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DOBROVOLNÍKOVI JE ODMĚNOU POCIT USPOKOJENÍ A UŽITEČNOSTI

Stavební ruch v letošním roce ve Strakonicích neutichne. Revitaliza-
ce by se měly dočkat například významné památky, sportovní zaříze-
ní i veřejná prostranství. Některé z nich již mají schválené dotace, 
u dalších se město pokusí finanční podporu získat. 

Další etapa revitalizace 
strakonického hradu

V areálu strakonického hradu se 
chystá investice za téměř deset mi-
lionů korun. V rámci druhé etapy 
revitalizace bude opraven objekt 
na třetím hradním nádvoří, kde 
sídlí dětské oddělení Šmidingerovy 
knihovny. Kromě fasády a střechy 
zde budou zrekostruovány i vnitřní 
prostory. Opravovat se bude rov-

něž střecha na bývalém purkrab-
ství. Studnu, která byla objevena 
při posledních úpravách druhého 
hradního nádvoří, čeká vyhloube-
ní. Na to, jaké může ukrývat ta-
jemství, se těší nejen archeologo-
vé. Většinu nákladů na revitalizaci 
další části hradu pokryje dotace 
z Regionálního operačního pro-
gramu. Jistě stojí za zmínku, že za 
posledních deset let bylo do obno-
vy této unikátní národní kulturní 

památky investováno úctyhodných 
195 milionů korun.

Hřbitov u kostela sv. Václava 
– oprava bývalé márnice, 
kaple a zdi
Pravděpodobně ještě letos by se 
mohly dočkat opravy chátrající 
historické objekty na strakonic-
kém hřbitově. Po kapli sv. Vojtě-
cha tak dojde k revitalizaci bývalé 
márnice, kaple Nejsvětější Trojice 
i hřbitovní zdi. Město na opravu 
získalo dotační prostředky z Regi-
onálního operačního programu. 
„Náš projekt byl původně vyhodno-
cen jako náhradní. V dotačním ti-
tulu ale zbyl dostatek prostředků, 
aby mohl být také podpořen,“ říká 
Jitka Pelešková z odboru rozvoje 
Městského úřadu Strakonice.
Projektové přípravy na revitalizaci 
památkově chráněných objektů na 
hřbitově začaly již v roce 2009, kdy 
byla na město převedena zbýva-
jící polovina hřbitova, do té doby 
vlastněná katolickou církví. O tři 
roky později došlo na opravu 
zchátralé kaple sv. Vojtěcha, zná-
mé též jako hrobka maltézských 
kněží. Rozsáhlá oprava se usku-
tečnila za podpory Ministerstva 
kultury ČR. Celkové předpoklá-
dané náklady na rekonstrukci 

kaple Nejsvětější Trojice, býva-
lé márnice i hřbitovní zdi činí 
8,5 milionu korun. Dotační pro-
středky ve výši zhruba 6 milionů 
korun budou poskytnuty z pro-
gramu zaměřeného na revitalizaci 
památek a využití kulturního dě-
dictví v rozvoji cestovního ruchu. 
Část hřbitovní zdi, jež nesplňuje 
kritéria programu, opraví na své 
náklady město.

Nový a pohodlnější vjezd 
do průmyslové zóny

Podporu z regionálního operač-
ního programu se podařilo získat 
také pro projekt „Komunikační 
napojení průmyslové zóny U Bla-
tenského mostu ve Strakonicích“. 
Ten řeší dopravní obslužnost lo-
kality Kání vrch, kde se již nyní 
nacházejí průmyslové podniky 
a důležité objekty města, jakými 
jsou například čistírna odpadních 
vod či sběrný dvůr. Dosud je mož-
né se sem dostat pouze po míst-
ní komunikaci III. třídy U Bla-
tenského mostu, jejíž technické 
parametry neumožňují kvalitní 
dopravní obslužnost. Pokud k re-
alizaci projektu v roce 2014 do-
jde, bude lokalita dostupná přímo 
sjezdem z Písecké ulice. 
Pokračování na straně 2.

Za posledních deset let bylo do oprav strakonického hradu investováno 
195 milionů korun.   Foto: Archiv MěÚ 

VE STRAKONICÍCH SE BUDE I LETOS STAVĚT, VYLEPŠOVAT A OPRAVOVAT

V Domově pro seniory v Rybniční 
ulici se letos uskutečnilo první 
slavnostní setkání s dobrovolníky, 
kteří část svého volného času vě-
nují právě obyvatelům domova. 
Zatímco některé klientky spolu se 
sociálními pracovnicemi připravi-
ly pohoštění, dobrovolníci s sebou 
přinesli hudební nástroje a dobrou 
náladu. K té totiž především svým 
působením v domově přispívají. 
„Mám ráda každou příležitost, 
kdy se můžeme společně pobavit. 
Vždycky se moc těšíme,“ říká třia-
osmdesátiletá Věra Maňhalová. 
„Lidé, kteří svůj volný čas tráví 

s námi, i když by ho určitě mohli 
využít pro sebe, si zaslouží velký 
dík. Bez nich by nám tady bylo 
smutno.“ Dobrovolnictví v Domo-
vě pro seniory v Rybniční ulici ne-
ní nic nového, avšak lidí, kteří na-
vštěvují „své“ babičky a dědečky, 
v uplynulém roce přibylo. Noví 
dobrovolní pracovníci reagovali 
především na výzvy v médiích, 
kam se vedení domova obrátilo 
o pomoc při jejich náboru.
„Chtěla jsem ve volném čase dělat 
něco dobrého, užitečného,“ svěřuje 
se Anna Sekyrová, která pracuje 
na Městském úřadu ve Strakoni-

„Jednou z výhod dobrých skutků je, že povznášejí duši a uzpůsobují ji 
ke skutkům ještě lepším.“                                          Jean Jacques Rousseau

cích. Také ona reagovala na výzvu 
v tisku. Již půl roku si chodí popo-
vídat se dvěma klienty domova. 
„Ve vyprávění hodně vzpomínají na 
svůj život a jsou rádi, že je někdo 
s nimi a naslouchá jim.“ Seniory 
navštěvuje několikrát do měsíce. 
„Vždycky je moje návštěva potěší, 
chvilku se mohou zaobírat něčím 
jiným než starostmi a nemocemi.“
Podle vedoucí domova Hany Pet-
rovcové je nezištná práce dobro-
volníků ve své podstatě nedoce-
nitelná. Svými návštěvami nebo 
pravidelnou činností ve skupinách 
významně přispívají k psychické 
pohodě klientů. Pomáhají tak na-
plnit především širší lidský roz-

měr péče o seniory. Neobešly by 
se bez nich ani kulturní a spole-
čenské akce, kdy se bez nároku 
na odměnu postarají o program. 
„Nabídek za honorář máme spous-
tu, ale takto můžeme díky našim 
dobrovolníkům peníze využít jin-
de,“ říká vedoucí. Důležitá je i růz-
norodost aktivit, které obyvatelům 
domova nabízejí. Individuálně ne-
bo v různě velkých skupinách se vě-
nují rukodělným činnostem, posle-
chu a povídání o vážné hudbě nebo 
třeba tréninku mozku psaním bás-
niček. Zejména pro hůře pohybli-
vé obyvatele domova jsou milým 
zpestřením již zmíněné návštěvy.
Pokračování na straně 3.
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Revitalizace veřejných 
prostranství a sídliště Mír
V rámci Integrovaného plánu roz-
voje města bude v nadcházejícím 
období pokračovat již třetí etapou 
revitalizace sídliště Mír. Na dosud 
neopravené části sídliště v prostoru 
mezi zdravotním střediskem a pro-
dejnou nábytku (bývalý Telecom) 
by mělo vzniknout jakési náměstíč-
ko, které by se mělo stát centrem 
celé lokality. „Tak jako v předešlých 
etapách bude revitalizace spočívat 
především v obnově komunikací, ve-
řejného osvětlení a mobiliáře a dále 
pak v celkové úpravě zeleně. Kromě 
sídliště Mír budou prostředky z In-
tegrovaného operačního programu 
rovněž využity na revitalizaci části 
ulice Mlýnské, veřejného prostran-
ství za poštou a u pivovaru, která 
dnes slouží jako příležitostná par-
koviště,“ vysvětluje Eva Krausová 
z odboru rozvoje.
Dalším, velmi navštěvovaným mís-
tem, jehož regenerace se chystá, je 
část Rennerových sadů mezi Hu-
sovou a Čelakovského ulicí. „V par-
ku proběhne inventarizace zeleně 
včetně arboristických prací, budou 
založeny nové trávníky, instalována 
automatická podzemní závlaha, opra-
veny cesty, rozšířeno dětské hřiště, 
osazen nový mobiliář a instalovány 
lampy veřejného osvětlení,“ doplňuje 
Lukáš Srb z majetkového odboru.

Práce na pracejovické vodárně 
pokračují
Méně viditelnou, avšak velmi vý-
znamnou investicí roku 2014 je 

pokračující rekonstrukce a moder-
nizace úpravny vody v Pracejo-
vicích. Jde o zařízení, jež pitnou 
vodou zásobuje domácnosti ve 
Strakonicích a přilehlých obcích 
již 47 let. Jeho rekonstrukce zapo-
čala vloni v září. Z letošního roz-
počtu města na ni bylo zatím vy-
členěno 57 milionů. Celková cena 
díla přesáhne zhruba 170 milio-
nů korun. Dotace z Operačního 
programu Životní prostředí po-
kryje 90 procent uznatelných ná-
kladů.
Právě probíhající rekonstrukce 
pracejovické vodárny navázala 
na nedávno dokončenou mo-
dernizaci úpravny vody v Hajské 
a intenzifikaci čistírny odpadních 
vod, která byla spojena rovněž 
s rozšířením kapacity městské 
kanalizace. Péče o vodohospo-
dářský majetek města je ve Stra-
konicích příkladná. „Za poslední 
čtyři roky bylo do této oblasti z roz-
počtu investováno 500 milionů ko-
run a ušetřili jsme tak nejednu sta-
rost i budoucí generaci,“ říká 
místostarosta Pavel Pavel. Ko-
houtková voda ve Strakonicích 
patří z hlediska fyzikálních i che-
mických vlastností k nejkvalit-
nějším v České republice. Díky 
moderním technologiím, které 
v Hajské úpravu vody zajišťují, 
bylo množství železa, manganu 
a volného chlóru v pitné vodě sní-
ženo na téměř nulové hodnoty. 
Stejně kvalitní vodu lze očekávat 
i z Pracejovic. 
Irena Malotová, PR

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala:

129. jednání dne 8. 1. 2014

ZMĚNA TISKOVÉHO ZÁKONA
úpravu zásad pro vydávání Zpra-
vodaje města Strakonice. 

V souvislosti se změnou legislativy 
rada města projednala a upravila 
Zásady pro vydávání Zpravodaje 
města Strakonice. 

130. jednání dne 15. 1. 2014

UCTĚNÍ PAMÁTKY TIBEŤANŮ
vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 
2014 na hlavní budově MěÚ u pří-
ležitosti 55. výročí povstání Tibe-
ťanů proti čínské okupaci Tibetu.

131. jednání dne 29. 1. 2014

PŘÍSPĚVKY PRO SPORT
poskytnutí finančních příspěvků ve 
výši 2 000 Kč SK Basketbal Stra-
konice na rozhodčí a ceny při tur-
naji 3 x 3 konaný ve sportovní ha-
le 6. 2. a 7. 2. 2014 a 1 000 Kč na 
rozhodčí a ubytování při společném 
tréninkovém campu a přípravných 
zápasech s družstvy mladších mi-
nižáků UBBC Gmünd ve sportovní 
hale v březnu 2014, 15 000 Kč OS 
ČUS Strakonice na ceny při Vyhlá-
šení nejlepších sportovců okresu 
Strakonice za rok 2013 v Rytíř-
ském sálu 16. 1. 2014, 1 000 Kč 
Duze Husot na ceny při finále Čech 
ligy škol ve šprtci v jídelně ZŠ F. L. 
Čelakovského dne 2. 3. 2014, 4 000 
Kč HC Strakonice, o. s., oddílu 
krasobruslení na ceny a rozhod-
čí při závodech na zimním sta-
dionu 22.–23. 2. 2014, 4 000 Kč 
Ekonomickým službám – BH, spol. 
s r. o., na nájemné při 16. ročníku 
fotbalového halového turnaje Seni-
oři a mládež proti drogám kona-
ného ve sportovní hale od listopa-
du 2013 do února 2014, 1 000 Kč 
Františku Burdovi (Stará garda 
„50“ – lední hokej) na ceny při tur-
naji starých gard jako II. ročníku 
memoriálu Jaroslava Sovy na zim-
ním stadionu 22. 3. 2014, 3 000 Kč 
TJ ČZ Strakonice – oddílu házené 
na ceny a rozhodčí při souboru tur-
najů pro mládež v házenkářské ha-
le a v tělocvičně TJ ČZ 18. 1., 1. 2. 
a 16. 3. 2014, 4 000 Kč Tenis 
klubu Strakonice, o. s., na krajský 
přebor jednotlivců v dorostu v teni-
sové hale 15.–17. 2. 2014 a celo-
státního turnaje mladších žákyň 
a žáků v tenisové hale 22.–24. 2. 
2014, 6 000 Kč OFS Strakonice 
na tři fotbalové turnaje pro mlá-

dež od 6 do 14 let ve sportovní hale 
15. 2., 22. 2. a 8. 3., 20 000 Kč TJ 
ČZ Strakonice na XX. ročník Běhu 
městem 21. 8. 2014.

VÝŠE NÁJMU NEZMĚNĚNA
neuplatnění inflačního koeficientu 
pro rok 2014 u všech nájemců 
nebytových prostorů a pozemků 
v majetku města Strakonice a u by-
tových jednotek se smluvním ná-
jemným, u kterých je možno uplat-
nit inflační koeficient.
Inflační koeficient v České repub-
lice činí dle Českého statistické-
ho úřadu 1,4 %. Díky neuplatně-
ní inflačního koeficientu vychází 
město vstříc svým občanům a ne-
zvyšuje tak cenu nájemného 
a podporuje tím drobné podnika-
tele na území města. Ani v uplynu-
lých pěti letech nebylo nájemné 
o inflační koeficient zvyšováno.
Předpokládané příjmy pro rok 
2014 z pronájmu nebytových pro-
storů jsou cca 6,4 milionů korun 
a z pronájmu pozemků zhruba 3,2 
milionů korun. V současné době 
je uzavřeno 180 nájemních smluv 
se smluvním nájemným na bytové 
jednotky v majetku města, u kte-
rých je možné inflační koeficient 
uplatnit. Nájemné z bytů pro rok 
2014 bude činit přibližně částku 
6,5 milionů korun. 

DALŠÍ KROK K III. ETAPĚ 
NÁMĚSTÍ
výzvu k podání nabídky na projekt 
pro stavební povolení a pro prove-
dení stavby Rekonstrukce Velkého 
náměstí – III. etapa.
Město Strakonice má v současné 
době platné územní rozhodnutí. 
Vyhlášením tohoto výběrového ří-
zení dochází k dalšímu kroku pro 
získání stavebního povolení.

DAR PRO ŠKOLSTVÍ
uzavření darovací smlouvy mezi 
ČZ a. s. a městem Strakonice, ve 
které se ČZ zavazuje poskytnout 
městu finanční částku ve výši 
200 Kč za každé dítě svých za-
městnanců umístěných ve strako-
nické mateřské škole v roce 2014.
Firmě ČZ a. s. patří poděkování za 
finanční dar na předškolní vzdělá-
vání dětí svých zaměstnanců. Za 
rok 2013 obdrželo město částku 
102 400 Kč, která je použita na 
částečnou úhradu provozu mateř-
ských škol. Město uvítá dary i od 
jiných organizací, které by takto 
přispěly na předškolní vzdělávání 
dětí svých zaměstnanců.

                                  

MĚSTSKÉ LESY
vyhodnocení nabídek na odkup 
dřevní hmoty z lesů města, kdy 
nejvýhodnější nabídku podala 
firma WOTAN FOREST, a. s., 
České Budějovice za cenu 205 216 
Kč (včetně DPH). Dále výběrové 
řízení na provádění pěstebních 
prací v lesích města a provádění 
těžby a přibližování dřeva v le-
sích města.

POMOC SOCIÁLNÍ OBLASTI
poskytnutí finančního příspěvku Ji-
hočeskému centru pro zdravotně po-
stižené a seniory, o. p. s., pracovišti 
Strakonice ve výši 4 000 Kč na zajiš-
tění kulturního programu I. ročníku 
Plesu tolerance v Městském domě 
kultury Strakonice dne 1. 2. 2014.

Výtěžek z plesu bude použit k fi-
nancování půjčovny kompenzač-
ních a rehabilitačních pomůcek. 

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

Rada města na svém jednání dne 
29. 1. 2014 rozhodla obsadit níže 
uvedené bytové jednotky přímým 
prodejem do osobního vlastnictví 
dle zákona č. 72/1994 Sb., v plat-
ném znění, na základě nejvyšší na-
bídky:
– byt č. 010 o velikosti 1+0 v čp. 

1126, ul. Čelakovského, Stra-

konice I o výměře 29,00 m2, 
minimální cenová nabídka 
300 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 24. března 2014 od 
15.00 hodin v malé zasedací míst-
nosti MěÚ Strakonice. 
Bližší informace na tel.: 383 700 303 
nebo na úřední desce MěÚ. 

NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI

VE STRAKONICÍCH SE BUDE I LETOS STAVĚT, VYLEPŠOVAT 
A OPRAVOVAT Pokračování ze strany 1.
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STRAKONICKÁ LOUKA
Nebývá obvyklé, že by si někdo odněkud na památku odnášel 
louku. Ve Strakonicích to však bude možné. Návštěvníci města 
(a samozřejmě i jeho obyvatelé) si totiž budou moci zakoupit 
v městském informačním centru speciální stogramovou směs se-
mínek polního a lučního kvítí prodávanou pod názvem Strakonická 
louka. 
„Směs byla s velkým úspěchem v loňském roce vyzkoušena na měst-
ských záhonech u kruhové křižovatky Ellerova x Písecká v rámci 
výzkumného projektu zahradnické fakulty Mendelovy univerzity,“ 
osvětluje Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí. Kve-
toucí záhon letniček z přímého výsevu vzbuzoval nebývalou po-
zornost a veskrze pozitivní reakce. „Vyřizovali jsme desítky telefoná-
tů od místních i turistů, zda a kde by bylo možné pořídit si něco 
podobného na soukromé zahrady. Proto jsme se rozhodli vyjít za-
hrádkářům vstříc a ve spolupráci s týmem docentky Kuťkové jsme 
směs semen nechali namíchat,“ doplňuje. Strakonická louka by měla 
být k dispozici již od března. Začátek jara bude vhodným obdobím 
pro přípravu záhonků. 

MĚSTO OZDOBÍ ZELENINA
Květinová výzdoba města bude opět bohatší o další novinku. Po vy-
dařených experimentech s nízkonákladovými záhony, kterým patří 
budoucnost v městské zeleni, se tentokrát budeme také moci těšit 
na zajímavý prvek v ornamentální květinové výzdobě. Variace letni-
ček doplní okrasná zelenina. Inspirací pracovníkům odboru život-
ního prostředí byla podobná městská výsadba již léta úspěšně reali-
zovaná ve Švýcarsku a Francii. „Mezi lidmi je v současnosti patrný 
trend určitého návratu k přírodě. Majitelé zahrad opouštějí uni-
formní trávníky a znovu zakládají záhonky, na kterých by si mohli vy-
pěstovat zeleninu pro vlastní spotřebu nebo květiny pro radost. A prá-
vě tohle nás k nápadu s okrasnou zeleninou přivedlo. Věřím, že se 
místním i návštěvníkům města budou záhony líbit,“ říká Jaroslav Brů-
žek. Pozor, tato chemicky ošetřená zelenina není vhodná ke kon-
zumaci.
Další novinkou v květinové výzdobě bude nepřehlédnutelný de-
korativní prvek. Půjde o velké květináče, do kterých by se scho-
val i průměrně rostlý dospělý člověk. „Několik jich například ozdo-
bí kruhovou křižovatku Podsrpenská x Volyňská. Momentálně 
plánujeme, jaké rostliny do nich vysadíme,“ říká J. Brůžek. Rozkvetlé 
obří květináče bývají v teplých měsících k vidění třeba v rakouském 
Tullnu.

PŘIBÝVÁ TÝRANÝCH ZVÍŘAT
Celkem 46 případů týrání zvířat na Strakonicku v loňském roce řešil 
Petr Šťastný z odboru životního prostředí. Jde o významný nárůst této 
agendy, neboť v minulosti obvykle šlo o 3–4 oprávněné stížnosti do 
roka. „Na nárůstu se určitě podílí také skutečnost, že za týrání jsou 
označovány i úniky zvířat, které lidé v současnosti častěji ohlašují. Na-
růstá však i podíl týrání v důsledku nedostatečné péče a výživy,“ vysvět-
luje P. Šťastný. Jak dále uvádí, lidé jsou více než dříve k otázce týrání 
zvířat citlivější. Více si všímají, jak kdo se zvířaty zachází, jak se k nim 
chová, jakou péči jim věnuje i jaké zázemí pro ně vytváří. Zvířaty, kte-
ré nejčastěji trpí špatnou péčí svých majitelů, jsou psi. Následuje skot, 
ovce a koně. V předvánočním období si lidé všímali i prodejců ryb 
a jejich nakládání s kapry.
Za kuriozitu lze považovat případ pětimetrákového býka, který si 
opakovaně sám vyrazil „na procházku“ po obci. Jeho majitel považo-
val volný pohyb obrovského zvířete mezi domky za naprosto normál-
ní a pracovníka odboru nazval „panelákovým typem“, který neví, jak 
to dneska na vesnici chodí.
(PR)

MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

                                  

„Hodně mě zasáhla smrt mojí ba-
bičky, možná si to tady trochu 
kompenzuji,“ říká nejmladší dob-
rovolnice Adéla Malinová, stu-
dentka strakonického gymnázia. 
„Starých lidí si vážím a mám k nim 
blízký vztah. Věnovat jim dvě hodi-
ny týdně nepovažuji za problém, 
přestože studuji a mnoho volného 
času nemám.“ 

Město dobrovolnictví podporuje
Dobrovolnictví patří ke společnos-
ti již od doby, kdy začaly vznikat 
první spolky. Rozvoj systematické 
spolupráce s dobrovolníky v řadě 
oblastí (např. i v oblasti péče o dě-
ti či v nemocnicích) začal v České 
republice po roce 1989. „Zpočát-
ku byl doménou velkých měst 
a dobrovolník byl obvykle student, 
tedy spíše studentka“ říká Jiří Toš-
ner z Národního dobrovolnického 
centra. „Dnes už se situace u nás 
více podobá zahraničí a mezi dob-
rovolníky není problém najít lidi 
střední generace i seniory.“ Do-
brovolnické programy se rozvíje-
jí i v menších městech. Michal 
Novotný, koordinátor programu 
Zdravé město Strakonice, k tomu 
dodává: „Moje zkušenost je, že 
schopní a ochotní dobrovolníci se 
najdou skoro vždy a všude, jen pro 
ně musí existovat dostatek při-
pravených možností. Ostatně to 
hezky ukazuje i příklad domova 
v Rybniční.“

Město Strakonice rozvoj dobrovol-
nictví podporuje. Již čtyři roky je 
možné žádat o dotování dobrovol-
nických projektů ze společného 
grantu Komunitní nadace Blanic-
ko – Otavské a Zdravého města 
Strakonice. Z programu Grundtvig 
město podpořilo výcvik koordiná-
torů dobrovolníků ve dvou nezis-
kových organizacích. „V loňském 
roce se poprvé konala kampaň 
Strakonice čistější a krásnější, do 
které se zapojilo přes 700 dobrovol-
níků,“ doplňuje Michal Novotný.
Pro další podporu dobrovolnictví 
byla na webových stránkách Zdra-
vého města (www.strakonice.eu/
zdravemesto) zřízena rubrika 
„Dobrovolnické příležitosti“, kde 
je možné vyvěsit jak poptávku po 
dobrovolnících, tak nabídku své 
vlastní síly a času. Lze předpoklá-
dat, že zde potenciální dobrovolní 
pracovníci objeví zajímavé příleži-
tosti pro svou užitečnou činnost, 
například i nabídky ze zahraničí 
včetně pracovních pobytů (work-
campů) určených dnes již nejen 
mladým lidem.
„Letos bychom také rádi uspořá-
dali setkání strakonických organi-
zací, které s dobrovolníky spolu-
pracují a umožnili jim výměnu 
zkušenosti a pobavili se o tom, čím 
ještě tuto oblast můžeme podpo-
řit,“ dodává Michal Novotný ze 
Zdravého města Strakonice.
(PR)

DOBROVOLNÍKOVI JE ODMĚNOU POCIT USPOKOJENÍ 
A UŽITEČNOSTI Pokračování ze strany 1.

Ředitelky mateřských škol zřizo-
vaných městem Strakonice po do-
hodě s městem Strakonice, odbo-
rem školství a cestovního ruchu, 
oznamují, že ve dnech
7. dubna 2014 (pondělí)
a 8. dubna 2014 (úterý)
od 9.00 hodin do 16.00 hodin
budou přijímány žádosti o přijetí dí-
těte k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2014/2015, a to přímo 
v jednotlivých mateřských školách:
l MŠ U Parku, Plánkova 353, 

tel.: 380 422 800
 v MŠ U Parku, Plánkova 353 

budou současně přijímány i žá-
dosti pro MŠ U Parku, Lidic-
ká 194

l MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, 
tel.: 380 422 860

l MŠ Strakonice, A. B. Svojsí-
ka 892, tel.: 380 422 870

l MŠ Šumavská 264, tel.: 380 
422 810, 380 422 816

l MŠ Strakonice, Lidická 625, 
tel.: 380 422 820 

l MŠ Holečkova 413, tel.: 380 
422 850 – odloučené pracoviš-
tě MŠ Strakonice, Lidická 625

l MŠ Školní 80, tel.: 380 422 
880, 380 422 883 – odloučené 
pracoviště MŠ Strakonice, Li-
dická 625

l MŠ Spojařů 1260, tel.: 380 
422 830 – odloučené pracoviš-
tě MŠ Strakonice, Lidická 625

l MŠ Stavbařů 213, tel.: 380 
422 840 – odloučené pracoviš-
tě MŠ Strakonice, Lidická 625

Rodiče, kteří se spolu s dětmi do-
staví na jednotlivé mateřské ško-
ly, prosíme, aby s sebou přinesli 
občanský průkaz a rodný list dí-
těte. 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015



V únoru si Strakonice 
připomenuly pietním 
aktem šedesát let od 
úmrtí Rudolfa Be-
rana. Rudolf Beran 
pocházel z pra-
cejovického rodu 
Beranů, kde jeho 
rodina vlastnila 
statek. Měl ještě 
dva sourozence, kte-
ří ještě před jeho na-
rozením zemřeli v jed-
nom týdnu na epidemii
záškrtu. RB navštěvo-
val školy ve Strakonicích, 
nejprve 5třídní školu, později 
měšťanskou.
Když se začalo rozhodovat o jeho 
povolání, matka chtěla, aby po-
kračoval ve studiu, otec, aby zů-
stal doma a hospodařil. Vše vyús-
tilo ve správnou volbu odborné 
hospodářské školy. Snažil se zís-
kané vědomosti uplatňovat v prak-
tickém životě. Byl aktivní a vy-
užíval každé volné chvilky. Tak 
například během polední přestáv-
ky docházel do měšťanského pivo-
varu a zaučoval se v obsluze kotlů 
a parních strojů tak, aby mohl slo-
žit topičskou a strojnickou zkouš-
ku. Vzpomínal na jednu příhodu, 
kdy dohlížel na správný chod stro-
jů, zkoušel různá řídící kolečka 
tak dlouho, až se stroj rozběhl 
tak, že se mohl rozletět. Potil se 
a zkoušel kolečka dál, až se mu 

podařilo dát je do správ-
né polohy a mohl si 
oddychnout.

Jeho politická ka-
riéra začala velmi 
brzy. Již v roce 
1904 zaujal svým 
proslovem při 
schůzi rolnictva 

strakonického a vo-
lyňského. Brzy na to 

mu bylo nabídnuto 
místo na Ústřední jed-

notě hospodářských spo-
lečenstev v Praze. Nejpr-
ve pracoval jako tajemník 

agrárního dorostu, později jako 
generální tajemník. Po vzniku re-
publiky vstoupil do velké politiky 
jako poslanec Národního shro-
máždění. A v roce 1935 se stal 
i předsedou Agrární strany. Po 
Mnichovu byl jednou z našich nej-
významnějších osobností a 1. 12. 
1938 byl jmenován předsedou vlá-
dy, později i protektorátní. V roce 
1941 byl zatčen a trest mu byl pře-
rušen v prosinci 1943. Ihned po 
skončení války začala perzekuce 
členů agrární strany. RB byl za-
tčen hned 14. 5. 1945 a v dubnu 
1947 odsouzen k 20 letům vězení 
a ztrátě majetku. Zemřel v r. 1954 
v Leopoldově.
Zdroj: Rokoský, J.: Rudolf Beran 
a jeho doba, Vzestup a pád agrár-
ní strany. Praha 2011. ISBN 
978–80–7429–067–1
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ZPRÁVY

Ve dnech 20.–23. března se sta-
nou Strakonice středobodem 16. 
Národní výběrové konference 
Evropského parlamentu mládeže 
v ČR. Středoškolští studenti z Čes-
ké republiky a Německa budou 
hledat nová řešení palčivých otá-
zek současnosti. Studentské zase-
dání bude zastřešeno mottem 
„Drama of Encounter. Drama of 
Creation. Drama of Understan-
ding“ odkazujícím jak k umělecké 
historii Strakonic, tak ke kon-
struktivnímu řešení současných 
problémů a pochopení, které jsou 
vlastní všem projektům Evropské-
ho parlamentu mládeže. 
Na zasedání se sjede na 130 
účastníků ze zemí Evropské unie 
i mimo ni. Kromě zmíněných stu-
dentů přijedou hosté ze zemí od 
Rumunska po Irsko a od Koso-
va po Švédsko. Zasedání bude 
předsedat Lorenzo Parulli z Itálie 
a organizují ho Kateřina Žejdlová, 
studentka strakonického gymná-
zia a Lenka Vysoká, bývalá stu-
dentka strakonického gymnázia. 
Generálním partnerem zasedání 
je město Strakonice a konference 
je finančně podpořena Zdravým 
městem Strakonice.
Nejlepší školy postoupí na mezi-
národní zasedání Evropského par-

lamentu mládeže, které se usku-
teční na podzim v ukrajinské 
metropoli v Kyjevě a na jaře 2015 
v tureckém Izmiru. 
Slavnostní zahájení v Rytířském 
sále strakonického hradu bude ná-
sledováno třemi stěžejními sou-
částmi programu. Závěrečnou 
částí je valné shromáždění, které 
je přístupné široké veřejnosti a bu-
de probíhat v neděli 23. března od 
8.45 do 17 hodin v Městském do-
mě kultury ve Strakonicích.

Historie Evropského parlamentu 
mládeže v České republice
Evropský parlament mládeže byl 
založen roku 1988 ve francouz-
ském Fontainbleau. EPM tvoří 41 
národních organizací ze zemí Ev-
ropské unie i mimo ni. Za dobu 
svého působení se z něj stala jed-
na z největších studentských orga-
nizací v Evropě.
V České republice historie sahá do 
roku 1998. Je to nezisková apoli-
tická vzdělávací organizace pro 
mládež fungující na dobrovolnic-
ké bázi, jež za svou historii zapo-
jila na tisíce studentů. Prosazuje 
hodnoty demokracie, občanské 
společnosti a kritické diskuze.
Matěj Kinovič, Evropský parla-
ment mládeže v ČR

STŘEDOŠKOLŠTÍ EUROPOSLANCI
VE STRAKONICÍCH

Koncem loňského roku získalo 
Muzeum středního Pootaví ve 
Strakonicích do své sbírky další 
dudy. Jedná se o velmi zajímavý 

nástroj, a to hned z několika důvo-
dů. Jednak je zcela nový, dokonče-
ný teprve v roce 2013, jednak po-
chází přímo z dílny strakonického 
dudaře pana Jaroslava Vehrleho. 

Zajímavé je, že jde o jedny z po-
sledních dud tohoto výrobce, pro-
tože svou dudařskou činnost už 
pan Vehrle ukončil. Jedná se tedy 
o předmět vskutku regionální. Du-
dy jsou dmýchací, laděné v Es dur, 
s vnější úpravou charakterizující 
styl svého tvůrce. 
Jaroslav Vehrle se k výrobě dud 
dostal přes Josefa Režného, 
s nímž se už předtím znal. Dokon-
ce řadu let působil v Prácheňském 
souboru jako tanečník. Za léta vy-
robil kolem 25 kusů dud. Mezi ně 
patří i dudy „dětské“, přizpůsobe-
né malému vzrůstu hráčů. Ty byly 
určeny pro žáky tehdejší strako-
nické LŠU. Strakonické muzeum 
má ve sbírce od tohoto dudaře ješ-
tě jiný zajímavý exponát – průřez 
dud, který ukazuje, jak nástroj vy-
padá i zevnitř.
Protože pan Jaroslav Vehrle oslaví 
koncem března narozeniny, ráda 
bych mu za strakonické muzeum 
popřála hodně zdraví a životního 
elánu do dalších let.
Irena Novotná, Muzeum středního 
Pootaví Strakonice

NOVÉ DUDY VE SBÍRCE STRAKONICKÉHO MUZEA

Dudař Jaroslav Vehrle se svým vý-
robkem. Foto: Archiv MSP
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ODVOZ ODPADU  ROZŠÍŘENÍ OKRUHU POPLATNÍKŮ
Upozorňujeme občany na rozšíře-
ní okruhu poplatníků místního 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů. K 1. 1. 2013 
byl novelizován zákon o místních 
poplatcích a nově vznikla povin-
nost platit tento místní poplatek 
i fyzickým osobám, které ve městě 
Strakonice vlastní byt nebo rodin-
ný dům, ve kterém není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba. Po-

platník je povinen ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové po-
vinnosti nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy mu povinnost platit tento 
poplatek vznikla. Tato povinnost 
vyplývá ze zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů a OZV 
města Strakonice č. 7/2012, která 
nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013.
Veškeré informace jsou k dispozici 
na pokladně MÚ, tel.: 383 700 521 
a 383 700 524.

MĚSTO UCTILO PAMÁTKU RUDOLFA BERANA

Rudolf Beran.
Foto: Archiv MSP

Břetislav Hrdlička a Milan Jun-
gvirt, strakoničtí opoziční za-
stupitelé, tímto srdečně zvou stra-
konickou veřejnost na „Setkání 
u stolů“, které se bude konat dne 
17. 3. 2014 od 18.00 hodin v zadní 
části čínské restaurace v objektu 
Hvězda ve Strakonicích. Rádi by-
chom Vám sdělili náš názor na 
současný stav města, naše náměty 
na zlepšení tohoto stavu, rádi Vám 
budeme odpovídat na jakékoliv 

dotazy a zajímat se o Vaše nápady 
nebo i případné stížnosti. Prosíme 
strakonické ženy, matky i babičky 
o účast. Rádi bychom využili Vaši 
nepolitickou – tedy pozitivní – 
energii, slyšeli a reagovali na Vaše 
potřeby. Přijďte si nezávazně po-
povídat. I Vašich rodin se politika 
týká a určuje jejich stav (herny, 
kultura, bezpečí, sport apod.).
Těšíme se na Vás.
B. Hrdlička a M. Jungvirt.

NÁZORY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
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 Z MĚSTA

Uplynuly dva měsíce od otevření infocentra pro seniory a pomalu shro-
mažďujeme veškeré náměty a dotazy, popřípadě řešíme problém přímo 
s vámi na místě. Do konce ledna k nám zavítalo 110 seniorů. 
Nabízíme:
l přehled akcí vhodných pro seniory
l pomoc při vyhledávání kontaktů na odborná pracoviště a instituce
l tiskoviny – Strakonický deník, MF Dnes, Hospodářské noviny, Zpra-

vodaj města, 5 plus 2, měsíčník Doba seniorů, Dudácké noviny
l přehled sportovního vyžití
l nabídku výletů za poznáním 
l přehled konzultačních dnů ČOI ve Strakonicích atd. 
Nově můžete v infocentru nahlédnout do kronik města a ze záznamu 
vám pustíme vysílání Strakonické televize. 
Otevírací doba: po–pá 10–12 a 13–16, U Sv. Markéty 58,
 tel.: +420 383 700 777, e–mail: seniori@mu–st.cz

ZPRÁVA Z INFOCENTRA PRO SENIORY

VEČER PRO ZÁCHRANÁŘE JIŽ PO PÁTÉ
V pořadí již pátý Společenský ve-
čer pro záchranáře se uskutečnil 
20. února 2014 v Městském domě 
kultury ve Strakonicích. Starosta 
města Pavel Vondrys zde předal 
pamětní listy pěti lidem, kteří dí-
ky své statečnosti a duchapřítom-
nosti v uplynulém roce zachránili 
druhému člověku život.
Společenský večer se stal již tra-
diční akcí, kterou město pořádá 
pro zástupce všech složek inte-
grovaného záchranného systému. 
„Vyjadřujeme tímto způsobem 
uznání lidem, jejichž profese či zá-
jmová činnost je předurčují k tomu, 
aby pomáhali ostatním v krizových 
situacích života,“ říká starosta Pa-
vel Vondrys. 
Každý rok právě při této příle-
žitosti předáním pamětních listů 
vedení města oceňuje mimořád-
né činy a statečnost těch, kdo s na-
sazením vlastního života dokáza-

li zachránit život druhým. Mezi 
oceněnými nemohl chybět hrdi-
na od jezu Na Křemelce Jan Ty-
burec, který se zasloužil o záchra-
nu dvou tonoucích chlapců vloni 
koncem června. Za projev mi-
mořádné statečnosti byl v roce 
2013 navržen rovněž na Cenu 
Michala Velíška. Ocenění byli 
také další dva aktivní účastníci 
této záchranné akce, díky jejichž 
pomoci oba mladíci dostali šanci 
přežít, Karel Kubovec a voják Jo-
sef Jindříšek.
Za svůj hrdinský čin byli oceněni 
také dva policisté Petr Šíma a Ri-
chard Bothe z obvodního odděle-
ní policie Strakonice. Ti na za-
čátku června z rozvodněné řeky 
Otavy u Blatenského mostu s na-
sazením vlastních životů vysvo-
bodili tonoucí ženu, která zde 
chtěla ukončit svůj život.
(PR)

Upozorňujeme
13. 3. Slavné souboje..., AVČ, ŠK, str. 11
16. 3. Taneční odpoledne s písničkou, MěKS, str. 12
18. 3. Poutníci, MěKS, str. 12
18. 3. Finanční gramotnost, MC Beruška, str. 8
18. 3. Strakonické příběhy, ŠK, str. 11
Soutěž nejkrásnější hnětýnka, str. 9
Univerzita 3. věku, str. 6
Seniorské středy, MěKS, str. 12
Bruslení a plavání pro seniory, STARZ, str. 7
Rada seniorů

OKÉNKO PRO SENIORY

Nejezděte do Německa, přijďte na plavečák, čeká vás
JARNÍ STRAKONICKÝ BLEŠÁK
Přijďte prodat, přijďte koupit!
Kdy: v sobotu 29. března 2014 od 8 do 11 hod.
Kde: letní plavecký areál
Máte doma něco, co už neupotřebíte? Přijďte vše prodat.
Věci s příběhem! Prodejte krásné zbytečnosti!
Někdo třeba rád koupí. Prodej sortimentu bez omezení.
Prodejci: vstup od 7.30 hod., ubrus (prostěradlo) s sebou, nájem 50 Kč/
místo, přihlášky od 20. 3. 2014 na tel.: 602 811 600, iparkosova@seznam.cz
Pořádá Rada seniorů ve spolupráci se STARZ Strakonice. 

STRAKONICKÝ BLEŠÁK

Ze zápisníku měst-
ské policie

První měsíce letošní-
ho roku máme za se-
bou, bilancujeme rok 

předcházející. V roce 2013 jsme 
zaregistrovali na městské policii 
více než devět tisíc dvě stě událos-
tí. Ať už v dopravě či v rámci veřej-
ného pořádku řešili strážníci více 
než čtyři tisíce šest set přestupků. 
Policii ČR jsme předali ve třiceti 
sedmi případech podezření ze 
spáchání trestného činu. Během 
celého roku jsme odchytli více než 
dvě stovky zatoulaných psů, větši-
na z nich pak skončila v útulku. 
Předali jsme, zejména na technic-
ké služby, osm stovek komuni-
kačních závad. Během nočních 
směn nalezli strážníci osm desí-
tek nezajištěných vozidel. Nalezli 
a na Policii ČR předali čtyři oso-
by v celostátním pátrání. Při kont-
rolách vozidel jsme „lapili“ desít-
ku řidičů, řídících vozidlo pod 
vlivem alkoholu. Více než u sed-
mi stovek událostí nám byl ná-

pomocen kamerový systém. V ne-
poslední řadě vyrážely naše 
hlídky na více než sedmnáct sto-
vek událostí na základě vašich 
podnětů, poznatků, žádostí. Za 
tuto spolupráci vám chci podě-
kovat. 

Kárka se hodila muži na lup

Poděkování patří muži, který nám 
v odpoledních hodinách dne 2. 1. 
oznámil na tísňovou linku (156), 
že za vlakovým nádražím jde přes 
železniční přejezd muž, který má 
na kárce roli pletiva. Dále uvedl, 
že pletivo nejspíše někde odcizil 
a veze ho do kovošrotu. Strážníci 
se hned vydali na místo. Jakmile 
muž s kárkou uviděl hlídku měst-
ské policie, snažil se utéct a scho-
vat se do křoví ve stráni. Strážní-
ci muže dostihli a provedli u něj 
kontrolu totožnosti. Na dotaz, kde 
vzal roli pletiva, muž odpověděl, 
že šel kolem oplocené zahrádky 
s chatkou, kde ji zahlédl, přelezl 
plot a roli pletiva i s kárkou odci-
zil. Jelikož strážníci pojali pode-

zření ze spáchání trestného činu, 
byla na místo přivolána hlídka 
PČR, která si celou událost pře-
vzala k dalšímu šetření.

Poděkování patří oznamovateli

Krátce před půlnocí dne 4. 1. jsme 
přijali oznámení na tísňovou linku 
(156), že v ulici Ellerově leží na 
chodníku nějaký muž. Strážníci na 
místě zjistili, že muž je tak opilý, že 
se neudrží na nohou a není scho-
pen komunikace. Proto byla na 
místo přes stálou službu městské 
policie přivolána RZS, která výše 
jmenovaného odvezla do nemocni-
ce k ošetření.

„Drahá“ cigareta

V dopoledních hodinách v sobotu 
11. 1. zjistil strážník městské poli-
cie při kontrole autobusového ná-
draží muže, kterak zde v prosto-
rách, kde toto jest „tabákovým zá-
konem“ zakázáno, kouří. Po kont-
role totožnosti byl muž na místě 
vyřešen za své jednání v blokovém 
řízení.

Platila kradeným kuponem
Ve večerních hodinách dne 11. 1. 
oznámila zaměstnankyně z mar-
ketu v ulici Na Ohradě na linku 
tísňového volání městské policie 
(156), že jí nějaká žena zaplatila 
nákup jídelním kuponem, který 
byl v dřívější době zde odcizen. Je-
likož strážník stálé služby pojal 
podezření z trestného činu, byla na 
místo přivolána hlídka OO PČR.

Přecházel koleje, kde neměl
V odpoledních hodinách dne 
16. 1. spatřila hlídka městské poli-
cie muže, jak mezi ulicemi Továr-
ní a 5. května, přechází železniční 
dráhu v místě, které není veřejnos-
ti přístupné. Strážníci na místě 
muže vyzvali, aby prokázal svoji 
totožnost. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o přestupek, který není mož-
no vyřešit strážníkem v blokovém 
řízení na místě, bylo následně 
strážníkem sepsáno oznámení 
o přestupku a předáno na Drážní 
úřad k dořešení.
Milan Michálek, velitel strážníků
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ANKETA/INFORMACE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ VE STRAKONICÍCH
vyhlašuje anketu na udělení ceny

MATKA ROKU 2013 nebo OTEC ROKU 2013
Nad pořádáním 5. ročníku převzal záštitu starosta města Strakonic pan Pavel Vondrys.

Prostřednictvím médií nabízíme široké veřejnosti možnost nominovat 
kandidáta na tuto čestnou cenu. 
Smyslem ocenění není poskytnutí finančního příspěvku, ale vyzdvižení 
nelehké a náročné práce rodiny, která umožňuje, aby zdravotně posti-
žené dítě vyrůstalo v milujícím rodinném prostředí.

Nominován může být ten, o kterém víte, že se dlouhodobě stará o těž-
ce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči, lásku, pokoru 
a této nekončící práci podřídil svůj život.
Dlouholetou péčí se rozumí 18 a více let.

Ocenění  bude předáno v rámci XI. Setkání ke Dni matek
dne 6. května 2014 v 15.15 hodin

v jídelně Střední školy řemesel a služeb ve Strakonicích.

"

NOMINAČNÍ LÍSTEK na udělení ceny MATKA ROKU 2013 nebo OTEC ROKU 2013 okresu Strakonice

Partner akce

Nominuji:

Jméno a příjmení:

Adresa: PSČ:

Telefon: E-mail:

Stručně popište příběh toho, koho nominujete:

Údaje o Vás:

Jméno a příjmení:

Adresa: PSČ:

Telefon: E-mail:

Zasláním nominačního lístku ručím za pravdivost údajů uvedených v nominaci.

Nominace formou vyplněného anketního lístku můžete předat osobně nebo zaslat poštou do 21. března 2014 na adresu: 
Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, 
e-mail: szdp.strakonice@seznam.cz, tel.: 723 006 608 – pí  Kohelová, 723 167 366 – pí Řandová

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY
VELKÉ OSOBNOSTI SVĚTOVÝCH DĚJIN
Přednáškový cyklus tvoří 9 dvouhodinových přednášek.
Zápis do studia se bude konat dne 12. 3. 2014. Posluchači obdrží index 
– výkaz o studiu v rámci U3V. Podmínkou pro úspěšné ukončení kurzu 
bude zpracování závěrečné písemné práce. 
Místo konání: Rytířský sál strakonického hradu
Přihláška ke stažení na webu www.meks-st.cz
Přihlášku posílejte na adresu nejpozději do 11. 3. 2014: Univerzita Kar-
lova v Praze, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání – regionál-
ní kancelář, Ing. Markéta Majerová, Želivkého 291, 386 01 Strakonice 
nebo na e-mail: marketa.majerova@ff.cuni.cz
Kurz je zpoplatněn.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Dne 14. ledna byl ukončen čtrnáctý ročník 
Tříkrálové sbírky 2014 v Oblastní charitě Stra-

konice. Celkový výsledek sbírky, kterou organizovala Oblastní 
charita Strakonice je 215 607 Kč. Podrobnosti o výtěžku sbírky a Tříkrá-
lovém koncertu naleznete na: http://charita-strakonice.cz/. 
Výtěžek sbírky je určen na pomoc osobám se zdravotním či chronickým 
onemocněním, seniorům, dalším jinak sociálně potřebným skupinám li-
dí. I díky této sbírce může Oblastní charita Strakonice nadále poskytovat 
a rozvíjet služby na území města Strakonice. Je to odborné sociální pora-
denství s půjčovnou kompenzačních pomůcek, osobní asistence a pečo-
vatelská služba.
Velmi děkujeme každému, kdo do sbírky finančně přispěl. Velký dík pat-
ří všem lidem, kteří se na celé akci podíleli. 
Olga Medlínová, oblastní charita

"
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O zajištění všeho potřebného ko-
lem sportování se snažím já, dlou-
holetý hospodář Josef Nejdl, Eva 
Krausová, šéf přes propagaci 
oddílu Filip Moravec a hlavní 
pořadatel Antonín Straka. Zdra-
ví sportovců mají na starosti 
MUDr. Lubor Janeček, MUDr. Ji-
řina Audolenská a fyzioterapeut 
Petr Kollros.
Bez rozhodčích by to nešlo, a tak 
nevděčnou funkci zastávají bývalí 
brankáři Václav Kollros a Lukáš 
Moravec, ale i současné hvězdy 
prvoligového týmu mužů Michal 
a David Zbíralové. Určitě se k pís-
kání vrátí i Kristýna Proroková, 
v současnosti si užívající mateř-
ských radostí…
Důležitou spolupráci sekretariátu 
TJ ČZ Strakonice, předsedy TJ ČZ 
Josefa Opavy a ekonomky TJ ČZ 
Vlasty Boguschové, s oddílem há-
zené je také nutno zmínit. Stejně 
tak je pro chod oddílu významný 
i STARZ Strakonice, s jeho bý-
valým ředitelem MVDr. Pavlem 
Duškem a s celou řadou jeho 
spolupracovníků od vedení až po 
správce jednotlivých objektů, které 
házenkáři a házenkářky využívají.
Svoje místo u zápisu a časomíry 
mají Josef Dobeš, Jiřina Dobešo-
vá, Jana Malinová, Petra Klečko-
vá, v případě potřeby zaskočí 
i MUDr. Radka Zámečníková či 
Josef Nejdl. 
Velký hold skládám i rodičům dě-
tí, kteří vytvořili při oddílu skvělou 
partu a v případě potřeby pomo-
hou i v dopravě dětí k utkáním mi-
mo Strakonice.
Dvě základní věci jsou nutné pro 
zdárný chod oddílu: finance 
a kolektiv zapálených lidí. To 
druhé házenkářský oddíl TJ ČZ 
HBC Strakonice 1921 beze spo-
ru má na vysoké úrovni.
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Moje vyprávění se blíži ke konci. 
Dostáváme se do roku 2013, a to 
je vlastně nedávno. Události má-
me v živé paměti, proto jenom 
stručně. Rok zahájili muži osmi-
finálovým utkáním Českého pohá-
ru proti extraligovým Lovosicím. 
Naše hala, nabitá skvělým publi-
kem, sice neviděla naše vítězství 
(26:31), ale zato výtečné utkání se 
soupeřem, který přijel v kompletní 
sestavě. Mladší žáci si vyjeli na 
turnaj do slovenských Malacek 
a skončili druzí za maďarskou Ta-
tabányou. Starší žáci se probojo-
vali do 4. kola Žákovské ligy (mezi 
nejlepších 12 družstev republiky), 
to byla jejich konečná. Mladší 
dorostenci si zvedli sebevědomí 
na kvalitním turnaji ve Velkém 
Meziříčí druhým místem.
Mistrovské soutěže jsme absolvo-
vali úspěšně, v konečných výsled-
cích obsadili muži, coby nováček 
I. ligy výtečné čtvrté místo, stejné 
umístění vybojovaly ženy ve II. li-
ze, starší dorostenky vyhrály svoji 
skupinu II. ligy, mladší dorostenci 
si zachovali účast v nejvyšší soutě-
ži i pro další ročník. Minižáci na 
neoficiálním přeboru ČR v Liberci 
získali 5. místo! Vítězství mlad-
ších a starších žáků v KP už je po-
važováno za samozřejmost.
Příprava na sezonu 2013–2014 
byla zpestřena účastí v strakonic-
kém Běhu městem, do tohoto klá-
ní jsme postavili 24 závodníků (21 
mužů, dorostenců, žáků a 3 žač-
ky). Starší žáci se v srpnu vydali 
až na pobřeží Normandie, kde v St 
Lô absolvovali setkání 3 zemí. Ob-
dobná akce proběhla v roce 2013 
v německém Hofenu, a hostitelem 
v letošním roce budou Strakonice.
Podzimní část mistrovských sou-
těží začali muži výtečně a až do 

posledního kola bojovali o 1. příč-
ku v tabulce. Jednogólová porážka 
v posledním utkání v Lounech nás 
odsunula na druhé místo. Ženy ve 
II. lize figurují na pátém místě, 
soutěž je ale velice vyrovnaná. Na 
první příčku chybějí pouhé 4 body 
a trenérka Eva Krausová posílila 
kádr hráček…! Mladší dorostenci 
jsou v nejvyšší soutěži na slušném 
8. místě. Trochu zklamán jsem ze 
starších dorostenek, u kterých 

jsem očekával boj o I. ligu, bohu-
žel předváděné výkony nás vrátily 
opět do II. ligy.
V krajském přeboru je vše při sta-
rém, naše družstva minižáků, mlad-
ších i starších žáků vedou svoje sou-
těže. Starší žáci navíc absolvují KP 
mladších dorostenců a jsou druzí.

Slovo závěrem

Toto více než dvouleté povídání 
v rámci možností a dostupných in-
formací připomnělo jen některé 
kapitoly házené ve Strakonicích. 
V souvislosti s popisovanými udá-
lostmi se v něm objevila také jmé-
na některých hráčů, hráček, trené-

Každou středu  Aqua aerobic pod vedením lektorky Michaely 
Homolové – 20.00–21.00 hod. Kontakt tel.: 777 17 96 96, 
e-mail: misha.homolova@seznam.cz.

KRYTÝ BAZÉN
PO 6.00–8.00 k. p. 12.00–13.30 14.30–15.30 17.00–20.00x
ÚT   14.30–15.30 20.00–22.00
ST 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30* 13.30–17.00 20.00–22.00
   (16.00–17.00x)
ČT  (14.30–15.30o) 14.30–16.30 20.00–22.00
PÁ 6.00–7.30 k. p.  12.00–22.00 (15.30–20.00x)
SO    13.00–20.00
NE    13.00–20.00

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

Změny programů vyhrazeny!

STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 11 Strakonice,
tel./infolinka: 380 422 761, 380 422 763,

e-mail: karel.dvorak@starz.cz, internet: www.starz.cz

FITNESS PLAVECKÝ STADION
 

Bonusové, slevové akce – info ve 
fitness
Po 8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá 8.00–12.00 13.00–21.00
So–Ne 14.00–19.00

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 společná
Neděle zavřeno

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
 2. 3. 14.30–15.30
 rodiče + děti do 10 let 
 16.00–17.00 společné
 4. 3.  16.00–17.00
 rodiče + děti do 10 let 
 17.30–18.30 společné
11. 3. 16.00–17.00
 rodiče + děti do 10 let
 17.30–18.30 společné
18. 3. 16.00–17.00
 rodiče + děti do 10 let 
 17.30–18.30 společné
25. 3. 16.00–17.00
 rodiče + děti do 10 let 
 17.30–18.30 společné

BRUSLENÍ PRO SENIORY
6. 3., 13. 3, 20. 3., 27. 3.
  9.30–10.30

rů i funkcionářů. V tomto směru 
jsem byl určitě nespravedlivý, pro-
tože nezůstalo místo na připome-
nutí práce řady dalších, kteří při-
spěli svým dílem a podílejí se tak 
na současné pozici házené ve 
Strakonicích. Těm všem je určeno 
závěrečné poděkování v prvé řadě. 
Současnost se však na historii 
moc neptá, pro bezchybný chod 
téměř 300 členného oddílu je dů-
ležitá práce těch, co aktivně po-

máhají dnes. Proto si je zde připo-
meneme.
Kvalitní trenérské zabezpečení po-
važuji za základ. V ženské složce 
v současnosti pracují Eva Krauso-
vá, David Darebný, Šárka Fundo-
vá, Miroslav Vávra, Roman Ploj-
har a Martin Harant. V mužské 
složce trenér roku Miroslav Vá-
vra, Miroslav Krenk, Roman Nej-
dl, Jindřich Kosák, šéftrenér Klu-
bového centra mládeže Roman 
Marienka, Michal Fencl, Jaroslav 
Miklas, Alena Švehlová, u nej-
menších v náborovém kroužku 
opět Alena Švehlová, Kristýna 
Proroková a Renáta Hrbková. 

Prvoligové družstvo mužů z podzimu 2013. Foto: Archiv oddílu házené
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AKCE

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE

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

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

11. 3. Koncert žáků ZUŠ k Roku české hudby od 17.00 hod. 
v MěDK

26. 3. Koncert žáků od 17.30 hod. v zámeckém sálku

Soutěže, zájezdy, výstavy…
7.–9. 3. Mezinárodní houslová soutěž PhDr. J. Micky v Praze – 

účast žáků 
12. 3. Zájezd žáků dramatického oboru do televizního studia 

v Praze (D. Novák–Pešková s žáky)
13. a 14. 3. Dětská scéna – okresní kolo ve Strakonicích – účast žáků 

dramatického oboru
14.–16. 3. Wolkerův Prostějov – krajské kolo recitační soutěže 

v Třeboni – účast žáků J. Lhotské
20.–21. 3. Krajské kolo hry na smyčcové nástroje v Č. Budějovicích 

– účast vítězů okresního kola
27.–28. 3. Krajské kolo hry na klavír v Č. Krumlově – účast vítězů 

okresního kola
 Výstava žáků V. Bělochové „Příběh opuštěných planet“ 

ve vodňanském infocentru (do 30. 3.)

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS
 1. 3. Dominion tour – pro veřejnost, Na Ohradě, 9.30–14.00 hod. 

soutěž v deskové hře, startovné: 40 Kč dospělí, děti a studenti 
30 Kč, ceny: deskové hry, pravidla hry budou vysvětlena na 
místě.

19. 3. Vítání jara – 14.00–17.00 hod. v CEV Podskalí, hry a soutěže 
s jarní tematikou, prohlídka zvířátek.

30. 3. Pyžamová párty – 15.00–18.00 hod. v DDM Na Ohradě, zá-
bava v rytmu dětských písniček od kapely Pauza Strakonice, 
taneční vystoupení kroužků DDM Strakonice. Vstupné dospě-
lí 70 Kč, děti 50 Kč.

Připravujeme: včelařský kurz pro dospělé určený začínajícím včelařům 
– praktické dovednosti, teorie, dotace. První schůzky na začátku dubna. 
Přihlášky a bližší informace na www.ddmstrakonice.cz nebo e-mail: 
kulhova@ddmstrakonice.cz
Přihlášky na příměstské tábory si můžete vyzvednout od 24. 3. 2014.
DDM Strakonice slaví 50. výročí svého vzniku. Průběžnou akcí je 
internetová soutěž. Sledujte web DDM.

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

Služby sociální rehabilitace ambulantní i terénní formou
(nutno předem objednat)

Otevírací doba: pondělí, úterý, čtvrtek: 8.00–16.00,
středa: 13.00–16.00, pátek: 8.00–14.00

STD Kopretina – denní aktivity (bez objednání)
Každé pondělí 14.00–15.30 Francouzština pro začátečníky

(lektor Milan B.) l Ve středu 26. 3. Pojedeme na společný výlet podle 
domluvy (bližší informace u sociálních pracovnic)

Společně navštívíme o seniorské středě kino Oko a zhlédneme film
Ve čtvrtek 13. 3. a 20. 3. povídání o aromaterapii

STD Kopretina – pracovní činnosti: (nutno předem objednat),
mobil: 734 200 971; e-mail: dilnast@fokus-pisek.cz

Více na www.fokus-pisek.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM
BERUŠKA

Lidická 194, Strakonice 
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST

Středa 5. 3. od 20.00 LOONA DANCE – taneční meditace pro ženy – 
s sebou pohodlné oblečení, tančíme bosé. Vstupné 80 Kč. Možnost hlí-
dání dětí – 50 Kč/dítě. Přihlášky do 4. 3. na tel.: 773 165 696
Úterý 11. 3. od 16.00 ČESKÉ ZPÍVÁNKY – zpěv a tanec na živé hu-
dební nástroje, pro děti od 2 do 6 let, cena 40 Kč/dítě, přihlášky předem 
na tel.: 721 192 011
Pátek 14. 3. od 15.00 do 18.00 DĚTSKÝ BAZÁREK – přihlášky do 
10. 3. 2014 na tel.: 773 165 696, cena za stůl 50 Kč
Pondělí 17. 3. od 18.00 do 20.00 ETIKOTERAPIE – beseda s MUDr. 
Vogeltanzem. Téma: Vůle zdravě žít. Vstupné 150 Kč. Více informací na 
www.etikoterapie.com
Úterý 18. 3. od 16.00 FINANČNÍ GRAMOTNOST – seminář s nabíd-
kou pracovního uplatnění, účast hlaste na tel.: 725 436 873, možnost hlí-
dání dětí 50 Kč/dítě, přihlášky na tel.: 773 165 696
Pátek 21. 3. od 15.30 VYNÁŠENÍ MORENY – sraz na prostranství pod 
Hvězdou, vuřty s sebou. Vstupné – členky s rodinou: 10 Kč, nečlenky 
s rodinou: 40 Kč
Úterý 25. 3. od 15.30 JARNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 
Z PEDIGU – pletení košíčků a jiných dekorací. Přihlášky do 24. 3. na 
tel.: 773 165 696 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ KDYKOLIV – více na telefonu 773 165 696, cena členky 
60 Kč/hod., nečlenky 70 Kč/hod., nutno nahlásit alespoň hodinu předem!
ÚT–PÁ je mimo program vždy otevřena 8.30–12.30 VOLNÁ HER-
NA pro děti všech věkových kategorií.

Tyto a další pravidelné akce na www.mcberuska.cz

AKCE SOKOLOVNA  BŘEZEN 2014
 2. 3.  Dětský karneval, od 14.00 hodin
28. 3.  PARKÁN, od 20.00 hodin

Reprezentační ples

Gymnázia Strakonice 

„CESTA DO HLUBIN KANTOROVY DUŠE“
14. 3. 2014 od 20.00 hodin v Městském domě kultury ve Strakonicích

Sestry Havelkovy/TK Twist/Shake that
Hudba – Variant České Budějovice
Výuka salsy – profesionální instruktor Pavel Bízek
Slosovatelná vstupenka
Zakoupením přispějete na Dětské centrum ve Strakonicích.
Informace a předprodej vstupenek: 383 313 111, 732 930 464, e-mail: 
kostkova@gymstr.cz

GYMNÁZIUM STRAKONICE
si Vás dovoluje pozvat na
cyklus geografických přednášek a promítání:

„S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH“
Úterý 18. 3. 2014 od 18 hodin v promítacím sále strakonického gym-
názia

HEDVÁBNÁ STEZKA
Během posledních 25 let podnikl 
pan Ing. Martin Vysoký 11 cest po 
zemích Hedvábné stezky, a to leta-
dlem, vlakem, autem, stopem, na 
kole, pěšky i na koni. Dozvíte se ně-
co z historie i současnosti zemí a lidí 
podél této 3000 let staré spojnice ci-
vilizací a kultur, po které cestovali 
poutníci, dobrodruzi, vojáci, ob-
chodníci, svatí muži, cestovatelé 
i uprchlíci. Pojďte se vypravit na ces-
tu po jejich stopách... Foto: Ing. Martin Vysoký
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FOTOSOUTĚŽ TADY A TEĎ
Soutěž je určena všem milovní-
kům fotografování a je ojedinělá 
svým tématem. Fotografováno 
může být cokoliv, co souvisí s ná-
zvem fotosoutěže, tedy zajímavé 
místo či jedinečný okamžik. Pod-
mínkou však je, že fotografie musí 

být pořízeny v určených lokalitách 
– za Strakonice je to lokalita Za 
Stínadly, což je nutno při přihláše-
ní snímku do soutěže doložit GPS 
souřadnicemi nebo doplňkovou 
fotografií.

Více o soutěži naleznete na strán-
kách www.souteznifoto.cz.

V seznamu sportovců zařazených 
do článků vrcholového sportu pro 
roční tréninkový cyklus 1988–89 
byli v rámci SVS–M (= střediska 
vrcholového sportu mládeže –
pozn. autora) na Zadově vedeni 
i dva odchovanci našeho LO: Jiří 
Kvapil a Lenka Tučková. Vedou-
cím trenérem SVS–M na Zadově 
byl strakonický Ing. Jan Žák a tre-
nérem Stanislav Frühauf (oba od-
chovanci LO TJ ČZ Strakonice). 

Oba se podíleli na výchově od-
chovanců TSM Strakonice (pod 
vedením Václava Půbala, např. 
Pavel Haloun, Stanislava Havířo-
vá, Petra Stibůrková, Pavel Dadák 
a později i Petr Jánský), ale i zá-
vodníků z Vimperka, Železné Ru-
dy a Karlových Varů. Začátky 
SVS–M na Zadově nebyly vůbec 
jednoduché (zahájení činnosti 

1. 11. 1981), ale oba trenéři doká-
zali brzy pro mladé závodníky za-
jistit optimální podmínky materi-
ální, studijní i společenské. Řada 
z mladých závodníků se pozdě-
ji vypracovala do reprezentace 
ČSSR. Výkonnost mladých závod-
níků gradovala do roku 1989, kdy 
odchovankyně strakonického LO 
Lenka Tučková získala na me-
zinárodních závodech mládeže 
DRUŽBA v Maďarsku stříbrnou 
medaili v běhu na 5 km a bronzo-
vou ve štafetě, další bronz získala 
ve štafetě na MS juniorů v Norsku 
a v individuálním závodě obsadila 
13. místo. Další strakonický ocho-
vanec Jiří Kvapil získal na DRUŽ-
BĚ také bronzovou medaili ve šta-
fetě a 7. místo v jednotlivcích. Na 
P–ČSSR dorostu získal dva pře-
bornické tituly a byl první v celo-
státním žebříčku dorostenců. Jako 
dorostenec zvítězil v JUNIOR-
TURNÉ Zadov–Zvolen a na MSJ 
neodcestoval jenom proto, že byl 
příliš mladý. Vše si vynahradil 
v následující sezoně v roce 1990, 
kdy se stal juniorským mistrem 
světa ve francouzském Les Saisies 
(nedaleko Albertville) v běhu na 
10 km klasicky a na 30 km volně 
byl na 16. místě. Jiří Kvapil (roč-
ník narození 1971) začínal s lyžo-
váním v 7 letech v LO TJ ČZ Stra-
konice u trenéra Františka Kováře, 
později se dostal do TSM k trené-

rovi Václavovi Půbalovi a po dvou 
letech přešel do SVS–M na Zado-
vě k trenérům Ing. Janu Žákovi 
a Stanislavu Frühaufovi. Cituji 
z dobového tisku: „Vynikající zá-
vod Jiřího Kvapila – vedl od startu 
do cíle. Na oficiálním mezičase 
(6,9 km) o 13,2 s před Alraunem 
ze SRN (skončil 3. – 12,1 s). Na 
trati měl lehký pád, 1 km před cí-
lem jel s náskokem + 8 s na Torčin-

ského, v cíli pak + 2,2 s. Jel výborně 
technicky, s přehledem, nenechal 
se vyvést z míry ani pádem. Již od 
rána byl velmi soustředěný. Ostat-
ní zajeli průměrně, byli stejní na 
mezičasu jako v cíli.“ Jiné periodi-
kum psalo: „Největšího soupeře 
Teršinského ze SSSR porazil zdr-
cujícím finišem o 2,2 sekundy a je-
dinečným způsobem tak prodal 

formu, která se rodila ve složitých 
podmínkách mírné šumavské zi-
my…“. 
V krajském klasifikačním žebříč-
ku dorostu v běhu na lyžích z roku 
1989 figurovali ze strakonických 
závodníků v mladších dorosten-
kách Klára Frýdlová na 11. místě, 
v mladších dorostencích Martin 
Kvapil na 3. místě, David Chudo-
ba na 6. a Vojtěch Škop na 7. mís-
tě, ve starším dorostu Robert 
Půbal na 3., Radek Pavelka na 9. 
a Filip Novotný na 11. místě. 
„V roce 1989 mizí ze scény strako-
nického lyžování Ing. Jan Žák, kte-
rý od 1. 9. 1989 odchází na dva ro-
ky do bývalé Jugoslávie, kde byl 
angažován jako profesionální tre-
nér lyžování ve slovinské Kranji,“ 
komentuje nestor strakonického 
lyžování pan Ladislav Matějka 
další vývoj.
Sjezdový lyžařský oddíl TJ ČZ, 
později Ski klubu Strakonice, zů-
stal i po roce 1989 (až do roku 
2000) největší v kraji. Jeho závod-
níci se dokázali po několik roků 
umístit do 4. místa v dorostenec-
kém přeboru ČSR družstev, oddíl 
byl 20 roků pořadatelem kraj-
ských, oblastních a NKZ (= ná-
rodních kontrolních závodů) zá-
vodů ve sjezdových disciplínách 
na Kubově Huti.
Z pramenů čerpal Radek Sosna, 
Ski klub Strakonice

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

Štafeta Kvapil-Melichar.
 Foto: Archiv Radka Sosny

Krajský přebor štafet starších žá-
ků 1984: Kvapil–Melichar–Sosna.
 Foto: Archiv Radka Sosny

fotbalový oddíl 
pořádá nábor
CHLAPCŮ A DÍVEK ROČNÍKŮ 2008–2002. 
Více informací o nás na: www.tjdrazejov.wz.cz 
nebo 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 prvního 
půlroku zdarma. Přijďte mezi nás, jste vítáni.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRAŽEJOV

V sobotu 8. 3. 2014 začínají taneční kurzy pro dospělé v sále DDM 
Strakonice, Na Ohradě 417. Od 12. 9. 2014 je připravován základní 
taneční kurz pro mládež v sále strakonické sokolovny. Více informací na 
www.jihoceske-tanecni.cz 

JSTE ZVÁNI DO TANEČNÍCH KURZŮ

První zápasy mají za sebou již všechny školy. Zatím se nejvíc dařilo týmu 
FLČ A (Borci).
Přinášíme program dalších zápasů, který je pozvánkou pro spolužáky.
 4. 3. 15.30 ZŠ FLČ A (Borci) : ZŠ Dukelská
11. 3. 15.30 ZŠ FLČ B (Supermani) : ZŠ Poděbradova
18. 3. 16.30 ZŠ Dukelská : ZŠ FLČ B
25. 3. 15.00 ZŠ Povážská : ZŠ FLČ A

BASKETBALOVÁ LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL POKRAČUJE 

Město Strakonice
ve spolupráci s firmou Tříska
a Technickými službami Strakonice, s. r. o.

vyhlašují nejen

VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA
NEJKRÁSNĚJŠÍ HNĚTYNKA

Kategorie – jednotlivci i kolektivy, MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, studenti a do-
spělí. 
Uzávěrka soutěže pro MŠ a ZŠ 30. 6. 2014, pro veřejnost 29. 8. 2014.
Místo pro odevzdání prací: Městské informační centrum Strakonice, Vel-
ké náměstí 2. 
Výtvarné práce a gastronomické speciality budou vystaveny ve foyer 
informačního centra. 
Zajímavé ceny pro vítěze jednotlivých kategorií věnují firma Tříska Stra-
konice a Technické služby Strakonice, s. r. o.
Kontakt: MIC Strakonice, tel.: 383 700 700/1, www.strakonice.eu

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NEJKRÁSNĚJŠÍ HNĚTYNKA
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ZÁBAVA

PRANOSTIKA

Pranostiku nakreslil Šimon Chvosta (14 let) z výtvarného oboru 
ZUŠ Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové.

„V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundavá.“
l 2. 3. 1824 – narodil se Bedřich 

Smetana, hudební skladatel 
(190. výročí narození)

l 3. 3. 1994 – zemřel Karel Kryl, 
básník a písničkář (20. výročí 
úmrtí)

l 4. 3. 1894 – narodil se Franti-
šek Kubka, prozaik a publicis-
ta (120. výročí narození)

l 11. 3. 1834 – narodil se Karel 
Purkyně, malíř (180. výročí 
narození)

l 12. 3. 2004 – zemřel Karel Ka-
chyňa, filmový režisér (10. vý-
ročí úmrtí)

l 28. 3. 1914 – narodil se Bohu-
mil Hrabal, prozaik (100. vý-
ročí narození)

Regionální osobnost:

l 7. 3. 1799 – narodil se Franti-
šek Ladislav Čelakovský, bás-
ník a překladatel (215. výročí 
narození)

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V BŘEZNU

BŘEZNOVÁ KŘÍŽOVKA

Příští měsíc si připomeneme 170. 
výročí narození Josefa Formánka – 
výrazné regionální osobnosti. Josef 
Formánek se narodil ve Vrhavči 
u Týnce na Klatovsku dne 19. dub-
na 1844 v rodině místního mlyná-
ře. Jeho otec byl lidový muzikant, 
rád zpíval, uměl hrát na dudy, tak-
že za ním zacházeli i dudáci z oko-
lí. Malého Josefa tedy domácí 
prostředí ovlivnilo na celý život. 
Naučil se hrát na housle, ale dudy 
se mu také líbily. Další hudební 
vzdělání získal na učitelském ústa-
vu v Českých Budějovicích, kde 
studoval. Po absolutoriu působil 
nejprve krátce v Klatovech a od ro-
ku 1868 ve Strakonicích, kde pra-
coval jako učitel a později i ředitel 
na zdejší měšťanské škole. Ve vol-
ném čase hrál ve smyčcovém kvar-
tetu, byl výborným citeristou, pů-
sobil v kostele jako varhaník a také 
jako sbormistr a dirigent pěvecko–
hudebního a vzdělávacího spolku 
Zvon. Na svém kontě má i něko-
lik sborových skladeb – dokonce 
vlastním nákladem vydal Návod 
ku polyfonní hře na citeru (1905). 
Navíc se živě zajímal o lidovou 
kulturu. Byl velkým propagátorem 
dudácké hudby, v terénu zazname-
nal hru některých starých dudáků, 
ve Strakonicích a v okolí se mu po-
dařilo sesbírat zajímavé lidové pís-
ně. Rukopisný zpěvník je uložen ve 
strakonickém muzeu. Složil i ně-
kolik skladeb pro dudácký kvartet.
O dudách a dudácké tradici pořádal 
Josef Formánek osvětové přednáš-
ky. Dokonce inspiroval známého 
etnografa Čeňka Zíbrta, aby se da-
nému tématu intenzivněji věnoval. 
Ocenění za svou činnost dostal prý 
i od Bedřicha Smetany, který se 
účastnil jedné z jeho přednášek 
v pražské Umělecké besedě v roce 
1871. Když roku 1908 odešel do dů-
chodu, odstěhoval se za rodinou do 
Prahy, kde 10. srpna 1926 zemřel.
Strakonické muzeum má ve svých 
sbírkách řadu zajímavých doku-
mentů, dobových novinových vý-
střižků, fotografií a dalších arte-
faktů z pozůstalosti Formánkova 

syna Jaroslava. V roce 1939 je 
do muzea věnovala vdova Milada 
Formánková. Mezi jiným se v po-
zůstalosti dochoval rukopis For-
mánkovy přednášky z roku 1916.
Skutečnou perličkou pak je, dle 
mého soudu, úplně první dudácká 
škola hry, která vznikla ve Strako-
nicích. Je to skutečný unikát roz-
dělený do dvou sešitů. Ten jeden 
je nadepsán: Návod ku hře na 
dudy. Část theoretická. Slož. Jos. 
Formánek. Obsahuje obecné po-
jednání o dudách, o jejich částech, 
o způsobu, jak na dudy hrát, o prs-
tokladu, zdobení melodie, do-
konce o tvorbě půltónů, které se 
v současné běžné dudácké praxi 
používají zřídka. Nechybí grafická 
tabulka s vyobrazením tónů. Další 
díl je pak notový sešit, kde jsou 
zapsána notová cvičení, zdobené 
melodie lidových písniček i zápisy 
hry starých dudáků. Pro součas-
nou dudáckou praxi je však škola 
v této podobě těžko využitelná. 
Formánek ji připravil pro dudy 
v ladění E dur (dnes jsou nejběž-
nější dudy v ladění Es dur), navíc, 
veškeré zápisy jsou v C dur, takže 
dudák by musel písničky transpo-
novat do Es dur. Přesto má první 
téměř 100 let stará dudácká škola 
svou historickou hodnotu a je zají-
mavým svědectvím o tom, jak naši 
předci na tento nástroj hráli.
Právě Josef Formánek a jeho neú-
navná snaha zachytit a oživit du-
dáckou tradici stojí na počátku 
novodobé dudácké historie naše-
ho města i regionu.
Irena Novotná, Muzeum středního 
Pootaví

Josef Formánek. Foto: Archiv MSP

 1/ rusky ano, medvídek, druh 
gibbona

 2/ starší hudební nástroj, lavice 
zast.

 3/ předložka, schránky na tělo, 
otrok

 4/ 2. část tajenky, slon
 5/ vysoký kopec, kůže z lachta-

na, pěstování zvířat
 6/ setina hektaru slov., klekání, 

italský fyzik
 7/ předložka, rusky z, opět, 

chem. zn. astatu
 8/ turek, pták pěvec
 9/ rozdělit dárky, označení po-

travin bez cukru, značka po-
loměru

10/ stresová porucha, mezinárodní
       humanitární org.

a/ dlouhý člověk, důlní pracoviště
b/ spojka, sdružení zaměstnanců, 

asyrský král
c/ posel, český dirigent, předložka
d/ česká řeka, na zadní straně
e/ domácky Anna, soupis
f/ cizí m. jméno, vrba, regionální 

tel. agentura
g/ spojka, slov. jíl, menší sídlo
h/ popěvek, 1. část tajenky, jeden 

z vitamínů
i/ ručitel, mužské jm.
j/ plenit, papoušek

pomůcka: asor, lav

Řešení z únorového čísla: 
Čím méně určitá organizace pro-
dukuje, tím častěji se reorgani-
zuje.

JOSEF FORMÁNEK  PROPAGÁTOR DUDÁCKÉ TRADICE

Ať se postavím do kterékoliv řady, vždy v těch ostatních lidé… 
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 AKCE/POZVÁNKY

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Novinky 
Půjčování společenských her 
v oddělení pro děti a v pobočce.
Březen v kině – kino v knihovně. 
Z nabídky strakonického kina pro 
vás budeme vybírat filmy souvise-
jící s knihami v našem fondu.
Akce „Přiveď svého kamaráda“ 
– za nového čtenáře nabízíme stá-
vajícímu čtenáři půlroční registra-
ci zdarma.
l 5.–31. 3. Jak to žije v DDM – 

DDM se představuje. Ukázka 
volnočas. aktivit v DDM Stra-
konice, výstava k jeho 50. výro-
čí existence. ŠK, vstupní hala.

l 4. 3. Šumava elektronicky. 
Regionální šumavskou litera-
turu v podobě e-knihy a elek-
tronické čtení vůbec vám před-
staví nakladatel Petr Čmerda 
a spisovatelé Roman Kozák 
a Jaroslav Pulkrábek. ŠK, 
společenský sál, 17.00 hod.

l 6. 3. Čtení sluší každému – 
knihy, které frčí. Nemůže-
te si vybrat, co číst? Přijďte 
se inspirovat a poslechnout si 
ukázky ze zajímavých knižních 
novinek. ŠK, studovna, 15.00–
17.00 hod.

l 11. 3. Kurzy počítačové gra-
motnosti, přednostně pro čte-
náře ŠK. Pro začátečníky – 
Posíláme první e-mail. ŠK, 

studovna, 9.30–11.00, 13.00–
14.30 hod. Pro pokročilé: MS 
Excel. ŠK, studovna, 15.30–
17.00 hod. Zájemci se musí na 
kurz přihlašovat osobně, proti 
vratné kauci 100 Kč.

l 11. a 13. 3. Kurzy zdravé-
ho veg(etari)ánského vaře-
ní. 11. 3. „Pokročilí“ a 13. 3. 
„Začátečníci“. Hlásit se je 
možné na každý termín zvlášť.  
Přihlášky na tel.: 721 658 244 
nebo na jan.juras@knih-st.cz. 
Koná se v ZŠ Povážská, Nad 
Školou 560, vždy od 18.00 hod.

l 13. 3. Slavné souboje literár-
ní i historické (Tycho Brahe, 
Mikuláš Dačický, Karel Škré-
ta, Casanova, Puškin, Lermon-
tov) si přijďte připomenout 
na besedě s historikem, spi-
sovatelem a ředitelem Milev-
ského muzea panem Vladimí-
rem Šindelářem. Akce v rámci 
Akademie volného času. ŠK, 
společenský sál, 17.00 hod.

l 19. 3. (Jak) můžeme pomá-
hat vodě? Na přednášku z cyk-
lu Zelené otazníky jsme pozva-
li Ing. Martina Hudáka, který 
nám přiblíží problematiku za-
hradních jezírek a zodpoví otáz-
ky k jejich stavbě, rekonstrukci 
a údržbě. Koná se v restauraci 
Baobab (nad Zborovem, Bavo-
rova 20), od 18.00 hod.

l 27. 3. Tvořivá dílnička pro dě-
ti – barevní motýlci. ŠK, oddě-
lení pro děti, 8.00–11.00 hod.

ŠK spolupořádá:
l 12. 3. Občanské sdružení Dět-

ský klub Remízek pořádá be-

sedu k plánovanému otevření 
lesní mateřské školky v Kra-
selově u Strakonic. Restaurace 
Baobab, 19.00 hod.

l 29. 3. Festival Pro Tibet. Ti-
betská příroda, osudy a bud-
dhistická moudrost v pěti fil-
mových snímcích, přednáška 
Pavla Mareše Janovského – 
Učení Fráni Drtikola, prodej 
tibetských výrobků a občerst-
vení připravené Janem Jurá-
šem z Ekoporadny. Vstupné 
dobrovolné, veškerý výtěžek 
putuje na pomoc dětem ze ško-
ly Gyalten v Tibetu. ŠK, spole-
čenský sál, 14.00 hod.

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:
l SO 1. 3. přírodovědný vý-

let (cca 8 km). Sraz ve 12.55 
před nádražím ČD, v 13.09 
jede vlak do Strunkovic nad 
Volyňkou. Odtud do Svaryšo-
va a přes vrch Vlčiny do Rado-
šovic. Zastavíme se na místě, 
kde během března opět začne 
tah žab, a pak okolo ČZ, místy 
i po nezpevněných cestách.

l NE 2. 3. další společné hra-
ní na kantely od 18.00 hod. 
v pobočce Za Parkem. Koná 
se ve spolupráci s o. s. Spona.

l ST 5. 3. přednáška p. F. Lang-
majera Přírodní zahrady již-
ních Alp – permakultura podle 
Seppa Holzera. Od 17.00 hod. 
v promítacím sále strakonické-
ho gymnázia.

l PÁ 7. 3. odpolední čtení v po-
bočce (i z čtečky e-knih, kte-
rou tímto představíme) mezi 

15.00–17.00 hod. v půjčovně 
v Husově ulici. Můžete sami 
předčítat, nebo jen posedět.

l SO 15. 3. tradiční procházka 
(10 km). Sraz v 10.55 před ČD. 
V 11.09 jede vlak do Radomyšle 
(R.–zastávka). Odtud zpět po 
zpevněných cestách. Tento-
krát nás doprovodí p. Jan Vít, 
myslivec, od kterého se dozví-
me podrobnosti o možnostech 
ochrany dravců v krajině.

l ÚT 18. 3. Strakonické příbě-
hy III. Johann Planek und Jo-
seph Schmidinger. Dva stra-
koničtí národní buditelé první 
pol. 19. st. v trochu jiném svět-
le. Další vyprávění regionální-
ho historika Karla Skalického 
(s projekcí dokumentů aj.). Od 
18.00 hod. v restauraci Baobab.

l ČT 20. 3. Tvořivý podvečer s pí 
B. Cvrčkovou – drobné pečivo 
(zvířátka) k oslavě jara. Běžné 
kynuté těsto bude připraveno 
na místě, ale je vhodné přinést 
si i vlastní. Mezi 17.00–19.00 
hod. v pobočce Za Parkem (Hu-
sova 380).

l páteční schůzky kroužku 
MOPíků. Sraz vždy v 16.00 
hod. před hradem u CK CI-
AO. 7. 3. budeme hledat prv-
ní kvítky a můžeme se připojit 
i ke společnému čtení v poboč-
ce. 14. 3. budeme dělat pokusy 
s vajíčky a zdobit je. 21. 3. osla-
víme první jarní den a následu-
jící Den vody. 28. 3. se naučíme 
nové jarní básničky a připraví-
me si něco dobrého na zub.

Více na www.csop-strakonice.net, 
tel.: 380 422 720. 

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
www.knih-st.cz

HRADNÍ PALÁC 
Stálé expozice muzea jsou do 
30. 3. 2014 uzavřeny.

ZÁMECKÁ GALERIE
Úterý–pátek 13.00–16.00 hod., 
sobota 9.00–12.00 hod.
Výdejní místo turistického maga-
zínu KAM po Česku. 
Předprodej vstupenek na akce 
muzea a letákový kulturní servis 
včetně nabídky pražských divadel, 
muzeí a galerií. 
Prodej uměleckých předmětů, ob-
razů i keramiky od výtvarníků 
z jižních Čech. 
Ptáci, andělé a skřítci
4.–31. 3.
Prodejní výstava kvalitní zahradní 
keramiky a ukázky malířské tvor-
by z autorské dílny Evy a Jany 
Ďurčových. 

Vernisáž 4. 3. v 17.00 hod. 
Vstupné dobrovolné.

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN 
HOSLOVICE
Vodní mlýn a expozice jsou do 
30. 3. 2014 uzavřeny. 
Mimo sezonu návštěvy pouze pro 
skupiny po předchozí domluvě na 
tel.: 731 907 308, e-mail: informa-
ce@muzeum-strakonice.cz.

Odborná přednášková činnost
Masopust
11. a 12. 3.

Domov seniorů Lidická a Rybniční
Přednášející: Václav Zahrádka

VÝZVA – členství
Je sběratelství Vaším koníčkem? 
Staňte se členem Spolku přátel Mu-
zea středního Pootaví Strakonice.
Nabízíme: pořádání výstav Va-
šich sbírek v prostorách muzea, 
odbornou konzultaci či její zpro-
středkování, služby konzervátora, 
pravidelná setkání s programem 
(1–2x/rok). První setkání přihlá-
šených zájemců se uskuteční 
v rámci výstavy Klubu sběratelů 
fezových nálepek (*1984) v létě 
2014. Registrace zájemců: Mgr. 

Blanka Jirsová, tel.: 380 422 609, 
e-mail: blanka.jirsova@muzeum-
-strakonice.cz.

VÍTE ŽE…
v roce 2014 uplyne

l 85 let od narození strakonic-
kého rodáka Gustava Vobor-
níka (1929–2011), absolventa 
strakonického gymnázia, ta-
nečníka, baletního choreografa 
a herce, autora choreografie fil-
mu Jak svět přichází o básníky

l 10 let od smrti Nory Grumlí-
kové (1903–2004), absolventky 
strakonického gymnázia, hous-
listky a koncertní umělkyně

Nová publikace v prodeji:
STARÁ OTAVA
MEZI STRAKONICEMI
A PÍSKEM
Publikace popisuje 28 kilome-
trový úsek řeky, její nejstarší 
osídlení, rýžování zlata, pro-
voz voroplavby, brody, přívo-
zy, mosty a mlýny, kterých je 
v knize popsáno na sedmnáct. 
Autoři Jiří Fröhlich a Jarosla-
va Pixová. Cena: 250 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
 1. 4. Otevření hradních expozic a areálu vodního mlýna 
 2. 4.–20. 7. 120 let od založení muzea, výstava (vernisáž 1. 4.)
 4. 4.–30. 4. Vladimír Větrovský, výstava – obrazy, kresby a drobné 

plastiky plné hravosti
12. 4. Velikonoce ve Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích
15. 4. Velikonoce v muzeu – program určený zejména pro ma-

teřské a základní školy
17. 4. Velikonoční koncert komorního souboru Modus, kapitul. síň
Aktuální informace: www.muzeum-strakonice.cz
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AKCE A PROGRAM KIN

25. 3.
Hana Zagorová a Petr Rezek
Dům kultury, od 19.30 hod.

27.–29. 3.
Loutkářská přehlídka Skupovy 
Strakonice
49. ročník loutkářské přehlídky. 
Program na zvláštních plaká-
tech.
25.–30. 3.
Loutková scéna Radost Strakoni-
ce – Svět loutek, lidí a pohádek
Výstava věnovaná historii a sou-
časnosti amatérského loutkového 
divadla ve Strakonicích.
24. 3. v 16.00 hodin vernisáž, sál 
U Kata

5. 3.–6. 4.
Impulzy
Výstava prací žáků VOŠ sklářské 
a SŠ Nový Bor
4. 3. vernisáž v 16.00 hodin, Mal-
tézský sál

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
5. 4.
12. ročník celostátní tetovací 
show Tattoo Jam
7. 4.
Přehlídka dětských pěveckých 
sborů
9. 4.
Muzikál Andílci za školou Kids
10. 4.
Domácí štěstí? Ivo! S pravdou 
ven! Zábavný pořad s Ivou Hütt-
nerovou a Tomášem Bartákem
11. 4.
Módní přehlídka – Roosevelt 
Fashion Show (Aneta Vignero-
vá, Martin Gardavský ad.)
12. 4.
Velikonoce na Prácheňsku
13. 4.
Taneční odpoledne s písničkou
15. 4.
Irská taneční show
23. 4.
Královna hudebního nebe – mu-
zikálové melodie
Účinkuje: Christina Rose, Old-
řich Vlček

Zpravodaj města Strakonice, periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, vydán ve Strakonicích, reg. č. RR/330725/99 a MK ČR E 12988. Vydavatel 
(adresa redakce): Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810. Redakční rada: Mgr. Ivana Parkosová (šéfredaktorka), 
Mgr. Marie Kotlíková, Mgr. Marie Kutheilová. Kontakt: Ing. Lucie Šnajdrová, lucie.snajdrova@mu-st.cz, 383 700 844, 725 596 443. Redakční uzávěrka je 10. den 
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Pondělí 17.–úterý 18. března
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
VB/USA/Fra, pravdivý příběh, titulky, 
98, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PHILOMENA
Čtvrtek 20.–neděle 23. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 2D
Doporučená přístupnost: všem
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Pondělí 24.–středa 26. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA/Něm, akční, titulky, 102 
Doporučená přístupnost: od 12 let
POMPEJE 3D
Pondělí 24.–středa 26. března
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, akční, titulky
Doporučená přístupnost: od 12 let
NEED FOR SPEED 3D
Čtvrtek 27.–sobota 29. března
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod., 
PÁ–SO jen od 20.00 hod.
USA, dobrodružný, katastrofický, da-
bing, 134
Doporučená přístupnost: od 12 let
NOE 3D
Pátek 28.–pondělí 31. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, animovaný/fantasy, dabing, 78
Doporučená přístupnost: všem
ZVONILKA A PIRÁTI 3D
Neděle 30. března–středa 2. dubna
POZOR!!! NE–PO jen 20.00 hod.,
ÚT–ST jen od 17.30 hod. 
USA, drama, titulky, 126, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ONA

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 1. března 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VII.
Sobota 8. března 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62
UŠATÁ CECILIE 
Sobota 15. března 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 65
KAMARÁDI Z TELEVIZE I.
Sobota 22. března 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Sobota 29. března 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE IX. 

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 12. března 
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 103, 2D, promítání pro 
seniory a handicapované
NĚŽNÉ VLNY

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Středa 19. března
Od 20.00 hod.
Dánsko, drama, titulky, 118, 2D
Doporučená přístupnost: od 18 let
NYMFOMANKA, část I.

Změna programu vyhrazena.

27. 4.
Divadelní předplatné „A“ 
Divadlo Ungelt – Deštivé dny, 
Keith Huff 
28. 4.
KPH – Belfiato Quintet 
– „Janáčkův sextet mládí“ 
12. 4.–1. 5.
„Více než abstrakce“ – Fantazie
Výstava Augustina Lišky
2.–27. 4.
„Duhové světy“ 
Výstava obrazů Jiřího Pešla

KINO OKO STRAKONICE
Sobota 1.–neděle 2. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, animovaný, dabing, 85
Doporučená přístupnost: všem
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D
Sobota 1. března
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, válečný, titulky, 112, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PAMÁTKÁŘI
Neděle 2.–úterý 4. března
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, drama, titulky, 117
Doporučená přístupnost: od 15 let
KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
Pondělí 3.–středa 5. března
POZOR!!! PO–ÚT jen od 17.30 hod.,
ST od 17.30 a 20.00 hod. 
Fran, romantický, dabing, 113, 2D 
Doporučená přístupnost: od 12 let
ANGELIKA
Čtvrtek 6.–neděle 9. března
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod.,
PÁ–NE jen od 20.00 hod. 
USA, akční/drama, titulky, 102
Doporučená přístupnost: od 12 let
300: VZESTUP ŘÍŠE 3D
Pátek 7.–neděle 9. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
Francie, dobrodružný, 95, dabing, 2D
Doporučená přístupnost: všem
BELLA A SEBASTIAN
Pondělí 10.–středa 12. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, životopisná komedie, titulky, 
125, 2D 
Doporučená přístupnost: všem
ZACHRAŇTE PANA BANKSE
Pondělí 10.–středa 12. března
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR/SR, thriller, 106, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
KANDIDÁT
Čtvrtek 13.–neděle 16. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing, 92
Doporučená přístupnost: všem
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABO-
DYHO A SHERMANA 3D
Čtvrtek 13.–neděle 16. března
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR, drama, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
FAIR PLAY
Pondělí 17.–středa 19. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, fantasy, titulky, 105, 2D
Doporučená přístupnost: všem
VAMPIRE ACADEMY

2. 3.
O medvědu Ondřejovi
Dům kultury, od 14.30 hod.
Pohádka pro děti v podání Diva-
delní společnosti Julie Jurištové.
4. 3.
Perličky z divadelního zákulisí – 
klubový pořad Václava Postrá-
neckého
Rytířský sál, od 19.30 hod.
6. 3.
Všechnopartička 2
Dům kultury, od 19.30 hod.
Improvizovaný pořad Karla Šípa 
s hostem Josefem Náhlovským.
10. 3.
Divadelní předplatné „B“ Diva-
dlo Palace Praha – Prachy !!!
Dům kultury, od 19.30 hod.
Ray Cooney
Situační komedie. Hrají: Vanda 
Hybnerová, Ondřej Vetchý ad.
13. 3. 
Nájemníci pana Swana
Divadelní soubor Čelakovský
Dům kultury, 19.30 hod. 
15. 3.
Koblížc!
Dům kultury, od 20.00 hod.
Koncert šumperské pop–punkové 
skupiny, objev roku 2012. Předka-
pela: Sirkyskon (pop–rock Sušice).
16. 3.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, od 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje Malá 
muzika Nauše Pepíka. 
17. 3.
KPH – Pavel Šporcl – Moje 
houslové legendy
Dům kultury, od 19.30 hod.
Pavel Šporcl – housle, Petr Jiří-
kovský – klavír
18. 3.
Poutníci
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Koncert bluegras. a country kapely.
24. 3.
Vizážistika – styl oblékání
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Přednáška Dany Beranové pro 
všechny, kteří pracují na rozvoji 
své osobnosti, chtějí vypadat a cí-
tit se lépe.


