníky. 
Organizace disponují množstvím publikací k rozdání, či zakoupení 
a tematicky zaměřených výstav, které si můžete zapůjčit.
ŠK je jednou ze spolupracujících organizací, veškeré informace 
můžete získat v pobočce v Husově ulici nebo na www.krasec.cz.
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 SPORT

LISTOPAD 2012  MĚSÍC SAUNOVÁNÍ
Hlavním cílem saunování je posilování tělesných regulačních mechanismů, otužování a posilování krevního oběhu, dýchacího sys-
tému i nervové soustavy. Pobyt v horké potní místnosti působí příznivě na pleť a posiluje psychiku. Člověk, který vyjde po několika 
střídavých procedurách ze sauny, se cítí jako znovuzrozený. Napětí z práce je pryč, zkrácené svaly se uvolňují a nálada povznáší. 
Filozofií saunování je regenerace a obnova sil.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

KRYTÝ BAZÉN
PONDĚLÍ 6.00–8.00 11.30–12.30 13.30–15.30 17.00–20.00x
 (kondiční plavání)

ÚTERÝ  14.30–15.30  20.00–22.00

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

ČTVRTEK  14.30–16.30  20.00–22.00
  (14.30–15.30o)

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

SOBOTA  13.00–20.00

NEDĚLE  13.00–20.00

Vysvětlivky:  x – polovina bazénu,
                       * – plavání pro důchodce
                      o – plavání pro těhotné

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Úterý 6., 13., 20., 27. 11. 2012
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.

Čtvrtek 1., 8., 15., 22., 29. 11. 
2012
9.30–10.30: bruslení pro seniory

VÝJIMKY
So  3. 11. 13.00–18.00
So 10. 11. 13.00–18.30
So 24. 11. 13.00–19.00

FITNESS
 

Plavecký stadion
Pondělí
  9.00–12.00 14.00–19.00
Úterý–Pátek
  9.00–12.00 14.00–20.00
Sobota 15.00–18.00
Neděle 15.00–18.00

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

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

Aktuální program v pátečním
Strakonickém deníku, na tel.: 

380 422 761, 380 422 763
nebo na webu: www.starz.cz

STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 11 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz Změny programů vyhrazeny!

jsme třikrát vyhráli a získali tak 
pohár do trvalého vlastnictví! V té 
době se však projevuje nedosta-
tek funkcionářů, vše v oddíle za-
bezpečuje František Třeštík. Od-
díl nemá žádnou mládež. Naštěstí 
si to někteří hráči uvědomují 
a v roce 1972 organizují nábor žá-
ků ročníku 1958 a 1959, které od 
podzimu přihlašují do krajského 
přeboru. Nábor opakují i v dalším 
roce. Muži obsazují 2. příčku 
v krajském přeboru.
Snaha o přežití a zaměření na 
mládež vede v roce 1973 k zalo-
žení svazácké organizace (MO 
SSM č. 2), jejímž předsedou byl 
Bohumil Petrášek, později pak 
Antonín Straka. Přiznávám, že to 
bylo podle vzoru jiného úspěšné-
ho sportovního oddílu. Předsedou 
oddílu házené je v této době Jiří 
Mašek, organizačním pracovní-
kem František Třeštík. Zpravidel-
nění náborů mládeže vede k tomu, 
že na podzim roku 1975 má oddíl 
3 mládežnická družstva (mladší 
a starší žáky a dorostence). Do-
chází k reorganizaci soutěží mu-
žů, v krajském přeboru se ocitají 
družstva ze II. ligy a z divize, celek 
ČZ v konkurenci 12 týmů končí 
soutěž na 8. místě. Další ročník 
mistrovské soutěže mužů se hraje 
jako krajský přebor I a II, k roz-
dělení došlo podle umístění z mi-
nulého ročníku. Naše družstvo vy-
hrává KP II (1977).
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST DESÁTÁ
Od února letošního roku jste moh-
li na tomto místě číst o ryze české 
hře, o české házené. Tu nyní opus-
tíme, tak jako jsme ji postupně 
opustili ve strakonickém oddílu. 
V dalším povídání už se budeme 
věnovat populárnější házené, hra-
né na mezinárodní úrovni a hovo-
rově nazývané „handbal“.

HÁZENÁ

Počátkem 60. let se v Jihočeském 
kraji hrál „handbal“ v Třeboni, 
Sezimově Ústí, Táboře, Českých 
Budějovicích, Milevsku, Vimper-
ku, Bechyni, Soběslavi a nejblíže 
v Písku, kde byla dokonce druž-
stva dvě. To nutně muselo ovlivnit 
dění u nás ve Strakonicích, kde 
především chlapci si chtěli vy-
zkoušet, jaký je rozdíl mezi „čes-
kou a handbalem“. K prvnímu 
střetnutí došlo 1. května 1962 ve 
Volyni mezi družstvy SPŠ Volyně 
(s řadou hráčů z Písku) a Spar-
takem Strakonice. Hrálo se 2 x 10 
minut s výsledkem 3:3 a sestava 
našeho celku byla: František Třeš-
tík – Josef Štěpán, Jiří Mašek, 
Václav Šťastný, Jiří Dobeš, Karel 
Darebný, Vilém Králíček, Karel 
Hájek, trenér Václav Piloušek.
Hráče „handbal“ chytil. Soupeřů 
v české házené bylo málo, a tak 
rozšíření počtu utkání o meziná-
rodní házenou bylo vítanou příle-
žitostí sportovat. Vedení oddílu 

přihlásilo dorostence do krajské-
ho přeboru a ti v ročníku 1962/63 
skončili na 4. místě z 8 celků. Dal-
ší rok to byla 3. příčka z 11 druž-
stev. V roce 1966 dorostenci do-
konce vyhráli krajský přebor (hráli 
i českou), viz obrázek.

Přechod do mužů a soutěže v čes-
ké házené přerušily zapojení do 
mistrovských soutěží v „handba-
lu“ dospělých na tři roky. Až na ja-
ře 1969 začali hrát muži oblastní 
přebor v házené mimo soutěž, od 
podzimu už byli řádně přihlášeni 
a skončili v ročníku 1969/70 na 
3. místě. Dne 16. 5. 1970 bylo 
sehráno první mezinárodní utká-
ní v házené mezi ČZ Strakonice 

a SVV Schrobenhausen (což bylo 
družstvo bavorské ligy) s výsled-
kem 19:21, pískal Karel Moravec 
a hráli: František Třeštík – Karel 
Škrle (7 branek), Jiří Beneš (5), 
Josef Kubina (3), Karel Darebný 
(3), Miroslav Mužík (1), dále hráli 

Jiří Mašek, Karel Slavík, Ladislav 
Beznoska.
Rok 1971 (v oddílu došlo k oficiál-
nímu ukončení české házené) byl 
významný prvním mezinárodním 
zájezdem do Zschopau (NDR) 
a vítězstvím v místním turnaji 
o Pohár městské rady. Družstvo 
vedli Břetislav Kristek a Jiří Do-
beš. Družba s německými házen-
káři trvala plných 13 let, turnaj 

Horní řada: František Třeštík – trenér, Josef Nejdl, Karel Škrle, Jiří 
Beneš, Ladislav Kotrč, Jiří Pokorný. Dolní řada: Josef Kubina, Jan 
Moravec, Vilém Zoubek, Petr Němec.  Foto: Archiv oddílu házené
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MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice

(1. patro v bývalé ZŠ naproti nemocnici)
Otevřeno po–pá 9.00–12.30 hodin

(využijte možnost volné herny)
Zveme širokou veřejnost
Každé pondělí, tj. (5. 11., 12. 11., 19. 11. a 26. 11.) bude probíhat kurz 
Finanční gramotnosti vždy od 9.00 do 12.00 pro 1. skupinu a od 16.00 
do 19.00 pro 2. skupinu – kurz je zdarma a je určen široké veřejnosti (sa-
mi si zvolte, která skupina Vám časově vyhovuje).
Pondělí 1. 11. – Drakiáda v 15.00 – na prostranství pod Hvězdou, loso-
vání vítěze tematické vycházky „S očima navrch hlavy“.
Středa 7. 11. – Přednáška o biobavlně v 10.00 – dozvíte se, co to vlast-
ně biobavlna je a proč je dobré se do ní oblékat, prohlédnete si výrobky 
a odnesete si malý biobavlněný dárek.
Čtvrtek 8. 11. – Přednáška Poštovní spořitelny v 10.45 – přijďte si po-
slechnout více o S–kartách.
Středa 14. 11. – Meditační večer ve 20.00 – tentokrát ve znamení pod-
zimu – tedy elementu kovu, vítán bílý oděv a tibetská mísa, přijďte se na-
ladit do podzimu, vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 29. 11. – Výroba adventních věnců v 16.00 – přijďte si vyrobit 
svůj vlastní věnec, s sebou pouze korpus, ostatní materiál zajištěn, je 
nutné se dopředu nahlásit.

Pravidelné každodenní programy pro děti uvádíme na webu.
Více na www.mcberuska.cz, http://www.facebook.com/MCBeruskaStrakonice
e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 773 165 696, 605 284 553

Sociální podnik Madlenka, o. p. s. (chráněná dílna)
Bezděkovská 216, Strakonice
 

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO VEŘEJNOST
 

l Decoupage
 15. listopadu 2012 od 16.30 do 19.00 hodin
 – cena kurzu 250 Kč
 – odnesete si s sebou tři výrobky – dekorované ramínko, zrcátko,
   obrázky ze špachtlí
l Výroba vánočních dekorací
 29. listopadu 2012 od 16.30 do cca 19.00 hodin
 – cena kurzu 200 Kč
 – odnesete si s sebou tyto výrobky – adventní věnec, dekorační hvězdičky
 Objednání účasti na tel.: 734 200 971 (Mgr. Štěpánka Turnerová).
Veškerý materiál v ceně kurzu.

Gymnázium Strakonice si vás dovoluje pozvat na
cyklus geografických přednášek a promítání

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
V rámci cyklu geografických přednášek a promítání bude tentokrát téma 
po svatojakubské cestě – Francouzské Středohoří, trochu opomíjená 
oblast Francie. V úterý 13. 11. 2012 od 18.00 hodin v promítacím sále 
strakonického gymnázia.
Provázet vás bude Libuše Leischnerová.

www.ddmstrakonice.cz

ZATOČÍME S NUDOU!

 8. 11. Umíš-li chodit, umíš i tančit – vstupné 30 Kč, kino MěKS 
Vodňany od 19.30 hod., rezervace vstupenek v DDM, 
e-mail: krausova@ddmstrakonice.cz

17. 11. Pyžamová párty – vstupné 50 a 80 Kč, sál DDM Na 
Ohradě od 15 hod., hraje WC Pauza spolu s hosty, e-mail: 
hrdlickova@ddmstrakonice.cz 

18. 11. Pyžamová párty – vstupné 50 a 70 Kč, sál DDM Vod-
ňany od 15 hod., hraje WC Pauza spolu s hosty, e-mail: 
krausova@ddmstrakonice.cz 

23.–24. 11. Adventní noc v DDM – cena 110 Kč, od pá 18 hod. do so 
11 hod., DDM Vodňany, tvořivé aktivity a soutěže, diskoté-
ka, e-mail: hanusova@ddmstrakonice.cz

24. 11. Podzimní odpoledne se zvířátky – vstupné 20 Kč, 
CEV Podskalí 13.00–16.00, přihlášky do 21. 11., e-mail: 
kulhova@ddmstrakonice.cz 

29. 11. Výroba adventních věnců – vstupné 80 Kč, s sebou kor-
pus a 4 svíčky, sál DDM Na Ohradě od 15.30 hod., e-mail:  
hrdlickova@ddmstrakonice.cz

FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
SDRUŽENÍ PRO PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ

Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 271 800, e-mail: ambulancest@fokus-pisek.cz

Otevírací doba: pondělí, úterý a čtvrtek: 9.00–16.00,
středa: 13.00–16.00 • pátek: 9.00–13.00 hod.

Ukázka programu na listopad – ambulantní centrum:
2. 11. Pátek 9.00–13.00 Promítání filmu • 6. 11. Úterý 10.00–15.00 

Individuální plánování • 20.11. 11.00–15.00 Úprava obýváku 
28. 11. Středa 13.00–15.00 Arteterapeutické tvoření – adventní

výzdoba • 30. 11. Pátek 9.00–13.00 Arteterapeutické tvoření 
– adventní výzdoba Fokusu

Sociálně terapeutická dílna Kopretina
Více na www.fokus-pisek.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE

KOCHANA Z PRACHOVÉ 263
tel./fax: 383 332 166

e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz

Listopadové akce pro veřejnost:
2.–4. 11. 9. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů PORTA 

MUSICAE 2012 v Novém Jičíně – účast Fere Angeli 
(M. Miková, J. Jandová)

16. a 17. 11. Vystoupení L Bandu na závěrečném věnečku tanečního 
kurzu v MěDK ve Strakonicích

21. 11. Žákovský koncert v zámeckém sálku od 17.30 hod.
23. 11. 22. ročník Dětské porty – reprezentace žáků J. Pelána na 

krajském kole v Českém Krumlově
Srdečně zveme 4. 12. v 17 hod. na Adventní koncert žáků do domu kultury

VELKÁ FILOZOFICKÁ REVUE S MONS. VÁCLAVEM MALÝM,
bojovníkem za lidská práva, bývalým disidentem, nyní světícím bisku-
pem pražským
Ve středu 28. 11. 2012 od 18.00 ho-
din v Rytířském sále strakonického 
hradu na téma Svoboda slova a vy-
znání v dnešním světě
Pořádá Mana, Apoštolská církev. Rezervace vstupenek na tel.: 608 079 461.

www.manacirkev.cz

ZŠ Povážská zve na besedu a promítání s Fr. Langmajerem na téma

PUTOVÁNÍ ZA ČECHY DO BANÁTU
13. 11. 2012 v hudebně ZŠ od 18 hodin

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live–diashow

NOVÝ ZÉLAND
Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů
Středa 14. 11. 2012 od 19.00 hodin v domě kultury.
Vstupenky v předprodeji i před konáním akce.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPONA
zve na pondělí 26. 11. 2012 v 18 hodin do společenského sálu ŠK

K. Ch. – příběh politické vězeňkyně.
Příběh vyrovnání se s komunismem. Promítnutí dokumentu s následnou 

besedou s jedním z tvůrců filmu. Podrobnosti www.spona-os.cz
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 ZÁBAVA

l 11. 11. 1922 – narodil se Kurt 
Vonnegut, americký prozaik 
(90. výročí narození)

l 13. 11. 1912 – zemřela Teréza 
Nováková, prozaička (100. vý-
ročí úmrtí)

l 18. 11. 1852 – narodil se Miko-
láš Aleš, malíř a ilustrátor 
(160. výročí narození)

l 21. 11. 1902 – narodil se Edu-
ard Fiker, spisovatel, překla-
datel, filmový scenárista (110. 
výročí narození)

l 25. 11. 1922 – narodil se Ilja 
Hurník, rodák ze slezské vsi 
Poruba, dnes ostravské čtvrti, 
hudební skladatel, klavírista, 
pedagog a spisovatel (90. výro-
čí narození)

l 30. 11. 1982 – zemřel Vilém 
Závada, básník a překladatel 
(30. výročí úmrtí)

UDÁLOSTI 
A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
OSOBNOSTÍ V LISTOPADU

* 15. 11. 1908 Strakonice
† 2. 1. 1982 Praha

Spisovatel, publicista. Po ukon-
čení strakonického gymnázia vy-
studoval FF UK v Praze (1949). 
Napsal disertační práci na téma 

Hospodářský vývoj Česko–Slo-
venska před 2. světovou válkou 
z hlediska sociologického. Po od-
chodu do Prahy působil v tamním 
rodáckém spolku Švanda dudák. 
Společně s V. Polívkou a dr. B. 
Lifkou vydal sborník Strakonice – 
propagace a adresář (1933). Byl 
redaktorem časopisu Selské listy, 

zakladatelem a redaktorem čtrnác-
tideníku Nová Šumava (založen 
r. 1929) a stejnojmenné naklada-
telské edice. Psal příspěvky do 
různých časopisů. Stal se bankov-
ním úředníkem v Praze. Autor 
básnických sbírek Světlo v moři, 

Po půlnoci, Zlaté pobřeží a veršo-
vané pohádky Kouzelník s číší ví-
na. Dále byl autorem spisů Rudolf 
Beran – člověk a politik, Jihočeský 
domácí průmysl. Živnosti a ře-
mesla – nedoceněný nástroj hos-
podářské síly a Žně v rodném kraji.
Otec herce Miloslava Šimka.
Milan Hankovec

Autorskou dvojici Miloslav Šimek (syn Rudolfa Gustava Šimka) a Jiří 
Grossmann nakreslila Nina Jánská (10 let) z výtvarného kroužku DDM 
Strakonice pod vedením Vlaďky Hradské.

ŠIMEK RUDOLF GUSTAV 

Řešení říjnového čísla:
...dokud je nám dáno, díky za každé další ráno. H. Pawlowská

a/ 2. část tajenky, inu, poloměr
b/ SPZ Malty, číslice, vítězný po-

křik
c/ chem. zn. draslíku, forma po-

hybu, spadání
d/ druh papouška, stepní savec, 

ukazovací zájmeno
e/ kus pole, var, ruská řeka
f/ spojka, jitřenka, nepříjemná žena
g/ předložka, část těla, část střechy
h/ software, část Londýna, popě-

vek
i/ šatní škůdce, staroegyptská bo-

hyně, zkratka pro doktora
j/ předložka, věnovati, zn. kečupu
k/ chem. zn. uhlíku, švagr (zasta-

rale), lidový umělec
l/ květina, domácké ženské jméno

1/ římsky 2000, květina, 1. část 
tajenky, chem. zn. vápníku

2/ staré vztažné zájmeno, prudký 
svah, české město, severozápad

3/ trýzeň, druh hvězdy, vyvřelina
4/ SPZ Španělska, povrchový důl, 

vápencová oblast, Evropan
5/ předložka, polynéský nápoj, su-

dokopytníci, SPZ Tábora
6/ SPZ Uh. Hradiště, lidově zba-

bělec, stát USA, souhlas
7/ maďarský správní celek, krátký 

kabát, plátěné obydlí
8/ český hokejista, ochrana zboží, 

zn. prodejny drogerie, rod. číslo
9/ 3. část tajenky, část atlasu, ná-

vod
pomůcka: ITA

LISTOPADOVÁ KŘÍŽOVKA

„Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to označuje.“

PRANOSTIKA

Pranostiku nakreslila Aneta Kašparová (13 let) z výtvarného oboru ZUŠ 
Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové. 
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V roce 2006 se MDF konal ve 
Strakonicích již posedmnácté, a to 
ve dnech 24.–27. srpna. Co se 
v tomto ročníku festivalu objevilo 
oproti předchozím jiného? Když 
se zaměříme na programovou 
nabídku, jistě stojí za zmínku pá-
teční dopolední pořad ve stra-
konickém kině Oko, kde byly 
promítnuty hned dva dokumen-
ty s dudáckou tematikou. Jeden 
představuje českou dudáckou tra-
dici pohledem cizince. Režíroval 
jej Američan Jefe Brown a jmeno-
val se Call of dudy. Film je zpraco-
ván v české, anglické i německé 
jazykové verzi. Druhým dokumen-
tem byl pořad o výrobě českých 
dud, v němž se představil výbor-
ný výrobce dud pan Pavel Číp ze 
Zubří na Moravě. Sobotní regio-
nální pořad se tentokrát zaměřil 
na horaly a jejich gajdy v oblasti 
od Beskyd po Tatry. V neděli byla 
poprvé do oficiálního programu 
festivalu také zahrnuta Meziná-
rodní dudácká mše.
Většina účinkujících přijela do 
Strakonic již poněkolikáté, ale no-

váčky tu byli Slovinci, kteří se sna-
ží dudáckou kulturu ve své zemi 
oživovat. Účast na festivalu sice 
přislíbili také Alžířané, ale bohu-
žel nepřijeli.

V souvislosti s rokem 2006 bych 
ráda krátce zmínila osobu pana 
Vojty Hrubého, který se zasloužil 
o rozvoj strakonické dudácké tradi-
ce. Řadu let vyučoval v místní LŠU 
dudy, založil také Strakonickou 
dudáckou muziku. Zemřel nedlou-
ho po XVII. MDF ve stáří 91 let.

Říká se, že čas plyne jako voda. 
A skutečně dva roky do XVIII. 
MDF utekly jako nic. Festival ten-
tokrát začínal již 21. a trval do 24. 
srpna 2008. Také XVIII. ročník 
přinesl některé novinky. Rozšířila 
se nabídka nočních koncertů, kte-

ré začínají až po skončení hlavní-
ho večerního programu. 
Tak ve čtvrtek to byly středověké 
dudy na hradním nádvoří, v pátek 
v noci to mělo být dudácké do-
staveníčko českých souborů na 
schodech kulturního domu, které 
se ale kvůli nepřízni počasí přesu-

nulo dovnitř. Déšť také překazil 
plánovaný noční koncert mladé 
kapely Chodské vlny, jenž se po-
dařilo nakonec uspořádat alespoň 
v náhradním termínu v sobotu. 
Sobotní noční pořad vybraných 
českých muzik se konal na nově 
vzniklém pódiu u strakonického 
pivovaru a hned si našel řadu příz-
nivců. Sobotní dopolední program 
tentokrát pamatoval mj. na domá-
cí muzikanty, kteří se mohli divá-
kům představit ve svém samo-
statném regionálním pořadu. Na 
XVIII. MDF se opět objevili noví 
zahraniční účinkující. Do Strako-
nic zavítala malá dudácká skupi-
na Abra z Lotyšska, která se svým 
velmi osobitým pojetím lotyš-
ských tradic vryla mnoha divá-
kům do paměti. 
V předchozích řádcích je jen velmi 
stručně shrnuto, že přestože se 
festivaly jeden druhému podobají, 
každý má svá specifika, svou oso-
bitou atmosféru. A tu tvoří nejen 
pořady na pódiích, ale také vy-
stoupení dudáků a muzikantů po 
celém městě – na malé scéně, na 
ulicích, v hospůdkách.
Irena Novotná

Zpravodaj města Strakonice, měsíčník – vydává město Strakonice, reg. č. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Ivana Parkosová. Redakční rada: Mgr. Marie Kotlíková, Mgr. Ma-
rie Kutheilová. Adresa redakce: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 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.

ším kruhům. Sokolské jednoty by-
ly rozpouštěny a zakládány unifor-
mované spolky hasičské, veterán-
ské, ostrostřelecké a jiné s cílem 
vytlačit sokolský kroj s červenou 
košilí. Také strakonický Sokol byl 
přeměněn na Hasičskou tělový-
chovnou jednotu Sokol. Její první 
valná hromada byla 25. srpna 

1872. Teprve po roce 
1882 po prvním všeso-
kolském sletu ožila opět 
myšlenka sokolská a zno-
vu se zakládají sokolské 
jednoty. V první polovině 
května 1885 v Pantheo-
nu, Na Stráži proběhla 
přípravná schůze k za-
ložení Sokola za účasti 
bratří: Petra Karty, Anto-
nína Císaře, Josefa Dvo-
řáka, Dr. Karla Welnera 
a Františka Daňka, kteří 

vypracovali stanovy a 2. srpna 
1885 svolali první ustavující val-
nou hromadu v místnosti Panthe-
onu za účasti 40 členů. Na první 
výborové schůzi byl zvolen staros-
tou bratr JUDr. Karel Welner, 
místostarostou Petr Karta, náčel-
níkem Petr Hadraba, jednatelem 
Josef Dvořák, pokladníkem Jan 

Pavelec a správcem domu Antonín 
Vorel. 7. října odstoupil JUDr. 
K. Welner a 2. 11. 1885 byl zvolen 
starostou Petr Karta. 1. srpna 
1886 byl posvěcen prapor nové 
Tělovýchovné jednoty Sokol Tyrš, 
matkou praporu byla paní Fran-
tiška Mayerová a odpoledne pak 
proběhlo cvičení v Oskořince. 
První slet, který měl být v roce 
1887 v Praze, byl vládou zmařen. 
Na valné hromadě 29. 8. byl zvo-
len náčelníkem bratr Antonín 
Císař. V roce 1892, 13.–15. srpna 
se uspořádal ve Strakonicích 
první župní slet sokolské župy 
Husovy v Oskořince.
V roce 1893 žije čile bruslařský 
odbor Sokola, to už jednota měla 
132 členů. Rok 1895 byl velice 
význačný a veškerá činnost jed-
noty je soustředěna na stavbu 
Sokolovny a na přípravu III. vše-
sokolského sletu. 25. listopadu byl 
schválen návrh výstavby Spolko-
vého domu. Zvítězil návrh archi-
tekta Papeže z Prahy. Stavba byla 
v únoru 1896 zadána Vojtěchu 
Duškovi, Matěji Krupkovi a Voj-
těchu Kulhánkovi. V měsíci lis-
topadu byla ukončena. Spolkový 
dům byl otevřen 21. listopadu 

1896 slavnostní akademií za 
spoluúčinkování pěveckého sbo-
ru Zvon a nově zřízeného dra-
matického odboru Sokola, který 
sehrál Zvíkovského raráška. Re-
staurace byla pronajata panu Vác-
lavu Hájkovi, správcem domu je 
zvolen bratr Antonín Kardaš. V ro-
ce 1897 byl zřízen odbor ženský, 
a to už měl Sokol odbory: cyklis-
tický, dramatický, bruslařský, vče-
lařský a pěvecký.
V roce 1902 zanikl ženský odbor 
a činnost odboru veslařského, kte-
rý je zrušen a lodě prodány. Rok 
na to při velké živelné pohromě je 
Spolkový dům značné poškozen. 
Musí být pořízena nová střecha 
a cvičení musela být značně ome-
zena. Župa Jeronýmova se dělí na 
dva okrsky. V prvním jsou Stra-
konice, Horažďovice, Vlachovo 
Březí a Volyně.
Pokračování příště.
Podle výročních zpráv a dobového 
tisku zpracoval Jan Malířský.

(Oprava chyby z minulého textu: 
„Během války bylo zatčeno (nikoli 
zastřeleno) na 12 tisíc členů Sokola 
a přes 3 400 jich bylo popraveno 
nebo umučeno v koncentračních tá-
borech.“ Za pochybení se omlouvá-
me.)

SOKOLU V ČESKU JE LETOS 150 LET, VE STRAKONICÍCH STO SEDMADVACET
Sokol pražský je založen v roce 
1862 a rychle si nachází ve vlas-
tech českých mnoho následovní-
ků. Během několika let vzrostlo 
Sokolstvo v mohutný živel. Být 
Sokolem znamenalo nejen nosit 
sokolskou košili, ale i sokolsky 
jednat, a to bylo v době rakou-
ského útlaku opravdu třeba.

Ve Strakonicích okresní tajemník 
Augustín Česlav Ludikar se po-
kouší založit sokolskou jednotu 
hned následně, ale proč cíle nedo-
sáhl, se neví. Teprve v roce 1868 
se to podařilo učitelům Eduardu 
Rybičkovi a Josefu Formánkovi, 
a to 5. července. Ovšem sokolské 
jednoty se staly trnem v oku vyš-

Bretaňci patří k tradičním účastníkům dudáckých festivalů.
  Foto: Archiv MěKS

XVII. A XVIII. MDF  2006 A 2008

Pozvánka na Sokolský ples z roku 1870.
                        Foto: Archiv Jana Malířského
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