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CO SE SKRÝVÁ V CENĚ VODNÉHO A STOČNÉHO
Cena vodného a stočného nám ve Strakoni-
cích v roce 2013 opět vzrostla. Pochopitelně 
se ptáme: Proč? Nikomu není zdražování 
příjemné a v rodinném rozpočtu se dnes už 
jen těžko hledají rezervy. Podobné novoroč-
ní „bonusy“ s námi vždycky zamávají a ne-
lze se tomu divit. A na to, jak je to s růstem 
vodného a stočného, zda jsou na tom jinde 
lépe, jsme se zeptali na našich technických 
službách.
Technické služby Strakonice, s. r. o., konkrétně 
jejich vodohospodářské středisko, provozuje 
vodohospodářský majetek (zajištění dodávky 
pitné a likvidace odpadní vody) v našem městě. 
Odpovídající poruchová služba je občanům 
k dispozici nepřetržitě po celých 24 hodin na 
telefonních číslech: 724 500 201 a 724 500 202. 
Aktuální informace jsou zveřejňovány na ofici-
álních webových stránkách www.tsst.cz.
Odpovídá ve Strakonicích růst ceny vodného 
a stočného českému průměru?
Ano, je naprosto odpovídající. „Cena vody 
v Česku začátkem letošního roku vzrostla 
meziročně v průměru o 7–8 % a pohybuje se 
kolem 80 Kč za metr krychlový. Ceny ovlivnil 
zejména růst cen energií, investice do infra-
struktury i zvýšení DPH.“ 
(Zdroj: http://www.financninoviny.cz)
Proč se tedy nedávno v tisku objevily zprávy 
o druhé nejvyšší ceně vody v regionu?
Cena je ovlivňována mnoha faktory a srovná-
vání publikovaná v různých médiích nelze po-
važovat za úplně férová. Záleží na způsobu 
stanovení ceny, zda se jedná o sazbu jedno-
složkovou či dvousložkovou, zda se porovnává 
cena bez DPH s cenou včetně DPH, zda se po-
rovnává stejný vodohospodářský rok apod., 
tzn. záleží na tom, zda se skutečně porovnávají 
srovnatelná čísla. Protože informace o stanove-
ném vodném a stočném pro rok 2013 nejsou 
aktuálně známa v dostatečném rozsahu, je ko-
rektní srovnávat cenu vodného a stočného 
v jednotlivých městech za rok 2012. Je prav-
dou, že cena vody ve Strakonicích nepřesahu-
je celostátní průměr.
Co především ovlivňuje cenu vody?
V první řadě jsou to samotné provozní náklady 
a další významnou položkou je nájemné. Pro 
vysvětlení nájemného jsou finanční prostřed-
ky, které odvádí technické služby do rozpočtu 
města, avšak z těchto peněz je vytvářen tzv. 
vodohospodářský fond, ze kterého jsou všech-
ny prostředky opět využívány na opravy a no-
vé investice do vodohospodářského majetku 
města. Tyto peníze slouží k obnově a udržení 
provozuschopnosti infrastruktury zajišťující 
zásobování obyvatel města pitnou vodou. 
Vlastní zisk technických služeb je v mini-
mální výši na úrovni 2–3 %.

Přehled financování vodovodu a kanalizací za roky 2003–2012

Nájemné + dotace Výdaj Rozdíl Dotace
2003 26 534 779,00 45 823 299,00 –19 288 520,00 8 996 779,00
2004 36 883 000,00 49 921 064,00 –13 038 064,00 22 800 000,00
2005 69 674 665,00 97 881 388,00 –28 206 723,00 53 198 640,00
2006 24 341 261,00 46 880 418,00 –22 539 157,00
2007 22 756 665,00 30 443 820,00 –7 687 155,00
2008 29 949 998,00 23 943 877,00 6 006 121,00
2009 38 893 327,00 19 324 653,00 19 568 674,00
2010 131 106 151,00 186 747 933,00 –55 641 782,00 92 648 161,00
2011 131 784 701,00 200 735 384,00 –68 950 683,00 90 870 406,00
2012 94 422 477,00 128 462 158,00 –34 039 681,00 50 022 477,00
Celkem 606 347 024,00 830 163 994,00 –223 816 970,00 318 536 463,00

–318 536 463,00
Nájemné 287 810 561,00

Podle čeho se stanovuje výše nájemného 
z vodohospodářské infrastruktury?
Stanovení výše nájemného se odvíjí od „Plánu 
financování obnovy vodovodů a kanalizací“ (Vy-
hláška ministerstva zemědělství č. 428/2001 
Sb.), který je zpracován na dobu deseti let. Pro 
naše město se podle zpracování v cenové hladině 
2008, tedy od roku 2008 do roku 2018, pohybu-
je požadovaný objem financí pro obnovu vodo-
hospodářské infrastruktury v rozmezí mezi cca 
37–87 mil. Kč dle tempa obnovy tohoto majetku.
Z výše uvedeného plyne poměrně zřetelně, že 
nájemné, které je generováno, se pohybuje při 
nižší hranici stanovené úrovně. Navíc je třeba 
vnímat, že na požadovanou hladinu nájemné-
ho se město Strakonice dostávalo řadu let po-
zvolným růstem. Pro informaci je třeba dodat, 
že vytvářený fond přes jeho plné zapojování ne-
disponuje dostatečnými prostředky potřebnými 
na opravy a investice. Uvedu konkrétní čísla. 
V letech 2003–2012 bylo do vodohospodářství 
města vynaloženo cca 830 mil. Kč. Formou do-
tací se podařilo získat cca 318 mil. Kč. Na ná-
jemném do vodohospodářského fondu se vy-
bralo celkem cca 287 mil. Kč (viz tabulka). 
Snadno lze dopočítat, že na potřebné dofinan-
cování investic a oprav bylo potřeba z rozpočtu 
města „dodat“ dalších cca 224 mil. Kč. Z uve-
dených čísel je vidět, o jak náročné investice se 
jedná, a přestože nejsou Strakoňákům každý 
den přímo na očích, jsou o to důležitější. Jed-
nalo se např. o rekonstrukci čistírny odpadních 
vod, vodárny v Hajské a připravuje se rekon-
strukce vodárny v Pracejovicích.

Co by se stalo, kdyby město netvořilo dosta-
tek financí na obnovu (formou nájemného)?
Docházelo by k „vybydlování“ vodohospodář-
ského majetku a nebylo by v takovém případě 
možné čerpat na obnovu vodohospodářského 
majetku žádné dotace. Bylo by pak těžké udr-
žet spolehlivé fungování a cenový růst by pak 

přišel vynuceným skokovým nárůstem, které-
mu by se nedalo vyhnout. 
Kdo rozhoduje o výši vodného a stočného 
v našem městě?
Zastupitelé města Strakonice, a to na základě 
návrhu ceny vodného a stočného, který před-
kládají technické služby spolu s návrhem výše 
nájemného z vodohospodářské infrastruktury. 
Např. pro rok 2011 byla odsouhlasena bez 
DPH cena vodného 40,98 Kč a stočného 24,84 
Kč s nájemným ve výši 34 mil. Kč; pro rok 
2012 bylo bez DPH vodné 41,79 Kč a stočné 
25,42 Kč s nájemným 37 mil. Kč. V roce letoš-
ním je vodné stanoveno bez DPH na 45,06 Kč, 
stočné 26,31 Kč a nájemné 40 mil. Kč.
Texty usnesení zastupitelstva včetně zvuko-
vých záznamů jsou k dispozici na http://
www.strakonice.eu/sites/default/files/usneseni
Kde mohu zjistit další informace o vodném 
a stočném ve Strakonicích?
Opět například na oficiálních stránkách města 
na adrese http://www.strakonice.eu/content/
ceny-vodneho-stocneho a také na stránce http:
//www.tsst.cz/voda.html. Naleznete zde od-
povědi nejen na cenu vodného a stočného, ale 
například také na to, jak se provozovatel brání 
černým odběrům vody, kde se občané dozví 
informaci o měření a manipulaci na vodovodní 
síti, zda je zakalení vody způsobené měřením 
a manipulací na vodovodní síti zdraví škodlivé, 
na co si lidé nejčastěji stěžují, zda je voda nezá-
vadná, jak se zakalení dodávané vody řeší a co 
je jeho příčinou, k čemu vede snižující se spo-
třeba vody, zda působí velkoodběratelé i nadá-
le jako stabilizující prvek, kdo nám dodává 
a připravuje teplou vodu – užitkovou, zda může 
být příčina zakalení na straně vlastníka objek-
tu, jaké jsou nejčastější příčiny zakalení pitné 
studené nebo teplé vody, jestli jsou přijímána 
nějaká opatření ke zlepšení současného stavu 
atd.
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89. jednání dne 9. 1. 2013

Rada města souhlasila:

POZOR NA ZMĚNU
PARKOVÁNÍ U SUPERMARKETU
COOP
s osazením sestav dopravních zna-
ček, kterými bude omezena doba 
parkování na dvě hodiny v době od 
8.00–17.00 hodin na parkovišti 
u COOP supermarketu.

K omezení možnosti parkování 
bylo přistoupeno z důvodu využí-
vání parkoviště i k dlouhodobému 
parkování, čímž dochází k bloko-
vání parkovacích míst pro vozidla 
návštěvníků supermarketu.

90. jednání dne 16. 1. 2013

Rada města souhlasila:

PŘÍSPĚVKY PRO SPORT
s poskytnutím příspěvků na ná-
jemné ve sportovních zařízeních 
města Strakonice pro kategorie 
žactva a dorostu (v případě HC 
Strakonice, o. s., včetně juniorské 
kategorie) v roce 2013: Basketba-
lovému klubu Strakonice, SK Bas-
ketbal Strakonice, Cobře Ryu Stra-
konice, o. s., DDM Strakonice – Fbc 
Strakonice, DDM Strakonice – 
Mladému záchranáři, kroužku po-
tápění, střeleckému kroužku, FK 
Junior Strakonice, o. s., SK Fight 
Pro Strakonice, HC Strakonice, 
o. s., SK Judo – 1990 Strakoni-
ce, Občanskému sdružení Karate 
Strakonice, SK Policie Strakonice 
– oddílu nohejbalu, Shotokanu Ka-
rate–do International Federation 
Czech Republic, o. s., Tanečnímu 
klubu „Čtyřlístek“ Strakonice, TJ 
ČZ Strakonice – atletickému oddí-
lu, oddílu házené, oddílu stolní-
ho tenisu, oddílu volejbalu, TJ 
Fezko Strakonice – oddílu plavec-
kých sportů, Tenis klubu Strakoni-
ce, o. s., a s poskytnutím příspěvků 
na nájemné ve sportovních zaříze-
ních spravovaných STARZem pro 
kategorie dospělých v roce 2013: 
Basketbalovému klubu Strakonice, 
Basketbalovému klubu Strakonice 
– ženy „A“, SK Basketbal Strako-
nice, DDM Strakonice – Fbc Stra-
konice, SK Fight Pro Strakonice, 
HC Strakonice, o. s., Potápěči Stra-
konice, o. s., TJ ČZ Strakonice – 
oddílu házené, TJ Fezko Strako-
nice – oddílu plaveckých sportů.

Pro příspěvky na nájemné je v roz-
počtu města pro letošní rok vy-
členěna částka ve výši 9 350 tisíc 
korun.

KOMERČNÍ BANKA
NEMĚNÍ PROSTORY
s uzavřením dodatku ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor v budo-
vách čp. 270 a 1319 v ulici Na 
Stráži a úhradě služeb spojených 
s jejich užíváním mezi městem 
Strakonice a Komerční bankou, 
a. s., jehož předmětem je prodlou-
žení smlouvy o 10 let.

Dům je od roku 2008 ve vlastnic-
tví města Strakonice, které ho 
odkoupilo od Komerční banky. 
Banka je zde nyní v podnájmu. 
Dodatek nájemní smlouvy řeší 
její prodloužení o 10 let. 

Rada města rozhodla:

DALŠÍ KROK K OŽIVENÍ 
PRŮMYSLOVÉ ZÓNY JELENKA
zaslat výzvu k podání nabídky na 
komunikaci a inženýrské sítě prů-
myslové zóny Jelenka. 

V průmyslové zóně Jelenka bude 
vybudovaná nová asfaltová komu-
nikace a prodloužen kanalizační 
a vodovodní řad včetně veřejného 
osvětlení.

Rada města souhlasila:

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 
PRO ZŠ DUKELSKÁ
s uzavřením smlouvy s Ing. arch. 
Janem Rampichem na vypracová-
ní architektonické studie přístavby 
základní školy Dukelská za cenu 
89 400 Kč (včetně DPH). 

Přístavba, tzv. spojovací krček, 
v ZŠ Dukelská postavená z bole-
tických panelů vykazovala při mě-
ření nadlimitní hodnoty koncent-
race azbestových a minerálních 
vláken, proto byl tento prostor 
uzavřen a zneprůchodněn. Nyní 
se připravuje návrh na řešení 
této části školy prostřednictvím 
studie, kterou bude zpracovávat 
Ing. arch. Jan Rampich.

LANOVÉ HŘIŠTĚ PRO MLÁDEŽ
s podáním žádosti o nadační pří-
spěvek NADACE ČEZ do Gran-
tového programu oranžové hřiště 
pro rok 2013 na moderní lanové 
hřiště pro mládež. 

Město Strakonice se opět snaží zís-
kat finance na nové lanové hřiště 
pro mládež, které by bylo vytvořené 
v lokalitě Jezárky. Do zvolené loka-
lity by byla umístěna lanová pyra-
mida. Snahou projektu je rozšířit 
nabídku volnočasového a sportov-
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ního zázemí pro mládež v této dy-
namicky se rozvíjející zóně města.

91. jednání dne 23. 1. 2013

Rada města schválila:

ÚPRAVY V DOMĚ KULTURY
zadání veřejné zakázky, a to na 
stavební úpravy sociálního zaříze-
ní včetně kanalizačních a vodovod-
ních rozvodů v domě kultury.

Rozvody vody a kanalizace v domě 
kultury jsou staré více než 50 let, 
a tomu odpovídá jejich technický 
stav. Dochází zde k prosakování 
vody a neprůchodnosti odpadů. 
Proto byla vypsána veřejná zakáz-
ka na realizaci rekonstrukce. Po 
dokončení bude zajištěn bezporu-
chový provoz zařízení a zlepšená 
kvalita interiérů WC.

93. jednání dne 6. 2. 2013

Rada města schvaluje a bere na 
vědomí:

MHD V ROCE 2013
cenu přepravního výkonu pro rok 
2013 ve výši 37,5 Kč/km a předpo-
kládanou ztrátu pro rok 2013 ve 
výši 4 064 796 Kč za předpokladu 
ujetí 164 500 Kč pro potřeby města.

Cena přepravního výkonu MHD 
ve Strakonicích je stanovena pro 
rok 2013 ve výši 37,5 Kč/km 
(98 % tvoří předpokládané pro-
vozní náklady). Předpokládaná 
ztráta pro tento rok činí 4 064 796 
Kč při ujetí 164 500 km pro potře-
by města Strakonice. Oproti roku 
2012 je výše předpokládané ztráty 
o 888 644 Kč nižší. V roce 2013 
autobusy MHD ujedou pro potře-
by města Strakonice o 22 000 km 
méně v souvislosti se změnou jízd-
ních řádů od 1. 7. 2013.

Rada města souhlasila:

NOVÉ ŠATNY A SPRCHY
V TENISOVÉ HALE
s poskytnutím investičního trans-
feru ve výši 50 000 Kč Tenis klu-
bu Strakonice, o. s., na vybudování 
šaten a sprch v tenisové hale.

VLAJKA PRO TIBET
s vyvěšením tibetské vlajky ve dnech 
8.–11. 3. 2013 na hlavní budově 
MěÚ u příležitosti 54. výročí po-
vstání Tibeťanů proti čínské oku-
paci v Tibetu.

VÝŠE NÁJMŮ NEZMĚNĚNA
s neuplatněním inflačního koeficien-
tu pro rok 2013 u všech nájemců ne-
bytových prostorů a pozemků v ma-
jetku města Strakonice a u bytových 
jednotek se smluvním nájemným.

Inflační koeficient v České re-
publice dle Českého statistického 
úřadu činí 3,3 %. Rada města ne-
souhlasila s uplatněním inflační-
ho koeficientu, čímž tak vychází 
vstříc svým nájemcům. Nájemné 
bude ve stejné výši jako v loňském 
roce. Ceny nájemného nebyly na-
vyšovány o inflační koeficient ani 
v uplynulých čtyřech letech.
Předpokládané příjmy pro rok 
2013 z pronájmů nebytových pro-
storů jsou cca 7,2 milionu korun, 
za nájemné z bytů cca 6,2 milionů 
korun a za pronájem pozemků 
3,5 milionů korun.

Rada města rozhodla:

NOVÉ STÁNKY PRO TRŽNICI
zaslat výzvu k podání nabídky na 
prodejní stánky a jejich zázemí.

Prodejní stánky určené na tržnici 
u sv. Markéty budou dodány a osa-
zeny v průběhu letního období.

Usnesení z jednání rady města naleznete na www.strakonice.eu.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Vážení občané, rádi bychom vás upozornili, že ztráty a nálezy je možné 
si vyzvednout na podatelně Městského úřadu Strakonice, Velké náměs-
tí 2, kde se shromažďují půl roku.
Bližší informace vám poskytne pí Jitka Holíková, tel.: 383 700 113.

Rada města Strakonice
oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí
pracovní místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Základní školy Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882
Termín pro podání přihlášek do konkurzního řízení: do pátku 29. břez-
na 2013 do 11.30 hodin na podatelnu MěÚ Strakonice.
Bližší informace ke konkurznímu řízení: www.mu-st.cz nebo na tel.: 
383 700 600 (Ing. Miluše Vacková)
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Zkouška elektromobilu v zimních podmínkách. Elektromobil by mohly 
technické služby města v budoucnosti využívat jako jednu z alternativních 
možností.   Foto: Archiv MěÚ

Jak uvádí Jana Vadlejchová, ve-
doucí Obecního živnostenského 
úřadu MěÚ Strakonice, stoupá 
počet stížností, které souvisejí 
s problémy při uzavírání smluv při 
přechodu na nového dodavatele 
energií. Z toho důvodu je dobré 
znát základní pravidla při kon-
taktu s výše zmíněnými obchod-
níky tak, abyste v konečném dů-
sledku nebyli připraveni o peníze 
či o dodávky energií. 
Podle sdělení Energetického re-
gulačního úřadu jde především 
o následující:

1. Vždy si důkladně ověřte to-
tožnost osoby, která přichází 
s nabídkou. Obvykle nabízí 
levnější sazby za elektřinu 
a plyn. Pracovník distribu-
tora přichází k zákazníkovi 
pouze z důvodu odečtu mě-
řidla nebo jeho výměny či 
kontroly. Na vyžádání se pro-
káže průkazem společnosti, 
pro kterou úkon provádí a zá-
kazník si vše může zkontrolo-
vat dotazem u příslušné dis-
tribuční společnosti. K výše 
uvedeným úkonům potřebuje 
zástupce distributora pouze 
zpřístupnit daný elektroměr 
či plynoměr. Jiná součinnost 
zákazníka není nutná. Po-
kud vám náhodná osoba 
nabízí cokoliv dalšího, jde 

téměř vždy o podomního pro-
dejce, který může pro získání 
podpisů smlouvy používat ne-
kalé obchodní praktiky. 
„Nikoho neprověřeného by si li-
dé domů rozhodně pouštět ne-
měli, a to platí i pro podomní 
obchodníky,“ varuje Jana Vad-
lejchová. „Velmi ostražití by 
měli být především starší lidé. 
V lepším případě se stane, že 
uzavřou pod tlakem pro ně ne-
výhodnou smlouvu a přijdou 
o část finančních prostředků. 
V horším se může stát, že se ja-
ko pracovník energetické spo-
lečnosti do jejich domácnosti 
vloudí zloděj. Například pod 
záminkou vrácení přeplatku za 
energie. Takto o úspory okra-
dených seniorů bylo i ve Stra-
konicích několik.“

2. Před podpisem jakýchkoliv 
dokumentů, včetně plné mo-
ci, je nanejvýš vhodné si vyžá-
dat a podrobně se seznámit 
s veškerými podklady, přede-
vším se smluvními ustanove-
ními a obchodními podmín-
kami dodávky. V případě 
nejasností si vyžádejte vysvět-
lení, nejlépe je, ponechat si 
čas na rozmyšlenou a ověřit 
tvrzení obchodníka. Podpis 
smlouvy neuspěchejte. Jediný 
profit z rychlého řešení má 

Strakonice čistější a krásnější – více informací manažer projektu
Michal Novotný, 383 700 116, michal.novotny@mu-st.cz

l Před podpisem smlouvy si dopřejte čas na rozmyšlenou i poradu

PODOMNÍ PRODEJCI ELEKTŘINY A PLYNU JEDNAJÍ ČASTO NEFÉR. BUĎTE OBEZŘETNÍ!
zpravidla podomní prodejce 
– pro zákazníka mohou na-
stat následné problémy, pře-
vážně spojené se zbytečnou 
finanční ztrátou. 

K nejčasnějším praktikám podo-
mních obchodníků patří informo-
vání o tom, že stávající dodavatel, 
se kterým má zákazník uzavřenou 
smlouvu, končí činnost. Požadují 
například předložení vyúčtování 
za dodávky elektřiny nebo plynu 
a dožadují se kontroly elektromě-
ru či plynoměru s tím, že prová-
dí kontrolu nastavení stávajících 
tarifů pro zákazníka a následně 
nabízejí levnější dodávky. Obvyk-
le na zákazníka naléhají, aby 
smlouvu podepsal okamžitě a ar-
gumentují časově omezenou vý-
hodnou nabídkou. „Jakmile někdo 
za jakýmkoli účelem po vás bude 
vyžadovat předložení vyúčtování 
dodávky elektřiny či plynu, zcela 
nepochybně se jedná o podomního 
prodejce a je bezpečnější takového 
člověka hned a přímo odmítnout,“ 
radí vedoucí obecního živnosten-
ského úřadu.
Dalším způsobem klamavého 
jednání podomních obchodníků 
je neposkytnutí úplné informace 
o nabídce. Například klientovi 
zatají způsob výpočtu ceny za 
energie či různé poplatky (akti-
vační, deaktivační a jiné) a na 
konečném vyúčtování se objeví 
vyšší cifra než dosud. Dále tře-
ba neupozorní zákazníka na prá-
vo odstoupit od nově uzavírané 
smlouvy. Té ještě mohou chybět 
některé povinné náležitosti, napří-
klad obchodní podmínky dodava-

tele. Někdy dochází dokonce k fal-
šování podpisu na smlouvách.
„Podomní obchodníci jsou dobře 
vyškoleni v manipulativních prodej-
ních technikách. Většina klientů 
pak podlehne pod tlakem ze stra-
chu nebo z pocitu trapnosti. A na 
to přesně takový neférový prodej-
ce čeká, o to usiluje,“ varuje Jana 
Vadlejchová.
Pokud se stane, že z výše uvede-
ných důvodů či jinou souhrou 
událostí zákazník podepíše ne-
výhodnou smlouvu a následně 
zjistí, že dodavatele elektřiny 
vlastně změnit vůbec nechce, má 
právo bez jakékoliv sankce od 
smlouvy odstoupit. Je však třeba 
to řešit co nejdříve. Nejzazší lhů-
ta k odstoupení končí 5 dnů 
před zahájením dodávky elektři-
ny nebo plynu od nového do-
davatele. Pracovnice Obecního 
živnostenského úřadu MěÚ Stra-
konice i inspektoři České obchod-
ní inspekce, jejichž konzultační 
dny ve Strakonicích jsou každé 
třetí úterý v měsíci, rádi poskytnou 
potřebné informace a poradí.
Změna dodavatele je svobodnou 
volbou každého zákazníka. Před tím, 
než se rozhodne, měl by si vše dob-
ře promyslet, seznámit se s podmín-
kami nové nabídky a porovnat je 
i s dalšími. Například na webových 
stránkách Energetického regulač-
ního úřadu www.eru.cz lze nalézt 
kromě užitečných rad i kalkulá-
tor plateb (http://kalkulator.eru.cz), 
který porovnává vybrané obchod-
níky s energiemi podle výhodnosti 
cen pro zákazníka.
(PR)

Úspora peněz, či získání kvalitnějších služeb jsou hlavními důvody, 
kvůli kterým se rozhodujeme pro změnu dodavatele elektřiny a plynu. 
Na to máme právo. Pokud nás však s takovou nabídkou navštíví po-
domní prodejce, vzhledem ke zkušenostem řady klientů s podvodný-
mi obchodnímu praktikami, je na místě přinejmenším obezřetnost.

Jako každý rok i le-
tos jsme my, dětští 
zastupitelé, vymys-
leli na adaptačním 

kurzu, jak pomoci zvelebit naše 
město. Pro rok 2013 jsme zvolili 
téma Strakonice čistější a krás-
nější. V rámci projektu se budeme 
snažit vytipovat problémová mís-
ta, kde se tvoří nelegální skládky, 
kde je málo odpadkových košů 
nebo kde jsou lidé zvyklí odhazo-
vat odpadky. Aby nezůstalo jen 
u slov a došlo i k činům, rozhodli 
jsme se, že i my přiložíme ruku 
k dílu a uklidíme lokalitu mezi 
nákupním parkem a ZŠ F. L. Če-
lakovského, Jezerní ul. Zúčast-
nit se může každý, a proto zveme 
i Vás, abyste nám 25. března 
s úklidem pomohli. Poté přijde na 

řadu ta příjemnější část – soutěž 
s TetraPak, které se opět může 
zúčastnit úplně každý. Soutěžní 
samolepku nalepte na teprapacko-
vou krabici (tj. od mléka, džusů 
apod.) a vhoďte ji do příslušné-
ho kontejneru. Samolepku získáte 
v Městském inf. centru a ve všech 
základních školách. Z vytřídě-
ných krabic potom vylosujeme 
vítěze hodnotných cen. Budeme 
pomáhat i při každoročním čištění 
řeky Otavy a nakonec uděláme 
naše město ještě krásnější výsad-
bou květin. Nudit se nebudeme 
a určitě budeme rádi za jakoukoliv 
pomoc, podporu nebo nápad od 
Vás. Tak pojďte do toho s námi, 
za čistější a krásnější Strakonice!
Jménem DZ Kateřina Kunclová 
a Adéla Friedlová

DĚTSKÝM ZASTUPITELŮM NENÍ LHOSTEJNÉ NAŠE MĚSTO
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Již IV. společenský večer pro zá-
chranáře pořádalo město Stra-
konice 14. února 2013 v domě 
kultury. Smyslem této akce je vy-
jádřit poděkování a úctu lidem, 
jejichž pracovní a životní náplní 
je pomoc v kritických okamžicích 
života obyvatel našeho města 
a okolních obcí. Pozvanými byli 
opět zástupci jednotlivých složek 
integrovaného záchranného sys-
tému, profesionální i dobrovolní 
hasiči, policisté, záchranáři, vojá-
ci a další hosté. 
Děkovné listy z rukou starosty 
města za mimořádné zásluhy pře-
vzali tři ocenění: Martin Tíkal, 
Alena Zíková a Milan Hauser.
Nadrotmistr Martin Tíkal, přísluš-
ník 25. protiletadlové raketové 
brigády ve Strakonicích, zachránil 
lidský život, když byl v loňském 
roce na preventivním rehabili-
tačním pobytu ve vojenské zota-
vovně Měřín. Tehdy 9. května 
navštívila zotavovnu také paní 
Alžběta Drdová. Při plavání v ba-
zénu upadla do hypoglykemic-
kého kómatu. Nadrotmistr Tíkal 
nezaváhal, vytáhl ji z vody a pod-

nikal nezbytné kroky k záchraně 
jejího života až do příjezdu zdra-
votnické záchranné služby. 
Vážná dopravní nehoda prověři-
la statečnost a obětavost dalších 
dvou oceněných – zdravotní sest-
ry Aleny Zíkové a řidiče sanitky 
Milana Hausera ze strakonické 
nemocnice. Ve čtvrtek 13. prosin-
ce se posádka sanitky, která pře-
vážela pacienty k vyšetření, stala 
nevinným účastníkem dopravní 
nehody. Citujme z dopisu svědka 
události:
„…i přes utrpěný šok z vážné 
dopravní nehody a fyzická zraně-
ní se plně a neodkladně věnova-
li svěřeným pacientům, snažili se 
stabilizovat jejich zdravotní stav 
a všemožně i v nepříznivých povětr-
nostních a místních podmínkách 
ulehčit v prožívaném traumatu. Je-
jich práce vyniká o to výrazněji, že 
kromě jednoho či dvou dalších ři-
dičů se nikdo přibližně ze stovky 
kolemstojících automobilů neobtě-
žoval vystoupit z vyhřáté kabiny 
a zapojit se do záchranných pra-
cí.“
(PR)

Za kulturní památku byl Minister-
stvem kultury ČR na sklonku loň-
ského roku prohlášen dům číslo 
popisné 380 v Husově ulici. Podle 
památkářů jde o čistou secesní 
stavbu, která je významným pří-
kladem zdravotnické architektury 
z počátku minulého století a zají-
mavá nejen svým provedením, ale 
i výtvarnou kvalitou. Ve Strakoni-
cích je nyní celkem 36 památkově 
chráněných objektů.

Někdejší sirotčinec byl postavem 
v letech 1911–1913 a společně se 
sousedním chorobincem šlo o do-
minantní stavbu sloužící sociál-
ním potřebám města v první polo-
vině 20. století. Vedlejší budova 
byla později přestavěna na byty 
a svou původní podobu ztratila.
V současnosti je v původním si-
rotčinci pobočka Šmidingerovy 
knihovny a její ekoporadna, depo-
zitář Muzea středního Pootaví 
a kanceláře několika organizací. 

Základní účel stavby však stále při-
pomíná neorenesanční štuková vý-
zdoba uliční fasády s vyobrazením 
Krista s dětmi v obloučkovém štítu.
Město, které objekt vlastní od ro-
ku 2002, o jeho zařazení mezi kul-
turní památky požádalo v srpnu 
loňského roku. Důvodem byla 
skutečnost, že v případě kladného 
rozhodnutí bude snazší sehnat do-
tační prostředky na kompletní re-
konstrukci, která je již velmi po-

třebná. Rozhodlo také to, že 
současný špatný stav objektu lze 
napravit i bez výrazného zásahu 
do původních konstrukčních a ar-
chitektonických prvků a zacho-
vat tak co nejpůvodnější podobu 
domu. Město nyní připravuje 
podklady pro podání žádosti do 
takzvaných Norských fondů, ze 
kterých byla například podpo-
řena také nedávná revitalizace 
strakonického hradu.
(PR)

STOLETÝ DŮM REPREZENTUJE ZDRAVOTNICKOU ARCHITEKTURU

Dům v Husově ulici byl prohlášen za kulturní památku.
  Foto: Archiv MěÚ

Strakonický pivovar se již tradičně 
účastnil prestižní degustační sou-
těže v Táboře. Letošní 23. ročník 
Reprezentativních pivních slavnos-
tí proběhl 6.–9. února 2013. Stra-
konický pivovar měl celkem obsa-
zeno svými výrobky šest kategorií. 

Z Tábora si odvezl zlatou medai-
li polotmavý ležák Klostermann 
v kategorii polotmavých ležáků. 
Do Tábora se sjelo 150 pivovarů 
z České republiky a zahraničí.
„Konkurence byla opravdu velká. 
Jsem velmi ráda, že polotmavý le-
žák Klostermann potvrdil své kva-

lity a získal Zlatou pivní pečeť v té-
to prestižní degustační soutěži,“ 
říká Dagmar Vlková, členka komi-
se a sládek pivovaru.
 Odborné anonymní degustace 
soutěže o Zlatou pivní pečeť zača-
ly o den dříve. Porotu čekal ná-

ročný maraton – do soutěže 
bylo přihlášeno okolo 550 
vzorků piva. Z hlediska 
účasti pivovarů v odbor-
né degustační soutěži jsou 
Slavnosti piva v Táboře nej-
větší svého druhu v České 
republice. Odborné degus-
tace jsou přísně anonym-
ní a oficiálně garantované 
odbornými autoritami. Sou-
těže piva certifikují světo-
vě renomované společnosti 
a Státní zemědělská a potra-
vinářská inspekce ČR. Kro-
mě odborníků z pivovarů 
také degustovali doktorandi 
VŠCHT a úspěšní studenti 

odborných potravinářských 
škol. Jako nezávislí degustátoři 
se zúčastnili sládci z Japonska, 
Ukrajiny, Ruska, Polska a také 
řada našich vynikajících odbor-
níků z oboru pivovarnického. Po-
prvé se také účastnili degustací 
pracovníci Výzkumného chmelař-
ského ústavu Žatec.

DĚKOVNÉ LISTY PŘEDAL STAROSTA TŘEM ZACHRÁNCŮM

           Foto: Archiv měšťanského pivovaru

KLOSTERMANN ZÍSKAL V TÁBOŘE ZLATOU PIVNÍ PEČEŤ

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali všem našim dárcům, kteří 
si na pejsky vzpomněli kolem 
Vánoc (a nejen tehdy) a obdaro-
vali náš útulek spoustou užiteč-
ných a potřebných věcí.

Děkujeme za všechny čtyřnohé 
obyvatele.
Alexandra Auterská, Útulek pro 
opuštěné a nalezené psy měst 
Strakonice a Písek

PODĚKOVÁNÍ Z PSÍHO ÚTULKU

                 POZVÁNKA NA
                 V. JARNÍ SETKÁNÍ S OBČANY
                                Strakonice čistější a krásnější
                                nebo krásnější a čistější?
Čím se můžeme pochlubit? Kde nás bota tlačí?
Co pro krásnější Strakonice již děláme a co se ještě dá dělat?

O tom i o dalších tématech si přijďte podebatovat nejen s vedením 
města do Rytířského sálu strakonického hradu v úterý 19. břez-
na 2013 od 16.30 hodin.
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Nejen represí se za-
bývají strážníci měst-
ské policie. V rámci 
prevence kriminali-
ty bylo v roce 2012 

uskutečněno několik zajímavých 
akcí. V měsíci dubnu jsme se zú-
častnili dopravní soutěže mladých 
cyklistů na hřišti ZŠ Poděbrado-
va. Začátkem měsíce května jsme 
již tradičně připravili na Podskalí 
den plný ukázek práce IZS pro SŠ 
ve Volyni. Děti mateřské škol-
ky Čtyřlístek si přišly prohlédnout 
kamerový systém na služebnu 
MP, kde si mohly prohlédnout ce-
lé město z poněkud jiné perspek-
tivy. V červnu proběhla ukázka 
naší výstroje a výzbroje pro téměř 
120 dětí ve Škole v přírodě ve 
Střelských Hošticích. Jako každý 
rok bylo připraveno ve spolupráci 
s odborem dopravy MěÚ Strako-
nice ,,Dopoledne plné her“ pro 
předškoláky ze všech mateřských 
škol ve Strakonicích. V červnu 
proběhl Dětský den s policisty 
a strážníky. V červenci jsme na-
vštívili se zástupci Policie ČR 
a psovody z Volar letní tábor Zá-
lesák, kde byl pro děti připraven 

na základních školách pro čtvrté 
a sedmé třídy. Cílem přednášek 
bylo žáky seznámit s problemati-
kou jejich osobní bezpečnosti, po-
sílit znalosti o dodržování pravi-
del silničního provozu a vysvětlit 
pojmy jako šikana, kyberšikana, 
kybergrooming atd…
Během prvního měsíce v roce 
2013 jsme zaznamenali více než 
devět stovek událostí. Např.
– Pomocí kamerového systému byl 
spatřen muž s velikou taškou, který 
se poté přiznal k vloupání do za-
hradního domku v ulici Volyňská.

– Ve večerních hodinách dne 
28. 1. byla vyslána hlídka na čer-
pací stanici Katovická, kde byla 
přepadena čerpadlářka. Po třech 
hodinách hlídka zajistila v baru 
muže, který se ke svému činu do-
znal.
– Dne 29. 1. bylo slyšet volání 
o pomoc ze vchodu domu v ulici 
Mládežnická, kde došlo k inciden-
tu mezi dvěma muži. Jeden z nich 
byl hlídkou MP převezen k lékař-
skému ošetření do nemocnice.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

Mateřská škola 1. 7.
až 4. 7.

8. 7.
až 12. 7. 

15. 7.
až 19. 7.

22. 7.
až 26. 7.

29. 7.
až 2. 8. 

5. 8.
až 9. 8. 

12. 8.
až 16. 8. 

19. 8.
až 23. 8. 

26. 8.
až 30. 8. 

A.B. Svojsíka provoz provoz

U Parku provoz provoz

Lidická 194 (odloučené pracoviště MŠ U Parku) provoz

Čtyřlístek provoz provoz

Lidická 625 provoz provoz

Holečkova (odloučené pracoviště MŠ Lidická 625) provoz provoz

Školní (odloučené pracoviště MŠ Lidická 625) provoz provoz

Spojařů (odloučené pracoviště MŠ Lidická 625) provoz provoz

Stavbařů (odloučené pracoviště MŠ Lidická 625) provoz

Šumavská provoz provoz

bohatý program na celé dopoled-
ne. Od měsíce srpna je k dispozi-
ci pro lidi nedoslýchavé, neslyšící, 
se zbytky sluchu nebo s poru-
chou řeči, speciální telefonní lin-
ka. Umožňuje za pomoci mobilní-
ho telefonu prostřednictvím SMS 
zpráv se spojit se stálou službou 
operačního střediska MP Strako-
nice. Na akci „Běh městem Stra-
konice“ proběhla ukázka výstroje 
a výzbroje, kde si účastníci běhu 
mohli prohlédnout a vyzkoušet 
pomůcky, které strážníci využívají 
při své práci.
V měsíci září proběhla akce u ZŠ 
Povážská „Zebra se za Tebe ne-
rozhlédne“. Společně se zástupci 
Policie ČR jsme zastavovali školá-
ky, se kterými jsme probírali na 
místě pravidla správného přechá-
zení. Ve sportovním areálu v ulici 
Máchova pro místní i přespolní 
mateřské a základní školy proběh-
la akce „Kdo sportuje, nezlobí!“. 
Společně s Policií ČR, DDM 
a HZS Strakonice byla připrave-
na různá stanoviště, kde děti po-
měřily své síly.
Během dvou měsíců, října a listo-
padu byly prováděny přednášky 

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM STRAKONICE V ROCE 2013

Městská policie Strakonice a Šmidingerova knihovna
zvou všechny seniory na přednášku s besedou na téma

NEBEZPEČNÝ VĚK!
Jak se chránit před okradením? • Jak předcházet riziku přepadení?
Jak se vyhnout podvodu? • Jak zabezpečit majetek?
Jak se chovat v silničním provozu?

Tématem se bude zabývat Ing. Petr Vačkář z odboru prevence krimi-
nality JčKÚ.
Doplněno ukázkami.

Společenský sál ŠK v úterý 19. března v 10.00 hod.

PROCES KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
POKRAČUJE
Před více než dvěma lety se na 
Strakonicku poprvé sešly pracovní 
skupiny komunitního plánování 
sociálních služeb, které řešily mi-
mo jiné problematiku dostupnosti 
a kvality sociálních služeb. Výsle-
dek jejich práce byl shrnut do 
dokumentu s názvem Komunitní 
plán sociálních služeb ORP Stra-
konice. Tento strategický doku-
ment jednak popisuje výchozí stav 
sociálních a doprovodných služeb, 
ale také obsahuje přehled projek-
tů, které by bylo vhodné realizo-
vat, aby rozvoj sítě sociálních slu-
žeb na Strakonicku byl optimální 

z pohledu klientů, poskytovatelů 
služeb i samotných obcí. 
Pro širokou veřejnost byl nejhma-
tatelnějším výstupem prvního plá-
nování sociálních služeb nový 
Katalog poskytovatelů sociálních 
služeb. Ten je k dostání jak v tiště-
né podobě (vyšel v době ukončení 
prvního plánování tj. koncem ro-
ku 2011), tak i ve verzi elektro-
nické na speciálních webových 
stránkách www.kppss-st.cz. Tyto 
stránky obsahují nejen elektronic-
kou verzi katalogu, která je díky 
tomu průběžně aktualizována, ale 
i celý Komunitní plán sociálních 

„Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“

služeb ORP Strakonice (dále jen 
KPSS) a dále vždy aktuální in-
formace k sociálním dávkám.
Od loňského roku probíhá na 
Strakonicku monitoring plnění 
plánu rozvoje sociálních služeb. 
V rámci tohoto monitoringu bu-
dou vyhodnocovány plněné akti-
vity a jejich aktuálnost a zároveň 
budou hledány možnosti realizace 
aktivit prozatím nenaplněných.
Toto hodnocení KPSS bude trvat 
do května 2013 a je financováno 
z projektu Jihočeského kraje „Plá-
nování sociálních služeb v Jihočes-

kém kraji“. Město Strakonice na 
tomto monitoringu spolupracuje 
s občanským sdružením CHANCE 
IN NATURE – LOCAL ACTION 
GROUP, které se podílelo i na vy-
pracování prvního KPSS.
S průběžnými výstupy monitorin-
gu se mohou občané seznámit na 
vzdělávacím workshopu, který se 
uskuteční ve středu 27. března 
2013 od 10 hodin ve velké zaseda-
cí místnosti na Městském úřadě 
Strakonice. 
Michal Novotný, projektový ma-
nažer
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               CHCETE SI ROZUMĚT S POČÍTAČEM?
               MYSLÍTE SI, ŽE SI ŠPATNĚ PAMATUJETE?
               POJĎTE SE S NÁMI NAUČIT OBOJÍ!
TRÉNINKY PAMĚTI
Pro koho: pro seniory a zdravotně postižené v seniorském věku 
 max. 7 osob
Přihlášky: Bc. Lenka Veselá, DiS. – lektorka kurzu
 383 321 931, 604 607 894
Rozsah: 10 hodin (5 lekcí po dvou hodinách)
Kde: klubovna SZdP v ČR, Stavbařů 213

PC KURZY 
Pro koho: pro seniory a osoby 55+
Místo a čas: dle zájmu a domluvy
Co: začátečníci, pokročilí, úprava fotek, internet aj.
Přihlášky:  Martina Božková
 383 321 931
Více na www.czp.strakonice.cz nebo na facebooku (Centrum pro zdra-
votně postižené JK, o. s., pracoviště ve Strakonicích)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Tříkrálová sbírka 2013 se konala v termínu od 1. do 14. ledna 2013. Roz-
pečetění 38 kasiček proběhlo na MěÚ Strakonice dne 15. 1. 2013. Celko-
vý výtěžek sbírky byl 116 215 Kč, z toho výtěžek Tříkrálového koncertu 
činil 14 610 Kč. Vybraná částka byla odeslána na konto Tříkrálové sbírky 
2013. Z celkového výnosu bude 35 % využito na mezinárodní humani-
tární pomoc. Podrobnosti lze najít na www.trikralovasbirka.cz. Oblastní 
charita Strakonice poté dostane zpět 65 % z výše uvedené částky. Tyto 
finance budou použity na zakoupení automobilu pro terénní pečova-
telskou službu a osobní asistenci Oblastní charity Strakonice. 
Na úspěchu Tříkrálové sbírky 2013 se podíleli samozřejmě dárci, spolu-
pracovníci, koledníci a vedoucí skupinek. Příjemný zážitek připravil dět-
ský pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice a smíšený sbor Hlasoň 
Strakonice pod vedením Marcely Mikové svým vystoupením na Tříkrálo-
vém koncertu v kostele sv. Markéty dne 4. 1. 2013.
Velmi nás potěšila podpora města Strakonice. Rada města odsouhlasila 
pro všechny koledníčky hodinu zdarma v rámci STARZ, to znamená na 
plaveckém či zimním stadionu. Je to velmi pěkné ocenění pro děti, které 
jsou ochotné věnovat svůj volný čas pro dobrou věc. 
Olga Medlínová, ředitelka Oblastní charity Strakonice

LETNÍ TÁBOR HUSOTU
3.–11. 8. 2013 • Bohumilice v Čechách
Pro kluky a děvčata 8–13 let

Sportovní a tábornické hry a dovednosti, koupání, celotáborová hra, 
táborový oheň, výrobky z přírodnin.
Ubytování ve stanech s podsadou. Jídelna, klubovna a kuchyně je v dře-
věném srubu.
Táborový poukaz: 1 700 Kč.
Kontakt: Husot@seznam.cz • 737 825 521 (Hankovec)
 www.husot.strakonice.cz

POZVÁNKA NA SBĚRATELSKOU BURZU
Klub filatelistů Strakonice pořádá v sobotu 23. března ve strakonické 
sokolovně od 7.30 do 12.00 hodin velkou sběratelskou burzu: pohlednic, 
známek, mincí, odznaků, zápalkových a fezových nálepek, pivních etiket 
a lahví, modelů a ostatního sběratelského materiálu. Je zajištěn dostatek 
stolů, přijďte si doplnit své sbírky nebo se zbavit přebytků.

NEJENOM POŽÁRNÍ ÚTOK, ALE CELÁ FLORIÁNOVA STEZKA
Odborná rada mládeže při Okresním sdružení hasičů ČMS ve Strakoni-
cích za podpory Zdravého města Strakonice a DDM Strakonice pořádá 
na strakonickém hradě pro žáky 1.–5. tříd základních škol ve Strakoni-
cích naučnou Floriánovu stezku. Na této akci si mohou děti vyzkoušet 
práci mladých hasičů, např. střelbu, ručkování na vodorovném laně, ze 
zdravovědy např. ošetření lokte, kolena a přesun zraněných osob. Velice 
zajímavá je také práce s ruční stříkačkou, motání a rozhazování hadic 
a samozřejmě nebude chybět ani požární technika. To vše se bude konat 
27. 3. 2013 od 9 hodin. Na tuto akci jste všichni srdečně zváni.
Kontakt: 723 493 158
Jaroslav Jáchym, vedoucí OR

NÁBOR CHLAPCŮ A DÍVEK
DO FOTBALOVÉHO ODDÍLU
Tělovýchovná jednota Dražejov – fotbalový oddíl
pořádá nábor chlapců a dívek ročníků 2002–2008
Více informací o nás na: www.tjdrazejov.wz.cz ne-
bo na tel. číslech: 777 726 315 (p. Hoch), 
724 806 828 (p. Mach).

Fotbal je jedním z nejméně nákladných sportů v porovnání s jinými 
a u nás toto platí dvojnásob, přesto se Vaší ratolesti dostane celoročně 
kvalitního tréninkového procesu.
Příspěvky na činnost oddílu první půlrok zdarma a potom 300 Kč za rok. 
Přijďte mezi nás, jste vítáni.

Zvolenská 934, tel.: 383 411 611, e-mail: info@sps-sosstrakonice.cz 
Ve šk. roce 2013/2014 máte možnost vybírat z 5 studijních a 11 učeb-
ních oborů. 

Nabízené obory:

ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU
l Strojírenství se zaměřením na Počítačovou grafiku a CNC techni-

ku, Technickou administrativu ve strojírenství a na Řízení kvality 
– Obalová technika se zaměřením na Grafiku a design – Mecha-
nik seřizovač – Mechanik strojů a zařízení

TŔÍLETÉ UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM
l Automechanik – Elektrikář pro elektrická a elektronická zařízení 

– Elektrikář–silnoproud – Nástrojař – Obráběč kovů – Slévač – 
Zámečník – Zedník – Aranžér – Kuchař–Číšník – Kadeřník–ka-
deřnice
Obory Zámečník, Nástrojař, Obráběč kovů a Zedník poskytují po ce-
lé 3 roky studia vyplácení stipendií z grantového programu Jihočes-
kého kraje!

NÁSTAVBOVÉ OBORY S MATURITOU – další šance pro absolventy 
tříletých oborů 
l Podnikání–denní forma studia (2 roky) – Podnikání–večerní for-

ma studia (3 roky) 
OBORY VYŠŠÍ ODBORNÉ ŚKOLY ZAKONČENÉ VYSVĚDČE-
NÍM O ABSOLUTORIU
l Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách – denní forma 

studia (3 roky)
l Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách – dálková forma 

studia (4 roky)
Výhody studia na naší škole:
l kvalitní vzdělání ve strojírenských oborech zajišťující odpovídající 

uplatnění na trhu práce 
l moderní technické vybavení školy
l praktická výuka na smluvních pracovištích firem a podniků 
l účast žáků v regionálních i celostátních soutěžích 
l možnost ukázat své dovednosti při zajišťování občerstvení na slav-

nostních rautech, vernisážích a oslavách
l řidičský a svářečský průkaz 
Přihlášky ke studiu ve výše uvedených oborech nejpozději do 15. 3. 
2013!
Více informací na webových stránkách školy www.sps-sosstrakonice.cz
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Čtvrtek 28.–pátek 29. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/sci-fi, titul-
ky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
G.I. JOE 2: ODVETA 3D
Vstupné: 150 Kč
Sobota 30.–neděle 31. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, drama, 72, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
BEZ DOTEKU
Vstupné: 100 Kč

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 2. března 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 89
Vstupné: 30 Kč
O MALENCE 
Sobota 9. března 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62
Vstupné: 30 Kč
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ I . 
Sobota 16. března 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66
Vstupné: 30 Kč
MALÝ TYGR
Sobota 23. března 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 61
Vstupné: 30 Kč
POHÁDKY PRO KOČKU
Sobota 30. března 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
Vstupné: 30 Kč
O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECH-
NO VIDĚLA 

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 20. března 
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, muzikál, 126, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
CARMEN
Vstupné: 50 Kč
Český zfilmovaný muzikál. 

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 26. března
Od 20.00 hod.
Špa/Fra, romance, melodrama, němý 
film s českými mezititulky, 104, 2D 
Doporučená přístupnost: od 12 let
SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH
Vstupné: 70 a 55 Kč
Osudová láska v rytmu flamenca a bý-
čích zápasů. 

JARNÍ PRÁZDNINY
– MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ
Pondělí 11.–úterý 12. března
Od 10.00 hod.
USA, animovaný, č. dabing, 76, 2D
Doporučená přístupnost: přístupné
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
Vstupné: 50 Kč
Středa 13.–čtvrtek 14. března
Od 10.00 hod.
Belgie, rodinný, animovaný, dobro-
družný, dabing, 93
Doporučená přístupnost: všem
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 3D
Vstupné: 70 Kč
Změna programu vyhrazena.

USA, akční/fantasy/komedie, titulky, 83
Doporučená přístupnost: od 12 let
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI 
ČARODĚJNIC 3D 
Vstupné: 150 Kč
Úterý 5.–středa 6. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
Francie, komedie, titulky, 87, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
HAŠIŠBÁBA
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 7.–pondělí 11. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 102, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MARTIN A VENUŠE
Vstupné: 110 Kč
Úterý 12.–středa 13. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
VB, komedie, titulky, 94, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
KRÁLOVSKÝ VÍKEND
Vstupné: 100 Kč 

Čtvrtek 14.–neděle 17. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, fantasy/akční/dobr., dab., 125
Doporučená přístupnost: všem
MOCNÝ VLÁDCE OZ 3D
Vstupné: dospělí 165 Kč, děti do 15 let 
140 Kč

Čtvrtek 14.–neděle 17. března
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční/thriller, titulky, 87
Doporučená přístupnost: od 12 let
SMRTONOSNÁ PAST: 
OPĚT V AKCI
Vstupné: 120 Kč

Pondělí 18.–středa 20. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 133, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BABOVŘESKY
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 21.–neděle 24. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaná komedie, dabing
Doporučená přístupnost: všem
CROODSOVI 3D
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti do 15 let 
130 Kč
Seznamte se s první rodinou na světě!
Čtvrtek 21.–pátek 22. března
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, komedie/krimi, titulky, 89, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
GAMBIT
Vstupné: 100 Kč

Sobota 23.–neděle 24. března
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
Špa/Kan, horor, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
MAMA
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 25.–úterý 26. března
POZOR!!! PO od 17.30 a 20.00, ÚT 
jen od 17.30 hod.
Litva/Fra/Bel, fantastický, tit., 120, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
MIZEJÍCÍ VLNY
Vstupné: 80 Kč

Středa 27. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
NA ŠROT
Vstupné: 100 Kč

10. 3. 
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, od 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje Václav 
Kovář a Talisman.
11. 3. 
Divadelní předplatné „A“
STUDIO DVA – PRŠÍ
Dům kultury, od 19.30 hod.
13. 3. 
Jiří Kolbaba: 
Fotosafari – planeta zvířat
Dům kultury, od 19.30 hod.
Exotická diashow jednoho z nej-
známějších českých dobrodruhů.
15. 3. 
Koncert Vladimíra Mišíka + ETC
Dům kultury, od 19.30 hod.
21.–23. 3. 
48. ročník loutkářské přehlídky 
Skupovy Strakonice 
Sledujte program na zvláštních 
plakátech. 
25. 3.
Divadelní předplatné „B“
AGENTURA HARLEKÝN:
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME 
Dům kultury, od 19.30 hod.
Francouzská komedie.
27. 3. 
KPH – Vzkříšení duše a přírody
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Um. vedoucí: Josef Krček a um. 
přednes: Alfred Strejček.
27. 3. 
Mladá scéna při DS Čelakovský:
Robert Thomas: Mandarinkový 
pokoj
Dům kultury, od 19.30 hod.
28. 3.
Strašná nádhera – zcela nová 
talk show Haliny Pawlovské. 
Dům kultury, od 19.30 hod.
29. 3. 
Přednáška kartářky Jany Skálové
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Do 17. 3. 
Jeskyně křišťálové oči
Výstava fotografií českého speleo-
loga, cestovatele a fotografa Mar-
ka Audyho.
6.–31. 3. 
Výstava SYNEK GREGORA 
– OBRAZY SOCHY
Vernisáž 5. 3. v 17.00 hodin v Mal-
tézském sále.
21.–24. 3. 
Výstava k loutkářské přehlídce 
Skupovy Strakonice

Kočovné muzeum strašidel. 
20. 3. v 16.00 hod. vernisáž – po-
hádkový program, zahájení výstavy 
s živými strašidly. Sál U Kata.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
3. 4.
Krajská postupová přehlídka 
školních dětských pěveckých 
sborů
6. 4.
11. ročník Tattoo jam
8. 4.
Koncert skupiny Jistem
11. 4.
Divadelní předplatné „A“
Divadlo Kalich – Na mělčině – 
Frank Houtappels
14. 4. 
Taneční odpoledne s písničkou
17.–19. 4. 
Salve Caritas – Salve Vita – me-
zinárodní festival zdravotně po-
stižených hudebníků
18. 4. 
Recitál Jiřího Schmitzera
22. 4. 
Tomáš Klus a jeho cílová skupina 
– turné „Ani si nesedejte“ 2013
24. 4. 
Přednáška Polynéské ostrovy
25. 4. 
Divadelní představení Tři muži 
ve člunu a pes – Divadelní klub 
Jirásek, o. s., Česká Lípa
29. 4. 
KPH – Večer s Orbis Triem
3. 4.–5. 5. 
Výstava Jiřího Meitnera „Ohléd-
nutí 1975–2013“ – olejomalby, 
pastely a grafiky 
Vernisáž 2. 4. v 17.00 hodin v Mal-
tézském sále.

KINO OKO STRAKONICE
Pátek 1.–pondělí 4. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, animovaný, 95, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Vstupné: 120 Kč
Pátek 1. března
POZOR jen od 20.00 hod.
USA, komedie/drama, titulky, 122, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TERAPIE LÁSKOU
Vstupné: 100 Kč
Život vždycky nejde podle plánu.
Sobota 2.–pondělí 4. března 
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
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ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

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

e-mail: knihovna@knih-st.cz

V rámci Března – Měsíce čtená-
řů upozorňujeme zejména na oje-
dinělou akci Historie všemi smys-
ly. V pondělí 18. 3. od 10.00 do 
17.00 hod. představí ve vstupní 
hale ŠK zástupci Jihočeské vědec-
ké knihovny v Českých Budějovi-
cích 5 unikátních starých tisků 
a prvotisků ze svého fondu. Ne-
nechte si ujít příležitost doslova 
se dotknout historie a vlastno-
ručně prolistovat svazky staré 
až 5 století.

l 21.–30. 3. – Bible, kniha 21. 
století. Výstava věnovaná his-
torii české Bible, vystaveno 
bude několik starších výtisků 
zapůjčených ze soukromých 
sbírek. Zároveň budou před-
staveny různé druhy překladů 
bible. ŠK, společenský sál, den-
ně 10.00–16.00 hod.

l 5. 3. – Jak vařit jednoduše, 
zdravě a bez lepku vám pora-
díme v Kurzu bezlepkového 
vaření. Přihlášky na jan.ju-
ras@knih-st.cz. Prodejna Ječ-
mínek, Lidická 195, 17.00 hod. 
Cena kurzu 200 Kč.

l 5. 3., 12. 3., 19. 3. – Paměť 
stárne – a co teď? My vám 
dáme odpověď! Kurz trénová-
ní paměti. Jen pro přihlášené 
účastníky. ŠK, společenský sál, 
15.30 a 17.15 hod. 

l 6. 3. – Šťastná chvíle Zuza-
ny Maléřové. Beseda se spi-
sovatelkou, autorkou mnoha 
biografií českých divadelních 
herců z cyklu Akademie vol-
ného času 2013. ŠK, společen-
ský sál, 17.00 hod. 

l 7. 3. – Obojživelníci na Stra-
konicku – jak je chránit? 
V cyklu Zelené otazníky před-
náší předseda ZO ČSOP Stra-
konice Ing. Vilém Hrdlička. 
ŠK, pobočka za parkem, 18.00 
hod.

l 12. 3. – Kurzy počítačové gra-
motnosti – přednostně pro 
čtenáře ŠK! Pro začátečníky: 
MS Word a Open Office 
Writer aneb Nástroje pro 
psaní dokumentů. ŠK, stu-
dovna, 9.30 hod. Pro pokro-
čilé: MS Excel. ŠK, studovna, 
15.30 hod. Pouze na závazné 
přihlášky – 380 422 707, ad-
min@knih-st.cz.

l 12. a 14. 2. – kurz zdravého 
veg(etari)ánského vaření. Při-
hlašovat se můžete na jan.ju-
ras@knih-st.cz. Pořádá Eko-
poradna ŠK a obchod zdravé 
výživy Ječmínek. Prodejna Ječ-
mínek, Lidická 195, 18.00 hod.

l 18. 3. – Historie všemi smys-
ly. Výstava unikátních starých 

HRADNÍ PALÁC 

Stálé expozice muzea jsou uzavře-
ny do 30. 3.

30. 3. 
Zahájení sezony v hradních ex-
pozicích muzea

Po stopách archeologie
30. 3.–28. 7. 
Výstava, která připomene výsledky 
odborné činnosti archeologického 
pracoviště muzea v letech 1978–
2012, formou fotografií, plánů, 
krátkých zpráv o výzkumech, do-
plněné významnými nálezy.
Slavnostní vernisáž 30. března 
v 17 hodin.

Káva, kafe, kafíčko…
30. 3.–4. 8.
Historická výstava o kávě a o všem 
co k ní patří. 
Slavnostní vernisáž 30. března 
v 10 hodin.
Vstupné na výstavy: 20/10 Kč.

Plenární zasedání jihočeské po-
bočky České archeologické spo-
lečnosti
30. 3. od 10 hod., Rytířský sál
Informační kolokvium pro širokou 
veřejnost.

KAPITULNÍ SÍŇ
Život Ježíše Krista
20. 2.–1. 4.
Pokračuje výstava o životě nejvý-
znamnější osoby křesťanství.
Otevřeno: Út–Pá 10–16 hodin, 
So–Ne a Velikonoční pondělí 13–
16 hodin.
Doprovodný program: 23. 3. 2013 
ve 14 hodin komentovaná prohlíd-
ka výstavou a ambitem zaměřená 
na výjevy z christologického cyklu 
v ambitu. Vstupné 20/10 Kč.

ZÁMECKÁ GALERIE
Úterý–pátek 13.00–16.00 hod.
Výdejní místo turistického ma-
gazínu KAM po Česku. Předprodej 

vstupenek na akce muzea a letáko-
vý kulturní servis včetně nabídky 
pražských divadel, muzeí a galerií.
Prodej uměleckých předmětů, ob-
razů i keramiky od výtvarníků 
z jižních Čech.
Fotoklub Blatná
5. 3.–26. 4.
Fotografická výstava členů foto-
klubu. Vstupné dobrovolné.

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN 
HOSLOVICE
Vodní mlýn a expozice jsou uza-
vřeny do 30. 3.
Návštěvy pouze pro skupiny po před-
chozí domluvě na tel: 731 907 308.
30. 3. 
Velikonoční zahájení sezony
Řemeslná akce s velikonoční tema-
tikou. Pletení pomlázek, malování 
vajíček, pečení jidášků a další veli-
konoční zvyky. Vstupné 50/25 Kč.

OSTATNÍ AKCE
Velikonoční zvyky
19. a 20. 3.
Přednášky v Domovech pro se-
niory.

NOVINKY SEZONY 2013

l Prodloužená sezona – letos 
zahajujeme již 30. března, se-
zona bude o měsíc delší.

l Předmět měsíce – každý mě-
síc se můžete těšit na zajímavý 
sbírkový předmět ve vstupních 
prostorách hradu a na webu 
muzea.

l Přednášky – nový cyklus před-
nášek v kapitulní síni.

l Významná výročí – každý mě-
síc Vám budeme přinášet zají-
mavou informaci z kalendária 
významných událostí, kterou 
najdete i na webu muzea.

l Zastřešení hradního ochozu 
k věži Rumpál – pokračuje-
me 2. etapou opravy Rumpálu, 
která přispěje k větší spokoje-
nosti a pohodlí všech návštěv-
níků.

l Jazykové mutace webu – no-
vé internetové stránky muzea 
budou obohaceny o dvě jazyko-
vé verze.
Další aktuální informace na 
www.muzeum-strakonice.cz,

tel.: 380 422 608

tisků a prvotisků z fondu JVK 
České Budějovice. ŠK, vstupní 
hala, 10.00–17.00 hod.

l 19. 3. – (Ne)bezpečný věk – 
viz str. 5.

l 20. 3. – Maturita z češtiny 
dříve a dnes. Podoba maturitní 
zkoušky je v posledních letech 
tématem často diskutovaným. 
V populárně vzdělávacím cyk-
lu akcí Rozšiřme si obzory 
aneb Vzdělání hrou pokraču-
je PhDr. Květa Rysová, Ph.D. 
ŠK, společenský sál, 17.00 hod. 

l 24. 3. – Michal Štěpánek ve 
spolupráci s o.s. M.O.S.T. a ŠK 
uvádí charitativní festival Pro 
Tibet 2013 + přednášku Du-
chovní cesta jogína, mystika 
buddhisty Fráni Drtikola. Sou-
částí festivalu bude promítání 
dokumentů a prodej tradičních 
tibetských výrobků. Dobrovolné 
vstupné i výtěžek z prodeje a ze 
vstupného poputuje chudým 
rodinám v Ladaku. ŠK, spole-
čenský sál, od 16.00 hod.

Škola finanční gramotnosti
Slýcháte stále častěji o dluhové 
pasti? Nevyznáte se v důchodové 
reformě? Nevíte, jak nejlépe na 
rodinné finance?
Laicky, srozumitelně a zdarma 
vám vysvětlí základní mechanismy 
světa peněz poradenská společ-
nost Partners. 
Připravujeme 6 lekcí, začínáme 
9. 4. od 15.30 hod.
Žádáme jen o závazné přihlášky.

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
l PO 4. 3. – Tvořivý podvečer 

s pí Janou Věženskou – iris 
folding – velikonoční obráz-
ky a přáníčka. Pobočka ŠK, 
Husova ulice, 17. hod.

l SO 16. 3. – přírodovědná 
procházka ke sv. Janu a přes 
Domanice do Strakonic. 
Sraz v 10.55 před nádražím 
ČD. Bude se povídat hlavně 
o ochraně obojživelníků.

l ÚT 19. 3. – Zajímavá místa 
středního Pootaví (s promí-
táním). Přednáška Ing. Jose-
fa Pecky, šumavského průvod-
ce. Od 17.00 v promítacím sále 
strakonického gymnázia.

l SO 23. 3. – komentovaná 
prohlídka v kostele na Pod-
srpu. Sraz ve 14.00 u kostela. 
Vede doc. Ing. arch. ThLic. Ji-
ří Kupka, Ph.D. Pak půjdeme 
ještě na tůně u Hajské a dál  
podél řeky do Strakonic. 

l PO 1. 4. – velikonoční hraní 
na kantely. Pobočka ŠK, Hu-
sova ulice, 18. hod.

l páteční schůzky kroužku 
MOPíků a jejich dospělých 
přátel (kromě 15. 3. a 29. 3.). 
Sraz vždy v 16.00 hod. před 
hradem.

l Výstava větviček, velikonoč-
ních výrobků, akce Paměť 
strakonických stromů a Nej-
milejší knihy – pobočka za 
parkem, Husova ulice.

Více na www.csop-strakonice.net
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 SPORT

PROVOZ V BŘEZNU 2013

KRYTÝ BAZÉN
PONDĚLÍ 6.00–8.00 k. p. 11.30–12.30 13.30–15.30 17.00–20.00x

ÚTERÝ   14.30–15.30 20.00–22.00

STŘEDA 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30* 13.30–17.00 20.00–22.00

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

PÁTEK 6.00–7.30 k. p.  12.00–22.00 (15.30–20.00x)

SOBOTA  13.00–20.00

NEDĚLE  13.00–20.00

Vysvětlivky:  x – polovina bazénu, k. p. – kondiční plavání bez parní lázně
                       * – plavání pro důchodce, o – plavání pro těhotné

Aktuální program v pátečním Strakonickém deníku, 
na tel.: 380 422 761, 380 422 763 nebo na webu: 
www.starz.cz

Změny programů
vyhrazeny!

úspěchu podílel? Tady si zaslouží 
jmenování celý kádr družstva, te-
dy i ti hráči, kteří se do Jičína 
z různých důvodů nedostali, ale 
kteří se podíleli na vítězství v kraj-
ském přeboru. 
Podzimní vstup mužů do II. ná-
rodní ligy (tehdy druhé nejvyšší 
soutěže) nebyl šťastný. Zraně-
ní klíčových hráčů, nezkušenost 
a několik těsných porážek byly 
příčinou 11. místa se 4 body. Zim-
ní tvrdá příprava a sebedůvěra 
po postupu do čtvrtého kola Čes-
kého poháru se odrazila ve výkon-
nosti. Tisk nazývá jarní působení 
družstva „spanilou jízdou“, vždyť 
celek získává 16 bodů, což v jarní 
tabulce stačí na 2. místo! V cel-
kovém součtu pak na těsnou zá-
chranu. Oba dorostenecké celky 
jsou opět výborné, starší jsou dru-
zí, mladší čtvrtí. Také už se prosa-
zují i děvčata, mladší i starší žáky-
ně vítězí v kraji a na přeborech 
ČR obsazují páté a čtvrté místo! 
Úspěch se dostavil zásluhou tre-
nérů Zbyňka Antošovského a Aloi-
se Krause.
Na závěr sezony 1991/92 se 
v červnu uskutečnily tradiční 
turnaje přípravek a minižactva, 
o nich ještě zmínka nebyla. „Pu-
tovní pohár TJ ČZ Strakonice“ 
v mini se hrál už popatnácté, 
o „Čokoládový dort“ v příprav-
kách podesáté. Oba turnaje po-
kračovaly do roku 2000, a byly 
vždy přehlídkou nastupující nej-
mladší házenkářské mládeže, kdy 
proti sobě hráli chlapci a děvčata 
z celých Čech.
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST ČTRNÁCTÁ
V sezoně 1990/91 má strakonic-
ká házená v lize již dvě dorostenec-
ká družstva. Poprvé vedení přihla-
šuje do soutěží KP také dorostenky. 
14 družstev, které oddíl spravuje, 
nutí shánět finance prostřednic-
tvím sponzorů. Je to obtížné, ale 
daří se to. Oba chlapecké dorosty 
hrají výborně, starší jsou šestí, 
mladší dokonce třetí! Obě ligové 
soutěže přitahují diváky, chlapce 
to motivuje a na hřištích v Mácho-
vě ulici se hraje skvělá házená! 
Porážky si odsud odvážejí i ta-
kové bašty házené, jako je Duk-
la Praha a Lovosice.
K výtečné atmosféře vydatně po-
máhají muži. V minulých vyprá-
věních jsem na ně trochu za-
pomínal. Proto ve stručnosti 
připomenu, že v roce 1979 skon-
čilo družstvo v KP na 7. místě 
z deseti účastníků a hráli: Franti-
šek a Jiří Třeštíkové, Josef Nejdl, 
Jiří Beneš, Karel Škrle, Karel Da-
rebný, Alois Brandejs, Antonín 
Straka, Jiří Mašek, Jiří a Josef 
Dobešové, Jiří Darebný, Karel 
Ryšavý, trenér Václav Piloušek. 
O rok později je družstvo v KP pá-
té a má výraznou posilu, Sergeje 
Maxjušina ze SSSR, který ve 
strakonické „zbrojovce“ pracoval 
jako přejímač brusek. Postupně 
v krajském klání muži stoupají 
(1981 – 4. místo. 1982 a 1983 – 
3. místo), v roce 1984 přichází 
další výrazná posila, Radek Adam 
z Ivančic. To už hráli i mladí Ka-
rel Mošovský, Luděk Gruzovský, 
Václav Maršík, Milan Marek, Jan 

Petrák. V dalších letech postupně 
přicházejí z dorostu Petr Mašek, Ji-
ří Dobeš ml., David Darebný, On-
dřej Holman, ale pořád je to v KP 
jen 4. místo (1988). Nadějně to vy-
padá o rok později, vedení v soutě-
ži po základní části však družstvo 
v nadstavbě ztrácí, končí druhé. To 

už trénuje muže František Lučan, 
bývalé písecké křídlo a zaměst-
nanec ČZ n. p. V roce 1990 kopí-
rujeme 2. místo při stejném scé-
náři, postup ztrácíme v nadstavbě.
Družstvo se však již konsoliduje 
a v sezoně 1990/1991 předvádí 
pěknou házenou. Konečně vítězí 

v krajském přeboru a jede na kva-
lifikaci o II. národní ligu do Jičí-
na. Jihočeši jsou považováni me-
zi šesti celky za outsidery, pouze 
dva postupují. Celek však příklad-
ně bojuje a nakonec se rozhodu-
je až v posledním utkání s favori-
zovaným Hradcem Králové. Náš 

tým k postupu potřebuje zvítězit 
rozdílem čtyř branek. Ještě 10 mi-
nut před koncem byl stav neroz-
hodný. Závěr však přinesl „stra-
konickou smršť“, konečný rezultát 
zněl 26:21 a postup! Máme třetí 
celek v lize a konečně jsou to 
dospělí. Kdo se na historickém 

FITNESS PLAVECKÝ STADION
 

Bonusové, slevové akce – info ve 
fitness
Pondělí
  8.00–12.00 13.00–19.00
Úterý
  8.00–12.00 13.00–21.00
Středa
  8.00–12.00 13.00–21.00
Čtvrtek
  8.00–12.00 13.00–21.00
Pátek
  8.00–12.00 13.00–21.00
Sobota 14.00–19.00
Neděle 14.00–19.00

VÝJIMKY  KRYTÝ BAZÉN
Jarní prázdniny: 11.–17. 3. 2013
Velikonoční prázdniny: 
                                28.–29. 3. 2013
Hodiny pro veřejnost budou 
upřesněny na plakátech a v Dení-
ku, web www.starz.cz

Postup do druhé nejvyšší soutěže – nahoře: Pavel Sýkora, David Darebný, 
Luděk Gruzovský, Roman Nejdl, Martin Nejdl, Pavel Pirný, uprostřed: 
Jiří Dobeš ml., Petr Mašek, Ondřej Holman, Karel Mošovský, Zdeněk 
Vlk, Jaromír Samec, dole trenér Jiří Dobeš st., Václav Kollros, David 
Pavlíček, Martin Uhlíř, trenér František Lučan, vedoucí družstva 
František Třeštík. Na snímku chybí Vladislav Jordák (později dlouholetý 
ligový hráč Dukly Praha a trenér extraligové Třeboně), dále Jiří Hála, 
Jiří Vácha, Milan Marek. Foto: Archiv oddílu házené

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Úterý 
16.15–17.15:  rodiče+děti do 10 let
17.30–18.30: společné (ostatní)
Čtvrtek
11.00–12.00: senioři
Termíny bruslení budou upřesně-
ny na plakátech a v Deníku, web 
www.starz.cz

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

STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 11 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz • www.starz.cz
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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: 9.00–16.00, úterý: 9.00–16.00,
středa: 13.00–16.00, čtvrtek: 9.00–16.00, pátek: 9.00–13.00 hod.

Ukázka programu Fokusu na březen:
Každé pondělí vařečka od 10.00 do 13.30, 13.30–14.00 – úklid

Každé úterý 13.00–15.00 Zpívání
Každou středu 13.00–15.00 Tvořivá činnost

Každý pátek 9.00–13.00 – Aktivity – cvičení na paměť,
promítání filmu, společenské hry

Sociálně terapeutická dílna Kopretina
Můžete zde plést, háčkovat, vyšívat, filcovat, malovat, tvořit z hlíny,

plést z proutí, vyrábět svíčky, mýdla…
Více informací na www.fokus-pisek.cz

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE

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

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

 1. 3. Zájezd žáků tanečního oboru na baletní představení Ro-
meo a Julie v Metropolu v Českých Budějovicích (náhradní 
představení za leden). 

 Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů v Českých Budějovicích – reprezentace 
vítězných souborů školy.

 7. 3. Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou 
smyčcových nástrojů ve Volyni – vítězné soubory školy.

 Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna I. a II. kate-
gorie ve Strakonicích – účast žáků dramatického oboru.

 8. 3. Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna III. a IV. kat. 
ve Strakonicích – účast žáků dramatického oboru.

 8.–10. 3. Houslová soutěž PhDr. J. Micky v Praze – houslisté ze třídy 
P. Bedřichové.

 Wolkerův Prostějov – krajská postupová recitační soutěž 
v Třeboni.

21.–22. 3. Krajské kolo akordeonové soutěže ZUŠ v Třeboni.
27. 3. Žákovský koncert v zámeckém sálku od 17.30 hod.

Jarní prázdniny:
10.–12. 3. Taneční soustředění a deskové hry na Zálesí. 
 Informace a přihlášky: Lukáš Schovanec, 383 322 216,  

e-mail: schovanec@ddmstrakonice.cz. Cena: 500 Kč.
11. 3. Hrátky se zvířátky – prohlídka zvířátek, hry, soutěže, CEV 

Podskalí, 9.00–11.00 a 14.00–16.00 hod.
11. 3. Výlet ke koním do Štětic. Cena: 200 Kč, přihlášky do 7. 3., 

informace: hrdlickova@ddmstrakonice.cz.
12. 3. Prázdninové radovánky – sportovní, pohybové a společen-

ské hry v místnosti i venku, tvořivé aktivity. Cena: 120 Kč 
(včetně svačiny a oběda). Přihlášky do 7. 3. 2013 na 
724 318 643 nebo na kulhova@ddmstrakonice.cz.

13. 3. Jarní DISKOTÉKA s DJ Davidem. Sál DDM Na Ohradě, 
18.00–22.00, vstupné 30 Kč.

19. 3. VÍTÁNÍ JARA – hry a soutěže s jarní tematikou. CEV Pod-
skalí, 14.00–17.00 hod.

28. 3. Den plný her – krmení zvířátek, přírodovědné hry, veselé 
hry v klubovně a venku, deskové a karetní hry. Cena: 100 Kč 
(včetně svačiny a oběda) nebo 20 Kč za jeden blok. Přihlášky 
do 25. 3. na kulhova@ddmstrakonice.cz nebo 724 318 643.

V měsíci březnu pořádáme okresní kola chemické, zeměpisné, fyzikální, 
biologické a recitační soutěže MŠMT a korespondenční soutěž Matema-
tický klokan pro ZŠ a SŠ – informace na www.ddmstrakonice.cz.
Fotokurz pro dospělé (březen–duben 2013)
Základy fotografování fotoaparáty s manuálním režimem nebo zrcadlov-
kou a praktické focení s lektorem Jiřím Kuchařem www.photo-jk.com. 
Cena kurzu: 1400 Kč/8 lekcí. Přihlášky v DDM Na Ohradě, informace 
Lukáš Schovanec, 383 322 216, schovanec@ddmstrakonice.cz.
Informační schůzka 11. 3. 2013 v DDM Na Ohradě v 19.00 hod.
Termíny pobytových táborů na Zálesí
29. 6.–6. 7. 2013 I. běh/týden
7. 7.–13. 7. 2013 II. běh/můj první tábor
14. 7.–27. 7. 2013 III. běh/14 dní
28. 7.–10. 8. 2013 IV. běh/14 dní – tanečně pohybový tábor
Závazné přihlášky od března v DDM Na Ohradě, 383 322 216.
Připravujeme Ozdravný pobyt v Chorvatsku pro děti a dospělé na za-
čátku července 2013 a Včelařský kurz pro dospělé od dubna 2013.

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice

(1. patro v bývalé ZŠ naproti nemocnici)
Otevřeno po–čt 9.00–12.00 hodin

(využijte možnost volné herny)
Středa 6. 3. v 20.00 – Meditační večer – přijďte se s námi naladit do ob-
dobí jara, do elementu Dřeva. Budeme relaxovat – meditovat – odpočí-
vat. Dozvíte se, co jíst, abyste načerpali co nejvíce energie po zimě. Nala-
dit se můžete do barvy zelené.
Středa 20. 3. v 10.00 – Přednáška o výhodách zdravotní pojišťovny – 
víte o tom, že máte nárok na výhody v podobě bonusů a slev? U nás se 
dozvíte, jak na to.
Středa 20. 3. v 16.00 – Vynášení Moreny – přijďte s námi přivítat jaro 
na prostranství pod Hvězdou u slepého ramene, v případě příznivého po-
časí bude první jarní opékání, vuřty s sebou.
Pondělí 25. 3. v 10.00 – Beseda na téma Hamánek – příkrmy – dozvíte 
se o nových trendech v přechodu z kojeneckého mléka na příkrmy.

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

POZVÁNKA NA KURZ
ZŠ Povážská zve zájemce o Kurz výroby šperků 7. března do jídelny ZŠ 
od 15.30 hod.

AKCE V SOKOLOVNĚ V BŘEZNU 2013
 8. 3. PARKÁN od 20.00 hod. 
23. 3. Burza známek od 8.30 hod.
30.–31. 3. Šachový turnaj OPEN 2013 „Memoriál Ing. Oldřicha Šaš-

ka“, prezentace od 7.30 hod.

Mana, Apoštolská církev
vás srdečně zve na

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY
Pro manželské páry, které chtějí vybudovat pevný a trvalý vztah. Může 
být přínosem pro ty, kdo chtějí své manželství zlepšit, i páry procházející 
právě náročným obdobím. Uskuteční se osm setkání. Začínáme 21., 
28. 3. Hlídání dětí bude během kurzu zajištěno. Na kurz je třeba se pře-
dem přihlásit. Mana, Lidická 194, Strakonice. Každý čtvrtek v 17.00 hod.

Klub pro děti od 6 do 12 let

Pátek od 16 do 18 hod.

Zábavný program pro děti zaměřený na všestranný rozvoj a budování 
zdravého sebevědomí (speciální týmové hry, poutavé prozkoumávání 
křesťanství, hudba, odměny). Setkání probíhají v bývalé budově ZŠ, Li-
dická 194 – začínáme v malé tělocvičně, pak v Awana klubu 1. patro.
Více info a přihlášení na: gercakova@seznam.cz, mobil 774 151 868. 

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA – 3. 3. a 17. 3. od 9.30 hod. 

www.manacirkev.cz
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 ZÁBAVA

PRANOSTIKA

Masopustní rej proběhl také v Domově pro seniory a Domově se 
zvláštním režimem v Rybniční ulici. Společenský sál domova se za-
plnil pestrou plejádou různých masek.

BŘEZNOVÝ KVÍZ
1. Jak dlouho trvala stavba strakonické sokolovny – zahájení únor 

1896?

2. V jakém roce byla zahájena výstavba letního sokolského cvičiště 
Na Křemelce 1925, 1928,  1938?

3. Máme ve Strakonicích olympionika atleta?

4. A co olympionik plavec?

5. Zná historie strakonického boxu reprezentanta?

6. Ve kterém roce byl založen fotbal ve Strakonicích?

Své odpovědi společně s kontaktními údaji zasílejte na Městský úřad 
Strakonice, Odbor školství a cestovního ruchu, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice nebo na e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz nejpoz-
ději do 15. 3. 2013. 
Za správné odpovědi obdrží tři vylosovaní hodnotné ceny. 

Řešení únorového čísla:
Problém se časem může vytratit, avšak lidé, kteří pracují na jeho řešení, 
přetrvávají.

„Hřmí-li v březnu, sněží v máji.“

S nápadem vrátit do města maso-
pustní veselí prišla Mgr. Petra 
Tůmová, lektorka literárně dra-
matického kroužku v ZUŠ Strako-
nice a oslovila i dětské zastupitele, 
aby se zapojili do navrácení této 
milé tradice. Snahou bylo zapojit 
zejména děti, které díky tomu, že 

žijí ve městě neměli příležitost za-
žít atmosféru masopustního prů-
vodu.
Zhruba v třicítce masek jste mohli 
potkat tradiční masopustní mas-
ky jako nevěsta, voják, bába, čaro-
dějnice, ale i méně tradiční jako 
například hroznové víno. Průvod 

doprovázený muzikou v podání 
vodníků měl dvě pozastavení. Na 
Palackého náměstí u morového 
sloupu, kde si masky mohly za-
tančit, a poté před radnicí. Zde 
už čekala paní místostarostka, 
která průvod přivítala, nabídla 
tradiční masopustní koblihy a pře-

dala maskám symbolický klíč, 
který opravňoval průvod v tento 
den k veselení a radovánkám. Po 
ukončení průvodu byl ještě při-
pravený program na strakonic-
kém hradě v Rytířském sálu.
Michaela Zábranská, odbor škol-
ství a CR

* 12. 8. 1859 Strakonice
† 27. 5. 1940 Strakonice

Malíř a dekoratér. Kresbě se učil 
u Celerinů, poté v Písku. Procesto-
val celou Evropu a v roce 1888 se 
vypravil s celou rodinou za svým 
bratrem do Brazílie. Tam nashro-

máždil velkou sbírku brouků 
a motýlů, každý exemplář doložen 
akvarelem. Po onemocnění malá-
rií se odstěhoval do Rio de Janei-
ra. Zde byl šéfem výpravy jedno-
ho z největších rijských divadel. 
Pro divadlo The Atro Municipale 
v Buenos Aires maloval dekorace. 
Tamní prostředí mu však nesvěd-

čilo, a tak se po čtyřech letech 
nemocen vrátil do Čech. V Pra-
ze byl dekoratérem Vinohradské 
zpěvohry. Zároveň pracoval i na 
dekoracích pro Národní divadlo, 
kde se později stal šéfem výpra-
vy. Poslední roky svého života žil 
v Siebertově ústavu ve Strakoni-

cích. V té době namaloval mno-
ho obrazů, především olejomaleb. 
Rád maloval strakonický hrad. 
Nějaký čas byl nájemcem vorař-
ské hospody na Podskalí. Je auto-
rem olejů Velké náměstí a Pano-
rama města Strakonice z Holého 
vrchu.
Milan Hankovec

Obrázek sochy Ježíše Krista z Ria de Janeira, kde nějakou dobu také žil 
Alois Hanš, nakreslil Adam Přib (10 let) z výtvarného kroužku DDM 
Strakonice pod vedením Vlaďky Hradské.

ALOIS HANŠ 

Pranostiku nakreslila Aneta Kašparová (14 let) z výtvarného oboru ZUŠ 
Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové.

MASOPUSTNÍ ZVYKY

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V BŘEZNU
l 3. 3. 1883 – narodil se Franti-

šek Drtikol, fotograf, malíř 
a grafik (130. výročí narození)

l 6. 3. 1973 – zemřela Pearl S. 
Bucková, americká prozaička, 
nositelka Nobelovy ceny (40. 
výročí úmrtí)

l 15. 3. 1983 – zemřel Oldřich 
Nový, divadelní a filmový he-
rec (30. výročí úmrtí)

l 18. 3. 1553 – zemřel Václav 
Hájek z Libočan, kronikář 
(460. výročí úmrtí)

l 29. 3. 1913 – narodil se Jiří 
Weiss, filmový režisér a sce-
nárista (100. výročí narození)

l 30. 3. 1853 – narodil se Vin-
cent van Gogh, snad nejzná-
mější holandský malíř (160. 
výročí narození)

Strakonice žily masopustním veselím. Foto: Archiv MěÚ
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Před začátkem II. světové války 
byl lyžařský odbor KČST ve Stra-
konicích největším lyžařským od-
dílem v jižních Čechách. Měl teh-
dy 250 členů a 45 dorostenců 
a jeho závodníci se umísťovali 
na předních místech v kraji. Ly-
žařské kluby a oddíly v této době 
nebyly nikým dotovány, na svou 
činnost si musely vydělat samy – 
byly pořádány tzv. lyžařské čaje, 
promítány filmy s lyžařskou te-
matikou, pomáhaly také dary od 
místních podnikatelů. V neposled-
ní řadě se také vybíraly členské 
příspěvky, z nichž každý klub 
část odváděl Svazu lyžařů a také 
Olympijskému výboru. Startovné 
na závodech si museli závodníci 
platit sami, jen mládeži klub čás-
tečně přispíval.
Na lyžařské zájezdy se jezdilo sa-
mozřejmě hlavně na Šumavu – 
většinou vlakem do Lipky, dále 
pak na lyžích či nákladním autem. 
Ladislav Matějka vzpomíná: „Stra-
koničtí mimo své oblíbené Šumavy 
zajížděli několikrát za rok i do Ra-
kouských Alp. Již při účasti 5 osob 
měli slevu na našich i rakouských 
železnicích 50 procent. Takže znali 
dříve Alpy než Krkonoše, či ještě 
vzdálenější Tatry. Někdy vezl lyža-
ře autodopravce pan Mikeš. Cena 
za cestu však nesměla být dražší 
než po železnici. Naše měna byla 
tehdy velice pevná, nocleh se sní-
daní a večeří stál 8 šilinků!“

Strakonický lyžařský odbor KČST 
byl velmi aktivní i při organizo-
vání lyžařských závodů. Na Ku-
bově Huti se v roce 1937 konaly 
I. lyžařské závody o přebor župy 
Šumavské a závody ve sjezdu spo-
jené s hlídkovými závody vojen-
skými. Neztratili se ani strako-
ničtí lyžaři. Ve svých kategoriích 
byli: 2. Josef Chmelík, 5. Miroslav 

Chalupníček, 6. František Pro-
cházka, 7. Jiří Nosek, 8. Jan 
Bauer, 11. Karel Kneprlík (hl. ka-
tegorie na 18 km). V kategorii st. 
A na 18 km zvítězil Prof. Jaroslav 
Zeman, kategorii III. tř. na 6 km 
1. František Průša a 4. Václav Be-
nedikt. Velkou převahu v dorostu 
dokazuje to, že mezi prvními 9 zá-
vodníky bylo 7 závodníků z KČST 
Strakonice – v pořadí: 2. Jan 

Čech, 3. Jan Hrubeš, 4. Josef Haj-
ný, 5. Josef Škopek, 7. Karel Va-
něček, 8. Antonín Dušek, 9. Anto-
nín Teml. Mezi ženami na 6 km 
2. E. Reinhartová, 5. Marta Špal-
jová.
V roce 1938 se na Kubově Huti 
konala, dle vyjádření tehdejšího 
tisku, „největší událost na sněhu“. 
Dejme však nahlédnout do soudo-

bého regionálního tisku: „O po-
loletních prázdninách ve dnech 
5. a 6. února t.r. budou se konati 
pod protektorátem ministra škol-
ství a národní osvěty p. Dr. Emila 
Franke v Kubově Huti pod Bou-
bínem velké studentské lyžařské 
závody IV. středoškolských her 
z oblasti západních a jižních Čech. 
Tyto závody shromáždí ke startu 
velký počet závodníků, studentů 

(nakonec více než 130 od Chebu 
až po Jindřichův Hradec – pozn. 
autora), z nichž někteří budou 
prvně v oblasti boubínské, kde se 
jim bude jistě líbiti. Na programu 
budou závody ve sjezdu, v běhu 
prostém a závody tříčlenných hlí-
dek.“ V Pamětní knize lyžařů 
KČST odboru v Strakonicích mož-
no najít dopis jednomu z členů 
čestného výboru těchto závodů 
(jméno bohužel nebylo uvedeno – 
pozn. autora). V tomto dopisu je 
zdůvodněno konání tohoto závo-
du takto: „Ujali jsme se rádi to-
hoto podniku, abychom ukázali na 
důležitý význam lyžařství pro tě-
lesnou výchovu naší středoškol-
ské mládeže, abychom zvýšili zá-
jem o tento ušlechtilý sport mezi 
naším studentstvem a současně 
abychom i propagovali naší lyžař-
skou oblast v Kubově Huti, této 
nejvýše položené železniční stanici 
na úpatí mohutného Boubína a na 
rozvodí mezi Vltavou a Volyňkou, 
kde i národnostní poměry vyžadu-
jí stálé podpory činitelů českého 
Pošumaví.“ Z dopisu také vyplý-
vá, že část výtěžku z tohoto závo-
du bude věnována na účast výpra-
vy žactva státního čsl. reálného 
gymnasia v Strakonicích na IV. 
středoškolských hrách v Praze 
a část dorostenecké výpravě k ce-
lostátním lyžařským přeborům 
KČST do Jeseníků (12. a 13. úno-
ra 1938).
Z pramenů čerpal Radek Sosna, 
SKI–Klub Strakonice
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skladeb v Praze úspěšně repre-
zentovaly mladší žákyně. Na to 
konto se na pozvání děvčata zú-
častnila Evropského setkání mlá-
deže do 11 let ve Francii. Dob-
rých výsledků dosahovaly i ostatní 
oddíly. I v roce 2011 jsme opět 
zvládli všechny pravidelné akce. 
Výbor pracuje dál ve stejném slo-
žení. V říjnu se začíná s nácvikem 
na XV. všesokolský slet. V oblast-
ní soutěži Malý TeamGym v Písku 
v listopadu žákyně obsadily 4. mís-
to v kategorii do 11 let a 3. místo 
v kategorii do 16 let a zajistily si 
účast na přeboru ČOS v Praze 
11. prosince. Na závěrečné akade-
mii spojené s Mikulášem vystou-
pilo 120 cvičenců. Oddíl taneční-
ho sportu, TK TWIST – TJ Sokol 
Strakonice má 39 členů a na pře-
boru ČOS získal titul pár Filip 
Hrach a Barbara Šumpelová. Ak-

tivní byl i oddíl stolního tenisu 
s 31 členy. Rokem 2012 zakončí-
me tento seriál, ve kterém pro-
běhly oslavy 150. výročí založení 
Sokola. Oslavy vyvrcholily na XV. 
všesokolském sletu. V tomto roce 
pracoval výbor ve stejném složení 
pod starostkou Věrou Hurycho-
vou a největší činnost byla věno-
vána přípravě sletu. Připravovala 

se tři družstva, 12 
párů rodičů s dětmi 
ve skladbě „Muzi-
kantova písnička“, 
16 mladších žákyň 
ve skladbě „Jona-
tán“ a 12 žen ve 
skladbě „Nebe nad 
hlavou“. Nejprve se 
ve skladbách před-
stavila 9. června na 
Župním sletu v Čes-
kých Budějovicích 
a následně vše vy-
vrcholilo na XV. 

všesokolském sletu v Praze na 
Strahově ve dnech 30. června až 
6. července. V Sokole cvičí pře-
vážně mladí lidé, a tak sokolská 
myšlenka bude ve Strakonicích 
zachována i pro další roky.
Zpracoval za použití sokolských 
ročenek, tisku a informací od sta-
rostky Věry Hurychové Jan Malíř-
ský.

SOKOL VE STRAKONICÍCH PO ROCE 2008
Rok 2008 cvičí v odboru vše-
strannosti 308 členů, z toho je 
15 cvičitelů. V lednu proběhl žup-
ní přebor v plavání, v dubnu v Pís-
ku byl župní přebor ve sportovní 
gymnastice a šplhu, v květnu pak 
župní přebor v lehké atletice v Čes-
kých Budějovicích, vždy za účas-
ti členů jednoty. Na základě vý-
sledků se dostala do družstva 
Jihočeské župy Eliška Králová, 
která na republikovém přeboru 
v červnu obsadila 4. místo. V od-
dílu sportovního tance se zúčast-
nilo 60 členů jednoty 27 taneč-
ních soutěží. V následujícím roce 
pracoval výbor ve stejném slože-
ní. Proběhly opět všechny župní 
přebory, pyžampárty, letní tábor 
v Malé Turné, dětský karneval, 
dušičkový rej i mikulášská nadíl-
ka spojená s akademií. V břez-
nu 2010 na přehlídce pódiových 

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

Chmelík startuje.  Foto: Josef Haken

Oslavy 150. výročí založení Sokola v Praze na Stra-
hově.                           Archiv: TJ Sokol Strakonice


