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HŘIŠTĚ U ZŠ DUKELSKÁ JIŽ MŮŽE 
PLNOHODNOTNĚ SLOUŽIT SPORTU

Pozvánka pro střední generaci
Poprvé se fórum ve Strakonicích 
uskutečnilo v roce 2007. Již tehdy 
přilákalo přes stovku návštěvní-
ků a tento počet více méně zůstá-
vá stejný. To znamená nadprů-
měrnou účast veřejnosti. „Navíc 
do následné ankety se zapojuje 
vždy okolo pěti stovek dalších obča-
nů,“ rekapituluje Michal Novotný, 
projektový manažer, který se na 
organizaci akce podílí společně 
s Petrem Švecem z Národní sítě 
Zdravých měst. 
Podobně jako v jiných městech 
převažují mezi diskutéry lidé starší 
generace. Mladší si sem cestu hle-
dají pomaleji. To může mít samo-
zřejmě za následek, že témata k ře-
šení vzešlá z fóra jsou zajímavá 
jen pro určitou věkovou skupinu. 
„Doufáme, že časem bude skladba 
návštěvníků bližší struktuře obyva-
tel města,“ dodává Novotný.
To by bylo samozřejmě ku pro-
spěchu věci, neboť je zde příle-
žitost promlouvat ke všem strán-
kám života ve městě, od sociální 
problematiky a zdraví přes dopra-
vu, školství, sport, rozvojové akti-
vity, přírodu až po bezpečnost. 
Svého času vyjádřené trefným slo-
ganem S vámi o všem. Ovšem!

Více než polovina námětů je vyřešena
S náměty z fóra, jež se mezi širší 
veřejnost dostanou prostřednictvím 

ankety a jsou potvrzeny jako prio-
ritní, se dále pracuje. „Ze 37 námě-
tů, které vyplynuly z FZM za posled-
ních pět let, je již více než polovina 
zcela vyřešena a další významná 
část byla splněna alespoň částečně,“ 
říká Michal Novotný. Strakoničtí 
dosáhli například omezení provozu 
heren ve městě, když v souvislos-
ti s námětem z fóra zastupitelé od-
souhlasili úpravy vyhlášky. Z drob-
nějších akcí stojí za zmínku 
například instalace posilovacích 
cvičebních strojů na Podskalí. Ta-
kovým zatím částečně splněným 
velkým přáním je zrekonstruova-
ná polovina náměstí ve Strakoni-
cích a zrevitalizovaný střed města.
Pokud některé náměty nebyly do-
sud na pořadu dne, neznamená 
to, že by definitivně zapadly. „Dů-
vodem může být, že jejich řešení je 
v kompetenci někoho jiného, na-
příklad budovy nebo pozemky ne-
jsou v majetku města. Tak je to 
třeba s opravou strakonického ná-
draží nebo realizací obchvatu. Na 
některé významné investice se na-
víc musí pohlížet z hlediska dlou-
hodobého plánu rozvoje města 
a tudíž nejsou řešitelné okamžitě,“ 
vysvětluje projektový manažer.

Společná práce – největší bonus 
diskuzních stolů
Fórum Zdravého města jako ná-
stroj komunikace má smysl pro 

všechny účastníky kolem diskuz-
ních stolů. Občané mohou ovliv-
nit svými nápady a náměty dění ve 
Strakonicích a představitelé měs-
ta společně s kompetentními pra-
covníky úřadu od nich získávají 
cennou zpětnou vazbu. „Příleži-
tostí ke vzájemnému setkávání se 
vedení města s občany je během ro-
ku samozřejmě více. Velmi podnět-

né jsou například i Čaje o páté. 
Fórum považuji za  užitečné  právě 
pro možnost společné práce a tím 
pádem i větší prostor k naslouchá-
ní si. Nadávat, že něco nejde a není 
podle našich představ, je vždycky 
jednodušší, než hledat možné ces-
ty k řešení s uspokojivým výsled-
kem pro většinu,“ shrnuje starosta 
města Pavel Vondrys.              (PR)

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ NECHTĚJÍ BÝT LHOSTEJNÍ

Travnatá plocha hřiště u Základní 
školy Dukelské se po loňských úpra-
vách zazelenala. V říjnu byl na nejví-
ce zatěžovanou část hřiště o velikos-
ti 945 m2 položen travní koberec 
a zbytek zelené plochy byl oset tra-
vou. Úpravy se dotkly také škvárové 
běžecké dráhy, která má nyní stan-

dardní tvar. Obnoven byl rovněž 
sektor pro vrh koulí. Celý prostor je 
již nyní plnohodnotně využitelný 
pro hodiny tělocviku, sport a hru.
Mladí fotbalisté navíc mají k dispo-
zici dvě nové bezpečnostní branky. 
Letos v květnu byly dokončeny ta-
ké práce na novém sektoru pro 
skok daleký. Ten je proveden velmi 
moderně a odpovídá přísným bez-
pečnostním požadavkům. Rozbě-
hová dráha s umělým povrchem 
končí u doskočitě vybaveného pry-
žovými obrubami. Díky rozpočto-
vému opatření schválenému radou 
města se na toto řešení podařilo 
získat navíc 110 tisíc korun, které 
byly uspořeny při opravě tribuny 
ve sportovním areálu Na Sídlišti.
„Původně měla mít rozběhová drá-
ha škvárový povrch a měla být le-

mována betonovými záhonovými 
obrubami stejně jako doskočiště,“  
vysvětluje investiční technik Mi-
chal Bezpalec. „Při výkopových 
pracích však bylo zjištěno štěrko-
pískové podloží pod doskočištěm, 
a proto byly základy pro obruby 
vystaveny z betonového ztraceného 
bednění a betonové obruby na-
hrazeny bezpečnostními pryžový-
mi. Namísto škvárového rozběhu 
jsme zvolili variantu s umělohmot-
ným vodopropustným povrchem na 
betonovém podkladu.“
Takováto úprava rozběhové dráhy 
a doskočiště je podle projektové 
dokumentace v souladu s případ-
nou, v budoucnosti uvažovanou, 
celkovou modernizací areálu, kdy 
by měl škváru a trávu nahradit 
umělý povrch.

„V současnosti bylo především po-
třebné zajistit, aby naše největ-
ší základní škola měla hřiště, kte-
ré bude plnohodnotným prostorem 
pro sport a výuku tělocviku. A to se 
podařilo,“  hodnotí stávající úpra-
vy místostarostka Ivana Říhová.
(PR)

l SEDM LET SPOLEČNÉ PRÁCE PRO MĚSTO STRAKONICE
Již po osmé budou mít strakoničtí občané možnost aktivně se zúčast-
nit Fóra Zdravého města a zapojit se tak do veřejné diskuze o životě 
ve Strakonicích. Je to příležitost, jak představit dobré nápady a pro-
měnit je ve skutečnost.

VEŘEJNÉ DISKUZNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA STRAKONICE
Srdečně zveme všechny občany na veřejné diskuzní Fórum Zdra-
vého města Strakonice.
Koná se v úterý 10. června 2014 od 17.00 hodin v domě kultury.
Pojďme společně hledat nejvýznamnější problémy města například 
v oblastech:
l rozvoj města l podpora podnikání l doprava
l životní prostředí l sport a zdravý životní styl  l kultura
l sociální oblast, prevence a seniorská problematika 
l výchova a vzdělávání, volný čas 
Chybět nebude ani diskuzní stůl mladých. 
Navrhněte a vyberte aktivitu, která získá šek na 10 000 Kč!
Tradiční tombola a občerstvení.
Pomozte svými náměty ovlivnit budoucnost našeho města!

Skok daleký – dokončení.
 Foto: M. Bezpalec, archiv MěÚ 

Skok daleký – stavba.
 Foto: M. Bezpalec, archiv MěÚ  
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala:

138. jednání dne 26. 3. 2014

MLADÍ ZÁCHRANÁŘI SOUTĚŽILI
příspěvek ve výši 3 000 Kč na sou-
těž Mladý záchranář – dokaž, že 
umíš Klubu Svazu civilní ochrany 
Strakonice. 

VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND 
MĚSTA
čerpání vodohospodářského fondu 
za rok 2013 o celkové čerpané výši 
2 999 434 Kč a návrh čerpání vodo-
hospodářského fondu 2014 o celko-
vém objemu 5 mil. Kč včetně DPH.

Vodohospodářský fond je využí-
ván na opravy a průběžnou údržbu 
vodohospodářského majetku měs-
ta Strakonice. Je sestavován kaž-
doročně a obsahuje seznam oprav 
a investic, které by měly být v da-
ném roce provedeny. Pro rok 2013 
byl schválen ve výši 3 miliony ko-
run a došlo například v Úpravně 
vody Hajská k výměně čerpadel 
odsazené vody, byl osazen systém 
kamerového dozoru a ostrahy 
úpravny vody a přilehlého prame-
niště, bylo vyměněno spouštěné 
potrubí ve zdrojích surové vody. 
Na čerpací stanici Modlešovice 
byla doplněna technologie o tlako-
vou nádobu a regeneraci filtru na 
odstraňování dusičnanů. Dále do-
šlo k výměně vodovodních uzávěrů 
v komunikacích. Proběhlo i čištění 
kanalizační sítě speciální techni-
kou a její monitoring, byly prove-
deny opravy kanalizačních šachet 
a poklopů. V roce 2014 jsou v plá-
nu mimo jiné stavební opravy čer-
pací stanice Starý Dražejov, výmě-
na vodovodního řadu ulice Tylově 
a části ulice Mlýnské, proběhnou 
opatření pro optimalizaci kvality 
vody na sídlišti Mír.

ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY V ZŠ 
PODĚBRADOVA V NOVÉM
zaslání výzvy na stavební úpravy 
zázemí tělocvičny ZŠ Poděbradova.

Budou provedeny opravy stávají-
cích šaten, toalet a sprch a polo-
ženy nové obklady a dlažba.

DALŠÍ KROK 
K REKONSTRUKCI NÁMĚSTÍ
uzavření smlouvy s projektovou 
a inženýrskou kanceláří GREB-
NER, spol. s r. o., na vypracování 
projektové dokumentace pro sta-
vební povolení a pro provedení 

stavby rekonstrukce III. etapy Vel-
kého náměstí za cenu 1 197 900 Kč 
(včetně DPH).

Uzavřením smlouvy dochází k dal-
šímu kroku pro získání stavební-
ho povolení na rekonstrukci třetí 
etapy Velkého náměstí, která bu-
de zahrnovat úsek od kruhového 
objezdu u spořitelny ke křižovatce 
s Bavorovou ulicí.

139. jednání dne 2. 4. 2014 

POCTA JOSEFU REŽNÉMU
uzavření smlouvy o dílo se Zdeňkem 
Josefem Preclíkem na zhotovení 
sochařského portrétu hlavy, části 
hrudníku a rukou včetně dud strako-
nického rodáka pana Josefa Režné-
ho za cenu 130 000 Kč včetně DPH.
U příležitosti Mezinárodního du-
dáckého festivalu bude odhalen 
bronzový sochařský portrét věno-
vaný Josefu Režnému. Sochařský 
portrét bude umístěn na žulovém 
podstavci v parčíku u hradu.

ZŠ DUKELSKÁ HOSTÍ 
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ
finanční příspěvek ZŠ Dukelské 
ve výši 7 000 Kč na organizační za-
jištění celostátního kola soutěže 
Mladý programátor ve dnech 13.–
15. 6. 2014.
Soutěž Mladý programátor je ce-
lostátní postupová soutěž určená 
pro žáky obou stupňů základních 
škol, víceletých gymnázií, studen-
tů středních škol a organizací pra-
cujících s dětmi. Soutěží maximál-
ně tříčlenné týmy v programování 
v jazycích Baltík 3, Baltie 4C# 
a Visual Basic. V letošním roce 
byla uspořádáním soutěže pově-
řena ZŠ Dukelská.

MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘI 
POUTI
bezplatný pronájem plochy Bera-
nova dvora občanskému sdružení 
FK Junior Strakonice, o. s., a to 
ve dnech 27. 9. a 28. 9. 2014 za 
účelem zajištění parkování v době 
Václavské pouti.

140. jednání dne 9. 4. 2014 

NOVÉ SCHODIŠTĚ
V PROSTORU KRČKU
výzvu k podání nabídky na staveb-
ní úpravy spojovacího krčku ZŠ 
Dukelská.
Chystaná oprava propojovacího 
krčku by měla být dokončena 
k novému školnímu roku. Před 

dvěma roky byl krček kvůli zvýše-
né koncentraci azbestu a minerál-
ních vláken v ovzduší stavebně 
uzavřen. Kromě opětovného pro-
pojení obou pavilonů bude bo-
nusem úprav odstranění objektu 
schodiště. To dnes do výšky dvou 
podlaží zakrývá průčelí staré bu-
dovy. Nové schodiště bude umís-
těno přímo do prostoru krčku, 
který navazuje na vestibul školy.

VÝMĚNA OKEN USPOŘÍ ENERGIE
výzvu na výměnu oken MŠ Holeč-
kova 413. 
Stávající okna budou vyměněna 
za okna plastová a dojde také 
k osazení nových parapetů.

DRAŽEJOVŠTÍ HASIČI SLAVÍ 
110 LET
poskytnutí příspěvku ve výši 
15 000 Kč na náklady spojené 
s oslavami 110 let založení SDH 
v Dražejově, které se budou konat 
19. 7. 2014 na fotbalovém hřišti 
v Dražejově. 

141. jednání dne 16. 4. 2014

DALŠÍ ÚSPĚCH V SOUTĚŽI 
ŠKOL
přijetí výhry ve výši 200 000 Kč ZŠ 
Dukelská ze soutěže S chutí pomá-
hejme školám a dětem růst, kterou 
obdrží škola prostřednictvím firmy 
Garp Integrated, s. r. o. Z výhry 
bude provedena úprava prostor 
v suterénu školní budovy pro vznik 
laboratoře pro práci se stavebnicí 
Merkur a vybavena odborná učeb-
na vaření nábytkem.

Žáci ZŠ Dukelské se zúčastnili 
soutěže Rosteme s chutí, která 
probíhala v loňském roce. Soutěž 
byla určena pro mateřské a zá-
kladní školy. Jejím cílem bylo se-
známit žáky s problematikou zdra-
vé výživy a zdravého životního 
stylu. Do soutěže se zapojilo více 
než 350 základních a mateřských 
škol z celé České republiky. Stra-
konická ZŠ Dukelská obsadila tře-
tí místo a získala tak odměnu ve 
výši dvě stě tisíc korun.

142. jednání dne 23. 4. 2014 

PODPORA AKTIVNÍ MLÁDEŽE
poskytnutí příspěvků na sportovní 
činnost žactva a dorostu a na vol-
nočasovou činnost mládeže do 19 
let v roce 2014 následujícím sub-
jektům: SK Biatlon Strakonice, 
o. s., 2 750 Kč, SK Cyklo–Macner 
Strakonice 1 000 Kč, Cobra Ryu 
Strakonice, o. s., 12 750 Kč, Man-
ta – diving, o. s., 4 750 Kč, SKI–
klub Strakonice 5 000 Kč, TJ ČZ 
Strakonice – oddíl SPV 17 250 Kč, 
TJ Dražejov 19 250 Kč, TJ Fezko 
Strakonice – oddíl kuželek 2 250 
Kč, TJ Sokol Strakonice 32 000 Kč, 
Základní organizace Českého sva-
zu včelařů, o. s., Strakonice 1 250 
Kč, Česká tábornická unie, Tábor-
nický klub Podskalí Strakonice 
18 500 Kč, Duha Husot 3 000 Kč, 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Švanda dudák Strakoni-
ce 21 250 Kč, Orin 4 750 Kč, Sbor 
dobrovolných hasičů Strakonice I 
5 750 Kč.

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

CYKLOSTEZKA BUDE PROPOJENA POD MOSTEM 
JANA PALACHA
Pravé nábřeží Volyňky by o prázdninách mohlo být propojeno pod mos-
tem Jana Palacha s náplavkou na pravém břehu Otavy. Z konstrukčního 
hlediska jde o nejnáročnější úsek strakonické páteřní cyklostezky. Ta 
bude nejen spojovat dvě již existující a hojně využívané cyklocesty, ale 
cyklistům i chodcům také zajistí zcela bezpečný průjezd, resp. průchod 
městem po břehu řek prakticky bez kontaktu se silničním provozem.
„Část páteřní cyklostezky, která povede pod mostem, bude vyžadovat vy-
budování nosných mikropilotů a opěrné zdi. Jde sice o úsek dlouhý kolem 
dvou stovek metrů a široký 2,5 metru, ale technicky dosti náročný,“ 
vysvětluje investiční technik Lukáš Srb z Městského úřadu Strakonice. 
Ve výběrovém řízení vyhrála firma Hochtief CZ s nabídkou realizace 
za cenu 1,95 milionu korun bez DPH. Cena díla tak převyšuje dosud 
vyčleněné prostředky z rozpočtu města. O jejich navýšení musí roz-
hodnout ještě zastupitelstvo. Jestliže se tak stane, na stavbu by měly 
dostačovat dva prázdninové měsíce. 
„Takovéto podjezdy a podchody pod mosty jsou již běžnou součástí 
moderních měst, za jaké Strakonice považujeme,“ říká místostarosta 
Pavel Pavel. „Vzhledem k tomu, jak v posledních letech narůstá do-
prava, je každá investice do bezpečnosti účelná. Lidí, kteří tráví ve městě 
svůj volný čas i víkendy, přibývá. Rodiny s dětmi stále častěji vyrážejí 
na procházky podél řeky i cyklovýlety a díky podobným opatřením se 
již nebudou muset z opatrnosti centru města vyhýbat.“                        (PR)



Pamětní listinu o udělení čestného 
občanství in memoriam předalo 
vedení města 29. dubna na strako-
nické radnici potomkům akademic-
kého malíře Jiřího Rejžka. Za roz-
větvenou rodinu ji převzala dcera 
Šimona, jediná žijící z jeho tří dětí.

Od narození Jiřího Rejžka uplynu-
lo letos 100 let. Zastupitelstvo 
města udělením čestného občan-
ství in memoriam v březnu 2014 
ocenilo celoživotní přínos tohoto 
významného strakonického rodá-
ka v oblasti kultury, jeho výrazný 
podíl na propagaci města a regio-
nu ve výtvarném umění a také dlou-
holetou pedagogickou činnost.
„Dědeček se nám dětem nesmírně 
věnoval. Pamatuji si, že Vila Máňa 
byla vždycky plná lidí a neustále se 
tam něco dělo. Třeba na Velikono-
ce jsme se připravovali už tři týdny 

dopředu, žádná kraslice se nesmě-
la ošidit,“ vypráví Karolína Resle-
rová, vnučka Jiřího Rejžka. „Učil 
nás malovat, vyřezávat, dělali jsme 
linoryty.“ Na ty má dodneška „pa-
mátku“ v podobě zhojené jizvy na 
palci levé ruky. To když jí, malé 

výtvarnici, dědeček dovolil pra-
covat s pořádně ostrými noži. 
S kupou dětí ve svém bílém fiatu 
vyjížděl malíř o sobotách do příro-
dy v okolí Strakonic nebo na Šu-
mavu. „Chodili jsme na výlety, ma-
lovali a tvořili, vůbec jsme neznali 
slovo nuda,“ vzpomíná Karolína. 
Když Jiří Rejžek zemřel, bylo jeho 
vnučce deset let. Přesto, jak říká, 
její život zásadně ovlivnil. Vystu-
dovala architekturu, stejně jako ve 
třicátých letech minulého století 
její dědeček.
(PR)

3

 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 6/2014

 INFORMACE

3

Bouřka doprovázená přívalovým 
deštěm a krupobitím způsobila 
koncem dubna kalamitu v ulici Po-
hraniční stráže ve Strakonicích. 
Voda spláchla ornici z nedalekého 
pole a půlmetrová vrstva bahna po-
kryla vozovku i přilehlé zahrady. 
I když pohotový a intenzivní zásah 
technických služeb vrátil život 
v místě k normálu, obyvatelé se 
obávají, že se situace může kdyko-
liv opakovat. „To nelze vyloučit. Po-
dobné události bohužel nemůžeme 
předpovídat ani nijak významně eli-
minovat,“ říká vedoucí odboru ži-
votního prostředí Jaroslav Brůžek.
Jaká byla hlavní příčina kalamit-
ního stavu v uvedeném místě?
Situace, která nastala v ulici Po-
hraniční stráže je výsledkem celé 
řady příčin. Pole nad ulicí bylo 
oseto jarním ječmenem, to je plo-
dina, kterou lze v této lokalitě běž-
ně použít. Vzhledem k poměrně 
suchému jaru však bylo opožděno 
klíčení obilovin a jejich následný 
růst. Navíc přeschlá půda není 
schopna v prvních okamžicích 
absorbovat větší množství vody. 
Mimochodem takovéto přívalové 
srážky při bouřkové činnosti býva-
ly běžné v našich klimatických 
podmínkách až na konci jara nebo 
v letních měsících, kdy byly polní 
porosty již zapojeny (pozn. rostli-
ny jsou dostatečně zakořeněny 
a společně dosahují určité výšky 

a hustoty), což také posiluje ab-
sorpční schopnost území. Při ná-
sledné prohlídce bylo patrné, že 
příval srážek byl tak silný, že už 
lesní porost nad poškozenými po-
zemky, který má prakticky nejvyš-
ší sorpční schopnost, propouštěl 
srážkovou vodu právě na nezapo-
jené zemědělské pozemky.
Kalamitní stavy v důsledku po-
časí, byť ne tak dramatické, za-
žívají obyvatelé ulice Pohranič-
ní stráže opakovaně. Chystají se 
nějaká preventivní opatření?
Právě proto, že zde nešlo o ojedině-
lý případ, chceme se pokusit situaci 
řešit ve spolupráci s pozemkovým 
úřadem a Ministerstvem zeměděl-
ství ČR. V současné době byl pro-
veden průzkum lokality Výzkum-
ným ústavem meliorací a ochrany 
půd, který jsme požádali o pomoc. 
Výsledkem by měl být návrh opat-
ření, jež podstatně zlepší proti-
erozní ochranu v daném území. Po 
jejich zavedení by se měla situace 
podstatně zlepšit. Ale jak jsem již 
uvedl, v našich silách není dopředu 
vyloučit, že se něco podobného ne-
zopakuje například v jiné lokali-
tě. Například zmíněné zemědělské 
pozemky, na nichž došlo k plošné 
vodní erozi, jsou obhospodařovány 
v souladu s platnými předpisy a na-
řízeními. Pro tyto případy však na-
vrhujeme jejich zpřísnění.
(PR)

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME

POTOMCI MALÍŘE JIŘÍHO REJŽKA PŘEVZALI PAMĚTNÍ LISTINU
Rada města na svém jednání dne 
30. 4. 2014 rozhodla obsadit níže 
uvedenou bytovou jednotku pří-
mým prodejem do osobního vlast-
nictví dle zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění, na základě nej-
vyšší nabídky:
– byt č. 006 o velikosti 1+0 v čp. 

448, ul. Luční, Strakonice II 

o výměře 20,70 m2, minimální 
cenová nabídka 300 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 23. června 2014 od 
15.00 hodin v malé zasedací míst-
nosti MěÚ Strakonice.
Bližší informace naleznete na tel.: 
383 700 303 nebo na úřední desce 
MěÚ. 

NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI

Karolína Reslerová a Tomáš Rejžek s pamětním listem k udělení čestného 
občanství jejich dědečkovi Jiřímu Rejžkovi. Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU POMŮŽE NASMĚROVAT PREVENCI
Rada města Strakonice na svém 
dubnovém jednání souhlasila se 
zpracováním Analýzy zdravotního 
stavu obyvatel. Vypracuje ji Státní 
zdravotní ústav v rámci projektu 
Národní sítě Zdravých měst. Ještě 
letos tak vznikne dokument, který 
pomůže nasměrovat preventivní 
opatření místní veřejné správy do 
potřebných oblastí života a pod-
pořit zdraví obyvatel města.
„Zdravá města, kterými jsou i Stra-
konice, se do takovýchto projektů 
aktivně zapojují. Jestliže je v naší 
moci zdraví obyvatel pozitivně ovliv-
nit, pak je to přímo naší povinnos-
tí,“ říká místostarostka Ivana Řího-
vá, která je současně garantem nad 

zpracováním dokumentu. Analýza 
zdravotního stavu obyvatel bude 
podkladem pro budoucí Zdravotní 
plán města. Ten by měl obsahovat 
rovněž návrh preventivních opat-
ření. Obvykle jde o osvětové akce 
zaměřené na zdravý životní styl.
Podobný průzkum má město 
k dispozici z roku 2010. V návaz-
nosti na výsledky, které ukázaly 
zvýšený výskyt některých karcino-
mů u obyvatel Strakonic, bylo zor-
ganizováno několik osvětově pre-
ventivních akcí. Například výstava 
ve spolupráci s Ligou proti rakovi-
ně (Střevo tour) či bezplatné vy-
šetření mateřských znamének.
(PR)

Strakonice jsou známé krásnou 
květinovou výzdobou a v posled-
ních letech také experimenty v ob-
lasti nízkoúdržbových záhonů. 
Jeden takový je nyní k vidění na-
příklad naproti kinu Oko. „Jde 
o vyváženou směs trvalek, sestave-
nou zahradníkem Janem Jedličkou 
z Českých Budějovic a inspirovanou 
tvorbou známého holandského za-
hradního architekta Pieta Oudol-
fa,“ říká Ondřej Feit z odboru ži-
votního prostředí MěÚ.
„Piet Oudolf, významný holandský 
zahradní architekt, je představite-
lem nového přístupu k tvorbě trval-
kových záhonů. Trvalková spole-
čenstva jsou sestavována nejen 
s důrazem na barvu, ale i texturu, 
tvar a strukturu jednotlivých rost-
lin i celých rostlinných bloků, které 
se v záhonu opakují,“ vysvětluje 
Feit. Důležitou roli v tvorbě tako-

vého záhonu hrají kromě zahrad-
ního designu i ekologické nároky 
jednotlivých rostlin. Znalost těch-
to vlastností pak umožní založit 
dlouhodobě udržitelný záhon 
s nízkou potřebou údržby. Ten 
pak i při minimální péči plní svou 
okrasnou funkci téměř po celý 
rok, neboť směs rostlin je zkom-
binována tak, aby záhon kvetl po 
celou sezonu od brzkého jara až 
do zámrazu a ještě i potom díky 
zajímavým suchým květenstvím 
působil esteticky. „Středoevropské 
trvalky jsou proto namíchány 
s rostlinami z amerických prérií 
a z východní Asie,“ doplňuje Jan 
Jedlička. Pro svoji užitnou hodno-
tu jsou nízkoúdržbové záhony ví-
tanou alternativou k mnohem ná-
kladnější klasické ornamentální 
květinové výzdobě.
(PR)

NÍZKOÚDRŽBOVÉ ZÁHONY TRVALEK PŘI MINIMÁLNÍ PÉČI 
POTĚŠÍ OBYVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA CELÝ ROK



ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 6/2014

4

ZPRÁVY

MÁTE JIŽ SENIOR PAS?
Senior Pasy je systém slev pro 
obyvatele 55+ poskytovaný držite-
lům těchto karet.
Tento systém už lze využít i v již-
ních Čechách.
Slevy lze uplatnit na místech ozna-
čených symbolem Senior Pas.

Karta je zdarma.
Žádosti o registraci i další infor-
mace můžete získat v Informač-
ním centru pro seniory U Sv. Mar-
kéty 58, Strakonice nebo přímo na 
www.seniorpasy.cz.
Rada seniorů

Zajištění, podpora a servis
Kancelář tajemníka je „servisním“ odborem MěÚ. 
„Naším hlavním úkolem je zabezpečení a podpora 

činnosti zaměstnanců městského úřadu a jím řízených organizací,“ ří-
ká vedoucí odboru KT Stanislav Štěpánek. Pracovníkům kancelář ta-
jemníka zajišťuje vše potřebné od tužky a papíru, židle a stolu přes 
fungující počítač až po zprostředkování nových profesních znalostí 
a dovedností. K dalším úkolům patří například i provoz oblíbeného 
hradního Safari nebo organizace všech typů voleb. „Letos kromě již 
uskutečněných voleb do Evropského parlamentu nás pravděpodobně 
v druhé polovině října čekají volby do zastupitelstva obce souběžně s vol-
bami do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR,“ říká Milada Švihálko-
vá, vedoucí správního oddělení.

Bez kvalitních pracovníků se dobrý úřad neobejde
Pokud je vyhlášeno výběrové řízení na uvolněné nebo nově vytvořené 
pracovní místo, směřují přihlášky všech zájemců na oddělení perso-
nalistiky a mezd. Za poslední čtyři roky se uskutečnilo celkem 24 vý-
běrových řízení na různé pracovní pozice v rámci úřadu. Zcela nej-
větší zájem vzbudila nabídka místa pracovníka odboru dopravy 
– dopravně správní agendy v roce 2012, kdy se vybíralo ze 112 přihlá-
šených. Na začátku tohoto roku zaujalo výběrové řízení na pozici pra-
covníka odboru vnitřních věcí, který zajišťuje agendu občanských 
průkazů a cestovních dokladů. Do tohoto výběrového řízení se přihlá-
silo celkem 82 zájemců. Oddělení se rovněž stará o další profesní 
i osobnostní rozvoj zaměstnanců úřadu a jejich odpovídající přípravu. 
„Úřad podporuje vzájemné předávání si znalostí a zkušeností. Příkla-
dem mohou být nedávno uskutečněné počítačové kurzy, které lektorsky 
vedl pracovník úřadu,“ říká Jitka Stropnická, vedoucí oddělení per-
sonalistiky a mezd.

Oddělení informatiky
Provoz informačního systému úřadu a metropolitní sítě města Strako-
nice zajišťuje oddělení informatiky. Kromě běžné údržby software 
a hardware klientských počítačů se stará o provoz Technologického 
centra (tj. 5 fyzických a 35 virtuálních serverů) a metropolitní sítě 
města ve 40 budovách. Spravuje a udržuje webové stránky města, za-
bezpečuje provoz IP telefonie, osmi webových kamer a pěti interne-
tových infokiosků. Rovněž zabezpečení provozu všech podpůrných 
softwarových aplikací pro jednotlivé odbory úřadu je úkolem odděle-
ní informatiky.

Krizové situace pod kontrolou
Připravenost na řešení krizových situací jaké mohou nastat v důsledku 
povodní, provozních havárií, živelných pohrom i jiných nepředvídatel-
ných událostí zajišťuje pracoviště krizového řízení. „Důležitým úkolem 
je řešení požární ochrany města včetně zabezpečení činnosti jednotek 
Sboru dobrovolných hasičů. Ve městě máme pět družstev – Strakonice I, 
Strakonice II, Dražejov, Modlešovice a Přední Ptákovice,“ informuje 
Peter Kurek z pracoviště krizového řízení. Z oblasti prevence jistě stojí 
za zmínku také spolupráce při organizaci soutěží mladých záchranářů. 
O tom, že se podobné akce těší zájmu mládeže, svědčí loňská účast 
tisícovky žáků na devíti soutěžích s touto tematikou.

Ztráty a nálezy stále fungují
Ztratili jste klíče nebo našli peněženku a nevíte, co dělat? Zkuste ztráty 
a nálezy. Stále fungují na podatelně MěÚ. Podle pracovnice podatelny 
Jitky Holíkové jsou právě peněženky a klíče od bytů i aut nejčastěji na-
lezenými předměty. Občas se objeví i šperky nebo jízdní kola. Podle 
nového občanského zákoníku každá nalezená věc čeká na svého maji-
tele tři roky. Pokud si ji do té doby nevyzvedne, stává se majetkem 
města. „Každý nález je 15 dní zveřejněn na úřední desce na webových 
stránkách města i ve vývěsce naproti úřadu,“ doplňuje J. Holíková.
(PR) 

OKÉNKO PRO SENIORY
Připomínáme:

10. 6. – Veřejné diskuzní fórum – MěÚ, str. 1 
           – Sejdeme se na Podskalí u cvičebních strojů v 15 hod.
11. 6. – Babovřesky (seniorské středy) – MěKS, str. 12 
17. 6. – Strakonické příběhy – ŠK, str. 11 
18. 6. – Z Bohumilic do Volyně – ŠK, str. 11 
           – Komentovaná prohlídka výstavy... – MSP, str. 11 
Plavání pro seniory – STARZ, str. 9

Na pravidelné vycházky vyrážejí od 
konce dubna nejmenší děti z Mateř-
ské školy Šumavská v doprovodu 
Ťapálka. Tak pojmenovaly bezpeč-
nostní chodítko Walkodile, které 
pro ně za 30 tisíc korun zakoupily 
Technické služby Strakonice. Cho-
dítko jako praktický pomocník vý-
znamně zvyšuje pasivní bezpeč-
nost dětí při pohybu ve městě.

„Děti si na Ťapálka rychle zvykly 
a paní učitelky jsou s ním velice 
spokojené,“ tlumočí první zkuše-
nosti ředitelka školy Naděžda Te-
sařová. Kromě zmíněné bezpeč-
nosti je prý také dobře využitelný 
k učení se orientaci v prostoru, 
vzájemné spolupráci dětí ve skupi-
ně a ohleduplnosti.
Pomůcka, která udržuje děti po-
hromadě a nedovoluje jim nečeka-
ně vběhnout na silnici, je zvlášť 

vhodná pro malé chodce teprve se 
seznamující s pravidly silničního 
provozu a dosud nenavyklé orga-
nizované chůzi. Skládá se z tzv. 
„flexibilní páteře“, na níž se na-
cházejí držátka pro děti a bezpeč-
nostní spony, jimiž jsou malí 
chodci připojeni ke konstrukci. 
Reflexní postroj navíc výrazně 
zvyšuje viditelnost dětí.

„Chodítko by si zasloužily všechny 
naše školky. Zvlášť při vyšším počtu 
dětí ve třídě ušetří tato pomůcka uči-
telkám nejednu starost. Cena je vy-
soká, a proto jednáme s dalšími 
možnými sponzory,“ uvedla Ivana 
Říhová, místostarostka města. Díky 
podpoře od soukromých subjektů 
by se tak užitečná pomůcka mohla 
v dohledné době dostat i do dalších 
mateřských škol ve Strakonicích.
(PR)

BEZPEČNOSTNÍ CHODÍTKO POMŮŽE PŘI VYCHÁZKÁCH

Na bezpečnostní chodítko si nejmladší děti ze školky rychle přivykly.
  Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
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STRAKONICKÁ ŠIFRA
Dětští zastupitelé v letošním školním roce pracovali 
na přípravě nové zábavné questingové hry Strakonic-
ká šifra. Popis zajímavých míst města tentokráte 
zveršovali a už jen na vás bude, zda naleznete správ-
né odpovědi na otázky, abyste vyluštili šifrovanou ta-
jenku.

Hrací karta vyjde během měsíce června a bude k dispozici na strakonic-
kém hradě a v městském informačním centru na Velkém náměstí.
Odbor školství a CR

OSLAVY 50 LET PODĚBRADKY SE USKUTEČNÍ 
V SOBOTU 14. ČERVNA 2014
10.00–12.00 Sportovní dopoledne – hala STARZ 

(sálová kopaná, basketbal – absolventi)
13.00 Den otevřených dveří – budova školy 

(expozice, vystoupení dětí, setkání bývalých zaměstnan-
ců, upomínkové předměty, raut)

19.00 Galavečer – Městský dům kultury Strakonice (hraje sku-
pina Scéna, předtančení, vstupné 100 Kč – předprodej 
vstupenek v domě kultury) 

Součástí oslav bude i plenérový koncert, který se uskuteční v neděli 
22. června 2014 v 15.00 hod. v atriu školy. Je součástí celorepublikové-
ho programu k 550. výročí mírové mise Jiřího z Poděbrad. 
Srdečně zveme všechny absolventy, zaměstnance a veřejnost.

BESEDA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI A LOGOPEDICKÉ PREVENCI
V rámci rozvojového programu „Primární logopedická prevence v před-
školním vzdělávání v roce 2014“ obdržela ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 
430 dotaci z MŠMT. Díky tomuto programu pořádá besedu týkající se 
školní zralosti a logopedické prevence. Setkání s rodiči se uskuteční 
v prostorách MŠ speciální, Plánkova 430, Strakonice dne 10. 6. 2014 ve 
12.00 hod. Zveme všechny rodiče dětí z MŠ. 

OSLAVTE
S PIVOVAREM 365 LET
Sobota 7. 6. 2014
od 13.00 do 22.00 hodin
v areálu pivovaru 
Doprovodný program:
koncert rockových skupin
15.00–17.00 Parovod 
17.00–22.00 Labyrint
V průběhu dne bude možné 
ochutnat speciální nefiltrovaný 
ležák.
Vstupné zdarma

Děkujeme za ozná-
mení nálezu 
Dne 5. 4. přijal stráž-
ník MP oznámení na 
linku tísňového volá-

ní o tom, že na Sídlišti 1. máje je 
zapíchnutá injekční stříkačka do 
stromu. Strážníci na místě injekč-
ní stříkačku uložili do plastového 
kontejneru a převezli k následné 
odborné likvidaci. 

Podomní prodej = přestupek
Dne 11. 4. jsme přijali oznámení 
na linku 156 o tom, že v ulici Po-
hraniční stráže chodí muž, který 
zde nabízí občanům levnější odběr 
elektrické energie. Svým jednáním 
se dotyčný dopustil přestupku 
tím, že porušil jeden z bodů Tržní-
ho řádu města Strakonice. Stráž-
níci muže na místě zastihli a vyře-
šili jej v blokovém řízení.
Ke stejnému přestupku došlo dne 
13. 4. v ulici Nádražní – prodej 
elektrických holicích strojků a dne 
22. 4. v centru města – levnější 
odběr elektrické energie a produk-
ty jedné pojišťovny.

Poraněný muž skončil v nemoc-
nici
Dne 11. 4. jsme přijali oznámení od 
muže o tom, že viděl v ulici Na 
Ohradě před barem potyčku dvou 
mužů, po níž jeden zůstal ležet na 
zemi a druhý muž ve světlém obleče-
ní odešel do baru. Strážníci na místě 
nalezli muže, který ležel na zemi 
a vůbec s nimi nekomunikoval. Pro-
to byla přivolána posádka RZS, kte-
rá jej převezla do nemocnice k ná-
slednému ošetření. Poté strážníci 
celou záležitost začali prošetřovat.

Podnapilý mladík se procházel 
po střeše vozidla
Dne 13. 4. spatřila hlídka MP při 
kontrole parkoviště v ulici Spojařů, 
jak se zde jeden muž prochází po 
zaparkovaném vozidle. Jelikož muž 

po kontrole totožnosti s přestup-
kem nesouhlasil, bylo na místě se-
psáno oznámení o přestupku a ce-
lá událost byla předána na MěÚ 
Strakonice – odbor vnitřních věcí.

Neuklidil po psu, platil pokutu
V odpoledních hodinách dne 
15. 4. spatřil strážník v ulici 
B. Němcové dva psy, kteří zde vol-
ně pobíhali. Jeden z nich vykonal 
potřebu, načež jeho majitel exkre-
ment neuklidil. Strážník, který 
celou situaci zaregistroval, muže 
dostihl a na místě mladíka vyře-
šil za přestupek v blokovém řízení.

Kouření na autobusovém nádra-
ží je zakázáno
V dopoledních hodinách dne 22. 4. 
zjistil strážník městské policie při 
kontrole autobusového nádraží 
muže, který v prostorách, kde toto 
jest zakázáno, kouří. Muž byl na 
místě vyřešen v blokovém řízení.

Oznamovateli děkujeme 
Dne 28. 4. jsme přijali oznámení, 
že na mostě v ulici Písecké je něja-
ká dívka. Po komunikaci se pohy-
buje jen spoře oděna. Strážníci na 
místě našli zmatenou ženu, která 
vůbec nevěděla, kde se nachází. 
Následně byla přivolána RZS, kte-
rá si ženu odvezla na interní oddě-
lení nemocnice.

Poškozený si nalezl „pachatele“
Dne 29. 4. požádal muž v centru 
města hlídku MP o pomoc při hle-
dání vozidla, jehož řidič mu na-
boural jeho automobil. Strážníci 
společně s poškozeným nalezli 
v ulici Pionýrské podle poškození 
vozidlo a poté i řidiče, jenž do vo-
zidla naboural. Na místo byla při-
volána hlídka OO PČR, která si 
celou událost převzala k dořešení.
Všem oznamovatelům děkujeme.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

Anketu s vybranými prioritními náměty vzešlými z Fóra Zdravého měs-
ta naleznete na všech místech, kde ji lze odevzdat vyplněnou: v obou lé-
kárnách Dr. Maxe – v ulici Katovické 1303 (Nákupní park) i v ulici 
Bezděkovské 186 (poliklinika), ve Šmidingerově knihovně – na hradě 
i v pobočce v Husově ulici a v Městském informačním centru na Vel-
kém náměstí. V elektronické podobě je na webových stránkách Zdra-
vého města Strakonice – www.strakonice.eu/zdravemesto a na face-
booku www.facebook.com/zdravemestostrakonice
Poslední termín pro odevzdání ankety je pondělí 30. června 2014. An-
ketu můžete vyplnit v elektronické podobě na webu či facebooku zdra-
vého města, zaslat ji na e-mail zdravemesto@strakonice.eu nebo ji 
odevzdat v tištěné podobě na výše uvedených místech.
Michal Novotný, koordinátor zdravého města

UPOZORNĚNÍ 
 ANKETA K VÝSLEDKŮM FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA

POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
„Oživování venkova – zprostředkování tradičních hodnot venkova 
v udržitelném cestovním ruchu.“
Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s., zve zájemce o sdílení zkuše-
ností v oblasti udržitelného cestovního ruchu na venkově na mezinárodní 
konferenci, která se bude konat 13. 6. 2014 od 9 do 13 hodin ve společen-
ském sále Šmidingerovy knihovny na III. nádvoří strakonického hradu.
Cílem konference bude seznámit zainteresovanou veřejnost s výstupy 
vzdělávacího projektu „Oživování venkova“, realizovaného v rámci pro-
gramu celoživotního vzdělávání Grundtvig v letech 2012–2014 ve spolu-
práci s partnery z Nizozemska, Polska a Slovenska. Těšíme se na setkání. 

PIVOVARSKÁ POUŤ 2014
Koná se v sobotu 28. 6. 2014 od 13 hodin. Pro návštěvníky bude připra-
ven opět bohatý a zajímavý program. Více na www.pivovar-strakonice.cz.



ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 6/2014

6

UDÁLOSTI

I v letošním roce jsme uspořádali 
pro žáky, kteří se učí minimálně 
dva roky německý jazyk a zároveň 
si našli kamaráda na dopisování, 
výměnný pobyt do rodin. Již 22 let 
každoročně probíhají vzájemné 
výměny žáků mezi partnerskými 
školami. Tou naší je Hauptschule 
v rakouském Taufkirchenu.

Pobyt byl třídenní a probíhal ve 
dnech 5.–7. 5. 2014. Výměny se 
zúčastnili žáci osmých a devátých 
ročníků v doprovodu paní učitelky 
M. Haladové.
Po oficiálním přijetí panem ředite-
lem Josefem Kurzem se všichni 
občerstvili, prohlédli si školu a po 
obědě vyrazili se svými kamarády 
korespondenty do jejich rodin.
Během pobytu skupina žáků pod-
nikla několik exkurzí – do světo-
známé firmy Högl na výrobu ko-
žené obuvi, navštívila soukromou 
truhlárnu s 20 zaměstnanci, míst-
ní obecní úřad a kostel s překrás-

nými varhany či muzeum ve zdej-
ší škole. Celá skupinka odjela i na 
polodenní výlet do městečka na 
řece Inn – Schaerdingu.
Zároveň se naši žáci účastnili i vy-
učování v partnerské škole, která 
patří k nejmodernějším v celém 
Rakousku. Někteří se ocitli v ho-
dině chemie, jiní fyziky, pracovní-

ho vyučování atd. V rámci hudeb-
ní výchovy se naučili se svými 
rakouskými kamarády základní 
kroky latinsko–amerických tanců. 
Vyzvání k tanci ča–ča rakouskými 
gentlemany bylo určitě pro naše 
dívky velkým zážitkem.
Během pobytu si mohli žáci v praxi 
vyzkoušet své znalosti německého, 
ale i anglického jazyka. Pobyt se 
všem líbil, žáci ze strakonické Po-
děbradky si našli další nové kama-
rády a mají mnoho krásných zážit-
ků. Pobyt se stal jednou z dalších 
motivací pro učení cizích jazyků.
M. Haladová a žáci 8. a 9. tříd.

Z PODĚBRADKY ZA KAMARÁDY DO TAUFKIRCHENU

Žáci osmých a devátých ročníků ZŠ Poděbradova navštívili partnerskou 
školu v rakouském Taufkirchenu.   Foto: Archiv školy

Také v tomto školním roce dosáh-
li studenti VOŠ, SPŠ a SOŠ řeme-
sel a služeb Strakonice řady výbor-
ných výsledků v různých soutěžích, 
a to jak v krajských, tak i v republi-
kových kolech. Po prvním místě 
Dominika Starého v Technické 
olympiádě v Českých Budějovicích, 
prvním místě Víta Horáčka v sou-
těži 2D kreslení v Hradci Králové, 
třetím místě družstva ve složení Vít 
Horáček a Lukáš Pártl v soutěži 
družstev ve 2D kreslení v Hradci 
Králové a třetím místě Adama Jež-
ka v celostátní soutěži v oboru au-
tomatizační techniky, dosáhli stu-
denti naší školy dalšího výborného 
výsledku. Tentokráte ve 13. roční-
ku celostátní soutěže NC progra-
mování obráběcích strojů, která se 
konala ve dnech 25.–26. března 
2014 na Střední průmyslové škole 
Na Třebešíně v Praze. Soutěž byla 
vyhlášena jako tradičně ve dvou 
kategoriích, a to v kategorii ruč-
ního programování a v kategorii 
strojního CAM programování. Na-
ši školu reprezentovali studenti 
čtvrtého ročníku oboru strojíren-
ství, zaměřeného na počítačovou 
grafiku a CNC techniku Adam Je-
žek, Václav Chaluš, Jakub Chán 
a Ondřej Lukáš. První den soutěže 
čekalo na studenty vyhotovení NC 
kódů pro výrobu dílů na CNC stro-
jích podle přiložených modelů a vý-

kresové dokumentace. Programo-
valy se díly pro frézování i pro 
soustružení, a to jak pro dvouosé, 
tak i pro tříosé obrábění. Druhý 
den pak čekaly na studenty testy 
odborných znalostí z oblasti tech-
nologie výroby, hledání chyb v při-
ložených NC kódech nebo dopl-
nění chybějících kót ve výkresové 
dokumentaci. V sobotu v odpoled-
ních hodinách pak přišlo na řadu 
vyhlášení výsledků. Ve velice silné 
konkurenci studentů ze středních 
škol z celé České republiky obsadil 
Adam Ježek třetí místo v kategorii 
ručního programování, Ondřej Lu-
káš třetí místo v kategorii strojního 
CAM programování a Ondřej Lu-
káš a Jakub Chán pak celkové dru-
hé místo v soutěži družstev v kate-
gorii strojního CAM programování. 
Studenti naší školy dlouhodobě 
prokazují svými dosahovanými vý-
sledky své znalosti a dovednosti 
získané během studia na naší ško-
le. Jejich výsledky jsou zásluhou 
nejen jejich vlastního přístupu ke 
vzdělávání, ale i zásluhou všech pe-
dagogů, kteří se na jejich vzdělává-
ní podílejí. Úspěchy studentů naší 
školy jsou pak obrazem celkové vy-
soké úrovně školy a mohou také 
napomoci při rozhodování rodi-
čům, kteří přemýšlejí, na jakou 
střední školu dají studovat své děti.
Milan Samec

STRAKONIČTÍ STUDENTI ZNOVU NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Dětský pěvecký sbor Fere Angeli 
ZUŠ Strakonice vyjel opět po 
dvou letech do zahraničí. Tentokrát 
na Istra Music Festival do chorvat-
ské Poreče. Na festival jsme si při-
pravili program složený z našich 
nejoblíbenějších písní. Chybět ne-
mohlo oblíbené Hallelujah od Leo-

narda Cohena, ani strakonické 
písničky, které na dudy krásně 
doprovodila Gábinka Knetlová. Při 
francouzské písničce Caresse sur 
l‘ocean bylo poznat, jak poslucha-
čům běhá mráz po zádech. Při prů-
vodu Porečí jsme diváky zdravili 
českými vlaječkami a užili jsme si 

trochu vlastenectví a rozdali spous-
tu turistických průvodců po Stra-
konicích. Při cestě domů jsme se 
zastavili v Postojenských jeskyních. 
Prohlídka končila v obrovské kráp-
níkové jeskyni zvané „Koncertní 
sál“. Samozřejmě jsme si jeho 
akustiku vyzkoušeli a je opravdu 

nádherná. Protože i počasí se vy-
dařilo, máme tak na festival jen 
ty nejkrásnější vzpomínky.
Za podporu naší účasti moc dě-
kujeme městu Strakonice a Jiho-
českému kraji a mnoha dalším 
sponzorům.
Marcela Miková, sbormistryně

FERE ANGELI NA FESTIVALU V CHORVATSKU

Dětský pěvecký sbor Fere Angeli se zúčastnil festivalu v chorvatské Poreči.
  Foto: Archiv sboru

Dětský pěvecký sbor FERE ANGELI ZUŠ Strakonice
pořádá 

NÁBOR DĚTÍ VE VĚKU 710 LET DO PŘÍPRAVNÉHO 
ODDĚLENÍ SBORU 
Co u nás najdete?
l Perspektivní zájmovou činnost s možností pokračovat v kon-

certním sboru Fere Angeli
l Smysluplné a tvořivé uplatnění v souboru správných kluků 

a děvčat
l Rozvoj hudebního cítění 
l Radost z potlesku na koncertech
Nábor se koná v pátek 6. června od 15.00 do 16.30 hodin v sídle 
ZUŠ na zámku (areál strakonického hradu).
Nábor je určen všem hudebně nadaným dětem, především však 
těm, které navštěvují hudební obor ZUŠ. 
l Dle domluvy je možný i individuální termín 
l Kontaktní osobou pro nábor do sboru je sbormistryně Fere 

Angeli paní Mgr. Marcela Miková, marcelamikova@seznam.cz
Přípravný sbor má zkoušku 1x týdně.



bu českých spisovatelů. Připomí-
nána byla i významná výročí re-
gionu a komunistického režimu. 
Vedle výstav připravovalo muze-
um besedy se spisovateli a malíři, 
přednášky věnující se tématům 
z regionální historie. Přednášky 
se realizovaly ve školách, občan-
ských výborech, továrnách, úřa-
dech, domově důchodců. Pořá-
dány byly pro osvětové besedy 
a místní národní výbory na vesni-
cích. Mnohé přednášel sám Miloš 
Tůma. V roce 1969 se uskutečnil 
první ročník Strakonického nok-
turna – večer hudby a poezie. Ná-
hodné koncerty při vernisážích se 
proměnily v systematicky sestavo-
vané ucelené cykly vážné hudby. 
Muzeum spolupracovalo s mládež-
nickými organizacemi (pořádání 
vlastivědných soutěží pro mládež). 
Zabývalo se také školením nových 
kronikářů strakonického okresu 
a vedení kronik v obcích. V 60. 
a 70. letech poskytovalo metodic-
kou pomoc a dohled nad muzeem 
ve Volyni, Vodňanech, Blatné.
Ve druhé polovině 20. století mu-
zeum spravovalo kromě muzej-
ních sbírek také některé historic-
ké objekty – např. instalovanou 
expozici v rodném domku F. L. 
Čelakovského, hrad Helfenburk, 
areál husitského bojiště u Sudo-

měře, Památník města Blatné. Od 
roku 1982 užívá muzeum tzv. ka-
pitulní síň a ambit na strakonic-
kém hradě. V roce 2002 získalo 
muzeum depozitář pro všechny 
své podsbírky soustředěný v jedné 
budově. Nově muzeum v současné 
době spravuje vodní mlýn v Hoslo-
vicích. Vývoj sbírkotvorné, odbor-
né a kulturní činnosti na přelomu 
20. a 21. století Vám přiblíží vý-
stava instalovaná ve výstavních 
prostorách muzea.
Blanka Jirsová, historička muzea
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Ski klub se ucházel také o dotace, 
z nichž se některé podařilo získat 
a sjezdový oddíl tak mohl pořídit 
slušné vybavení pro svoji činnost. 
S dotací Jihočeského kraje tak by-
lo pořízeno bezdrátové měření ča-
su (2005), 150 ks čísel a slalomo-
vých tyčí (2006), sněhová fréza 
(2007), unášeče na vlek POMA 
(2008). Běžecký oddíl využívá do-

tace Jihočeského kraje k pořádání 
Běhu okolo Kuřidla.
Od roku 2005, kdy klub pořídil 
bezdrátové měření času, je náš 
oddíl schopen uspořádat sjezdo-
vé závody na velmi vysoké úrov-
ni. Klub disponuje dostatečným 
počtem vyškolených rozhodčích 
a veškerou potřebnou technikou 
(měření času, slalomové tyče, 
vrtačka, skútr, startovní čísla). 
Zájemci o závodní lyžování mají 
k dispozici toto vybavení i pro 
tréninky a toho využívají i další 
kluby Jihočeského kraje. Pořáda-
né závody v alpských disciplínách 
byly též medializovány v regionál-
ní televizi a záštitu nad řadou 
z nich držel Jihočeský kraj. V roce 
2008 jsme z důvodu nedostatku 
sněhu na Kubově Huti uspořádali 
závod Šumavského poháru v ně-
meckém Mitterdorfu. Dále se po-
řádaly i veřejné závody, krajské 
přebory, přebor ČR v paraski v ob-
řím slalomu a závody pro řadu dal-
ších organizací, spolupořádali jsme 
závody ve ski – crossu a snowbo-
ard – crossu v lyžařském areálu 
na Kubově Huti. Na ukončení ly-
žařské sezony se pořádaly každo-
ročně pravidelné jarní karnevaly.
Od roku 2006 se Kubova Huť sta-
la základnou jihočeského závod-
ního sjezdového lyžování (během 
historie do strakonického sjez-
dového oddílu přestoupilo 16 zá-
vodníků z Českých Budějovic, 
12 z Písku, 11 z Prahy a dalších 

10 z ostatních měst ČR). Jiří Vo-
ráček se stal jedním z hlavních 
trenérů kraje. Do zařízení v pro-
nájmu od TJ ČZ byly nainvesto-
vány nemalé prostředky (chata 
Střecha – výměna oken ve 2. pat-
ře, nová kotelna, bojlery pro ohřev 
vody, vrt pro zásobování objektu 
vodou, rezervoár na vodu pro za-
sněžování, čerpadla, potrubí pro 
zásobování sněžného děla a další, 
dolní stanice – výměna balkono-

vých dveří, výměna kotle na tuhá 
paliva, výměna čerpadla, oprava 
obou balkonů). 
Od roku 2005 se potýkáme s ne-
dostatkem nových členů – závod-
níků. Osoba z nejpovolanějších – 
Ladislav Matějka komentuje 
historii sjezdového lyžování ve 
Strakonicích takto: „Ve strakonic-
kém sjezdovém lyžařském oddílu 
vyrostli a uspěli i mimo Jihočeský 
kraj tito závodníci: Zdena Fulíno-
vá, 4 roky členka reprezentační-
ho družstva ČSSR, Zdena Münzo-
vá, 3 roky členka reprezentačního 
družstva ČSR, Ivana Matějková, 
členka univerziádního družstva 
ČSR, Jolana Horáčková, členka 
univerziádního družstva ČSR, 
Anna Šimková, přebornice ČSR 
ve slalomu, Jaroslav Kovář, člen 
dorosteneckého reprezentačního 
družstva ČSR, Tomáš Tichý, člen 
žákovského reprezentačního druž-
stva ČSR, L. Šefl, přeborník ar-
mády ČSR ve slalomu, J. Marha, 
přeborník Strojírenství ČSR v ob-
řím slalomu a slalomu, I. Knollo-
vá, přebornice Pošt a spojů ČSR 
v obřím slalomu. Další závodníci se 
umísťovali do 5. místa ve slalomu, 
obřím slalomu a sjezdu při celo-
státních a národních závodech: 
J. Maňák, J. Horáček, K. Prančl, 
P. Pinka, O. Matoušek, I. Jindro-
vá, B. Šmídová.“ Jak vidno, je na 
co navazovat.
Z pramenů čerpal Radek Sosna, 
Ski klub Strakonice

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

V roce 2001 byl obnoven Běh okolo Kuřidla. Foto: Archiv Radka Sosny

V první etapě a na počátku své 
druhé etapy bylo muzeum spra-
vováno na spolkovém základě. 
V letech 1894–1899 spravova-
la muzeum Musejní společnost 
v Strakonicích. Po zániku a obno-
vě muzea řídil činnost Muzej-
ní spolek při městském museu 
v Strakonicích (1930–1948). V ro-
ce 1948 se muzeum dostalo pod 
přímé řízení místního národního 
výboru. Muzejní spolek ztratil 
svůj význam a k 31. prosinci 1950 
byl rozpuštěn. V roce 1951 dosta-
lo muzeum z rozhodnutí kraj-
ského národního výboru charak-
ter okresního muzea. V roce 1953 
bylo Městské Dykovo museum 
přejmenováno na Okresní vlasti-
vědné museum ve Strakonicích. 
Název Muzeum středního Pootaví 
Strakonice se užívá od roku 1967.
Jak již bylo řečeno, činnost muzea 
pokračovala i za druhé světové 
války. Muzeum však bylo pro ve-
řejnost uzavřeno, neboť se v jeho 
místnostech nacházely gymna-
ziální pomůcky. Po skončení vál-
ky se muzeum otevřelo veřejnosti 
v červnu 1946. Trvale se nacháze-
lo v jižním paláci strakonického 
hradu. V roce 1955 byl od muzea 
oddělen archiv. Od roku 1959, 
za ředitele Miloše Tůmy (1958–
1979), docházelo k přechodu od 

bývalého typu muzea k muzeu 
pokrokovému. Instalace sbírek by-
la předělávána. Vystavené před-
měty měly ukázat, co vše bylo 
ve Strakonicích vybudováno. Pre-
zentovány byly výrobky fezáren 
a místní zbrojovky, mléčné výrob-
ky, péče o pracující, výstavba by-
tů, škol, jeslí atd. Pravidelně byly 
konány výstavy, které předsta-
vovaly návštěvníkům rukodělnou 
tvorbu (krajku, jabloneckou bižu-
terii), výtvarná díla regionálních 
a předních českých umělců, tvor-

MUZEUM VE STRAKONICÍCH 19452014

Expozice Českých závodů motocyklových před rokem 1970.
  Foto: Archiv muzea
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ZÁBAVA

PRANOSTIKA

Pranostiku nakreslily žákyně 
z výtvarného oboru ZUŠ Strako-
nice pod vedením Mgr. Ivany 
Schwarzové.

„Z Medardovy kápě
  čtyřicet dní krápe.“ (8. 6.)

l 2. 6. 1904 – narodil se Franti-
šek Plánička, fotbalista (110. 
výročí narození)

l 3. 6. 1924 – zemřel Franz Kaf-
ka, pražský německý prozaik 
(90. výročí úmrtí)

l 8. 6. 1924 – narodil se Josef 
Bláha, herec (90. výročí naro-
zení)

l 20. 6. 1884 – zemřel Václav 
Beneš Třebízský, kněz a spi-
sovatel (130. výročí úmrtí)

l 29. 6. 1914 – narodil se Rafael 
Kubelík, dirigent a skladatel 
(100. výročí narození)

l 29. 6. 1934 – zemřel Adolf 
Kašpar, malíř, grafik a ilustrá-
tor (80. výročí úmrtí)

Regionální osobnost:

l 16. 6. 1869 – ve Strakonicích 
se narodil Adolf Daněk, učitel 
a spisovatel (145. výročí naro-
zení)

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ČERVNU JIŘÍ STIEGLER

Řešení květnového čísla: Zjistil jsem, že chytrých lidí není nikdy dost.

Jana Dubská, 9 let

ČERVNOVÁ KŘÍŽOVKA

1) úkon fotbalisty, staroegyptský 
bůh, volání o pomoc

2) povzdech, neklade vejce
3) gymnastický cvik, název hlásky
4) vkládání semen do země, ře-

šeto
5) Mohamedův druh, římsky 2002
6) zerav, nebo
7) světadíl, jas
8) dlouhý zub, styl džezové hudby
9) slovensky jako, česká řeka

a) potáč, náhlý nápor
b) česká řeka, kakost
c) zn. protonu, 2. část tajenky, nula
d) přechodné vymizení příznaků, 

rusky toto
e) spojka, nevygumovat
f) 1. část tajenky, hloupá žena
g) oblast na Kavkaze, ryk
h) slovanská vesnice, obyvatel 

Pyrenejí, SPZ Rakouska
Nápověda: taner

Narodil se 23. 1. 1942 ve Stra-
konicích. Jeho život byl věnován 
sportu. Byl odchovancem fotbalo-
vého klubu Jiskra Strakonice, ale 
jeho sportovní nadšení a talent 
ho nasměrovaly do vyšších soutě-
ží. Jako brankář působil v letech 
1961–63 v Dukle Písek, 1963–
1968 ve VCHZ Pardubice, kdy 
s tímto mužstvem bojoval o po-
stup do I. ligy. Po návratu do Stra-
konic nevedly jeho kroky do oddí-
lu, který ho vychoval, ale v roce 
1969–71 se stal hráčem a trené-
rem fotbalového mužstva ČZ Stra-
konice. Jeho hráčské a organizač-
ní schopnosti chtěl zúročit ještě 
jinak, proto začal v roce 1971 pís-
kat fotbalové soutěže. Dotáhl to 
během velmi krátké doby až do 
I. ligy, kde začal v roce 1978 ve 
funkci asistenta rozhodčího. Od 
roku 1980 již byl hlavním ligo-
vým rozhodčím a odpískal celkem 
148 ligových zápasů. Jako mezi-
národní rozhodčí FIFA pískal v le-
tech 1984–90. Odřídil řadu kvali-
fikačních zápasů na ME i MS. 
Sportovní veřejnosti vešel do po-
vědomí také jako pracovník OV 
ČSTV, kde vykonával funkci re-

ferenta sportů. Na republikové 
úrovni byl dva roky předsedou ko-
mise delegátů pro I. a II. ligu a dva 
roky předsedou komise ligových 
rozhodčích. Po odchodu z tělový-
chovné organizace se vrhl opět do 
činnosti, která se sportem také 
souvisí, od roku 1993 se stal ve-
doucím pobočky a později regio-
nálním ředitelem sázkové spo-
lečnosti Fortuna. V roce 2001 se 
znovu vrátil k fotbalu, kdy přijal 
nabídku ligového fotbalového klu-
bu SK České Budějovice a do ro-
ku 2003 zde působil jako ředitel. 
V roce 2009 byl za svou celoživot-
ní práci pro rozvoj sportu, zejmé-
na fotbalu, zařazen do síně spor-
tovní slávy. V roce 2012 získal 
Cenu Dr. Václava Jíry od FAČR.
Zdroj: Osobnosti s právem umístě-
ní do síně slávy 

Jiří Stiegler.

Kdybych věděl, co je to umění, nikdy bych...
                                                          P. Picasso

VÍTE ŽE…
v roce 2014 uplyne 
l 120 let od narození literárního historika Miloslava Novot-

ného (17. 6. 1894 Radomyšl – 22. 12. 1966 Strakonice). Jako 
knihovník působil v řadě významných institucí, s J. Volfem 
založil a spravoval literární archiv Národního muzea.

l 125 let od narození Antonína Voráčka (20. 6. 1889–16. 4. 
1978), člena a převora maltézského řádu. Do Strakonic přišel 
během 1. světové války, učil zde náboženství, účastnil se spole-
čenského života, působil v protifašistickém odboji, v roce 1953 
byl zavřen a odsouzen na 7 let.

l 145 let od narození strakonického rodáka Adolfa Daňka 
(16. 6. 1869–25. 2. 1950), učitele, sběratele českých bájí a po-
věstí.

Tereza Galbavá, 9 let

Emma Michalcová, 8 let
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Od 1. června startuje letní areál. Odpolední veřej-
né plavání a víkendové se v celém měsíci červnu 
přesouvá z krytého bazénu do letního areálu, v pří-
padě zhoršeného počasí naopak, z letního do kry-
tého bazénu. Sledujte prosím aktuální informace 
na webových stránkách www.starz.cz  nebo na in-
formačním plakátu či tabuli plaveckého stadionu. 

KRYTÝ BAZÉN
PO 6.00–8.00 k. p.  12.00–20.00+
ÚT   12.00–20.00+
ST 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30* 12.00–20.00+
ČT  14.30–15.30o 12.00–20.00+
PÁ 6.00–7.30 k. p.  12.00–20.00+
SO   12.00–20.00+
NE   12.00–20.00+
Vysvětlivky:  k. p. – kondiční plavání (bez parní lázně), x – polovina bazénu
                       * – plavání pro důchodce, o – plavání pro těhotné
                       + – pouze za nepříznivého počasí dle aktuálního rozpisu
                              (čas se může změnit)

Změny programů
vyhrazeny!

INFORMACE
V měsíci červnu, červenci a srpnu 
ve fitness bonusová akce k 3 mě-
síční, 1 měsíční, 10 denní fitness 
permanentce a k jednotlivému 
vstupnému, jeden nápoj (0,3 l) při 
návštěvě zdarma!

LETNÍ AREÁL
Pondělí–neděle 12.00–20.00

Přebory ČR v minisoutěžích se 
hrají od roku 1986. Před rokem 
2000 byla strakonická děvčata 
pravidelnými účastníky těchto 
vrcholných soutěží a jejich umístě-
ní se pohybovalo okolo 4.–8. místa 
v ČR. První medaile přišla v roce 
1989, kdy starší minidívky získaly 
bronzové medaile a druhá byla zís-
kána v roce 2006, kdy starší byly 
stříbrné. Po určitém útlumu s naší 
účastí se poslední tři sezony situa-
ce zlepšila a naše minitýmy se zno-

vu objevují mezi nejlepšími. Stalo 
se tak díky aktivitě trenérů, ale 
hlavně Radky Drnkové, která se 
dětem věnuje s nevšední pílí a obě-
tavostí. A tak naše týmy startují ve 
všech třech věkových kategoriích. 
Návrat do těchto nejvyšších soutě-
ží byl úspěšný v loňské sezoně, 
když nejstarší byly v ČR osmé, 
mladší šesté a nejmladší dokon-
ce vybojovaly bronzovou medaili, 
která byla třetí v minihistorii.
V letošní sezoně nejmladší mini-
dívky, vedené Radkou Drnkovou 
posílenou v trenérské práci o zku-
šenou hráčku Jarku Bernasovou, 
získaly stříbrnou medaili. Opa-
kovaly tak rok 2006.

Ale také loňské bronzové nejmlad-
ší navázaly na svůj loňský úspěch 
a získaly i ve své vyšší věkové kate-
gorii bronzovou medaili. Tým při-
pravovala v letošní sezoně Alena 
Maršánová ve spolupráci s Jiřím 
Balouškem.
A svůj, i když zatím nepatrný 
příspěvek, má také naše školská 
liga, kde je většina dívek zapo-
jena, a tak získávají herní zkuše-
nosti a také pomáhají dalším dě-
tem.

Tento úspěch je násoben tím, že 
v našich barvách startují jen doma 
trénující děvčata, zatímco ostatní 
týmy na předních místech jsou 
posilovány nejlepšími hráčkami 
z jiných klubů.
Tím jsou obě medaile z letošních 
přeborů ještě cennější a jsou vý-
razným úspěchem strakonického 
basketbalu. A že jsou ve dvou sou-
sedních věkových kategoriích jen 
násobí úspěch. Je to poprvé v his-
torii.
Tato skvělá bilance je velkou na-
dějí a lze si jen přát, aby děvčata, 
naši trenéři i podpora rodičů vydr-
žela v nastoupené náročné cestě.
Miroslav Vondřička

BASKETBALOVÉ MINIDÍVKY SE V LETOŠNÍ SEZONĚ VÝRAZNĚ 
ZAPSALY DO HISTORIE

TJ Otava Strakonice pořádá ve 
dnech 28.–29. 6. 2014 již 25. roč-
ník veřejných závodů ve vodním 
slalomu a sjezdu na Zadním Pod-
skalí.

Začátek závodu je vždy v 9.30 hod. 
u přelivné hráze před loděnicí, ko-
nec okolo 15.00 hod. Předpokládá 
se start 150 lodí z celé ČR, ve všech 
věkových kategoriích od 8 let.

ZÁVODY VE VODNÍM SLALOMU

FITNESS PLAVECKÝ STADION
 

Bonusové, slevové akce – info ve 
fitness

Pondělí 8.00–12.00 13.00–19.00

Úterý 8.00–12.00 13.00–19.30

Středa 8.00–12.00 13.00–19.30

Čtvrtek 8.00–12.00 13.00–19.30

Pátek 8.00–12.00 13.00–19.30

Sobota  14.00–19.00

Neděle  14.00–19.00

Dne 1. června je dětský den – děti do 15 let mají vstup zdarma!

SAUNA
Pondělí zavřeno
Úterý 10.00–22.00 ženy
Středa 10.00–22.00 muži
Čtvrtek–neděle zavřeno

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

ZŠ Poděbradova, Ďáblové: FLČ 
B, Supermani 68:2 
Body za Ďábly – Sekáčová 20, Mi-
klasová 12, Hála a Johanesová 10, 
Nejdl a Prokop 6, Doležal a Kotr-
bová 2, za Supermany Kadlecová. 
Nejlepší hráč Dáblů – Miklasová 
a Supermanů – Králová.

Finále školské ligy

Bude sehráno v sobotu dne 14. 
června 2014.

Po skončení dlouhodobé části 
v průběhu školního roku se děti 
připravují na finále.
Zápasy začínají ve 13.00 hodin, 
dle postavení týmů z dlouhodobé 
části. Poražení budou hrát o třetí 
místo a vítězové o místo první.
Mezi zápasy budou připraveny 
soutěže dětí o ceny.
Těšíme se na všechny děti a zveme 
rodiče.
Miroslav Vondřička

ŠKOLSKÁ LIGA POKRAČUJE

Mimořádně úspěšné jsou letos mladé basketbalistky Strakonic. Mladší 
minižákyně vybojovaly bronz v Národním finále a nejmladší minižákyně 
skončily na Přeboru republiky druhé. K úspěchu jim a jejich trenérkám 
Aleně Maršánové a Radce Drnkové poblahopřál starosta města Pavel 
Vondrys.  Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

Tělovýchovná jednota Dražejov zve na

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN V DRAŽEJOVĚ
v pátek 13. června 2014 od 16.30 hodin na fotbalovém hřišti 
Na Virtě
Ve sportovním areálu v Dražejově je také veřejnosti k dispozici 
antukový tenisový kurt, více informací a objednávky na tel.: 
773 215 576. 
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AKCE/POZVÁNKY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE

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

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

 2.–6. 6. Výběr dětí pro nový školní rok, postupové a závěrečné 
zkoušky

 3. 6. Hrajeme a zpíváme…spolu – koncert pěveckého sboru 
Fere Angeli v MěDK od 18 hod. (spoluúčinkuje Malá 
dudácká muzika a houslisté ZUŠ)

 4. 6. 4. absolventský koncert žáků od 17.30 hod. v zámec-
kém sálku

 4.–27. 6. Výstava žáků J. Petrášové „Všelijaká zvířata“ v Bao-
babu – vernisáž od 16.30 hod. (výstava potrvá do konce 
června) – premiéra videoartu „Houfování“, vystoupení 
žáků P. Reitmaiera

 Výstava žáků V. Bělochové „Krajina“ ve Šmidingerově 
knihovně

 7. 6. Setkání orchestrů ve Vimperku – vystoupení Ádh Mó-
ru (uč. P. Reitmaier)

 Setkání rodáků ve Volenicích – kytarové duo M. Jirso-
vá, K. Bošková (uč. J. Pelán)

11. 6. Závěrečné vystoupení žáků LDO na Mravenčí skále 
od 16 hod.

 Klavírní koncert žáků E. Procházkové v zámeckém sál-
ku od 16.30 hod.

12. 6. Koncert žáků L. Mráze v zámeckém sálku od 16 hod.
12.–13. 6. Vystoupení na Strakonickém dudáčkovi (B. Šabek 

a J. Vlčková s žáky)
16. 6. Koncert žáků R. Kopřivy v zámeckém sálku od 16.30 hod.
18. 6. Pěvecký koncert žáků V. Urbanové v zámeckém sálku 

od 16 hod.
25. 6. Třídní koncert M. Lukeše od 15.30 hod. v Kochana 

z Prachové
červen až září Výstava „Tradice“ žáků výtvarného oboru v prosto-

rách zámku ve Střelských Hošticích (uč. J. Lískovcová 
a I. Schwarzová)

Soutěže, přehlídky, zájezdy…
17.–21. 6. Wolkerův Prostějov – celostátní kolo recitační soutěže 

(žáci J. Lhotské)
22. 6. Zájezd na Concertino Praga – do pražského Rudolfina

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS
5. 6. Neváhej a foť! – výstava fotografií kroužku fotografování DDM 

Strakonice. Vernisáž od 17.00 hod. v Zámecké galerii Muzea 
středního Pootaví.

7. 6. Hrad žije tancem a hudbou – Léto pod Rumpálem. Přehlídka 
tanečních kroužků DDM Strakonice a DDM Vodňany, finále in-
ternetové soutěže, narozeninový ceremoniál, hudební produkce. 
Nádvoří strakonického hradu, od 14.00 hod., vstupné 50 Kč.

Děkujeme našim pracovníkům a přátelům za spolupráci a pomoc při 
akcích během celého roku. 
Přejeme Vám všem hezké letní dny a v září na shledanou.

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice, www.mcberuska.cz
PROGRAM PROJEKTU 
„VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ TŘETÍHO 
TISÍCILETÍ“ – podpořeno dotací MPSV

l Anonymní poradna pro páry, jednotlivce a rodiny – PhDr. Doleža-
lová – každé ÚTERÝ 15.00–20.00 – 150 Kč/návštěva

l Hyperaktivita a jak se s ní vypořádat – PhDr. Alexandra Hergetová 
– každou STŘEDU 16.00–18.00 (50 Kč)

l Cvičení pro těhotné – Bc. Martina Bláhová – každou STŘEDU 
16.30–17.30 ve studiu „Život v kondici“ (50 Kč)

l Přirozený porod – beseda s videoprojekcí – Petra Sovová – 4. 6. 
STŘEDA 16.00–19.00 (50 Kč)

l Silní pro život – výchova k psychické odolnosti dítěte – PhDr. Simo-
na Hoskovcová, PhD. 
VÍKEND 7.–8. 6. SO, NE 10.00–17.00 (pauza na oběd)
Zvýhodněná cena za víkend 450 Kč pro maminky, 650 Kč pro páry, 
přihlášky na tel.: 777 242 490

l Setkání rodičů – Mgr. Jana Lidická – 10. 6. ÚTERÝ 16.30–19.30 
(50 Kč). Společné sdílení otázek, které nás ve výchově pálí, společné 
hledání řešení jak z pohledu psychologa, tak i ze zkušeností druhých

l Bezpečnost dětí na internetu – Mgr. Markéta Bajerová – 12. 6. 
ČTVRTEK 16.00–19.00 (40 Kč)

l Logopedie – Mgr. Jana Vavřincová – 17. 6. ÚTERÝ 15.30–16.30 
předškolní děti, 16.30–17.30 školáci (30 Kč)

l Příprava dítěte na docházku do školky – PhDr. Alexandra Hergeto-
vá – 19. 6. a 26. 6. ČTVRTEK 16.00–17.00 (30 Kč)

l Příprava dítěte na docházku do školy – Mgr. Jana Vavřincová – 
19. 6. a 26. 6. ČTVRTEK 17.00–18.30 (30 Kč)

l HLÍDÁNÍ DĚTÍ PŘI PROGRAMU při předchozím přihlášení, na 
tel.: 777 242 490, cena 20 Kč dítě/hod.

SOCHY PRO PARK
Od 13. do 20. 6. 2014 bude ve Strakonicích, v Rennerových sadech, pro-
bíhat sympozium prostorové tvorby. Akce proběhne letos již podruhé. 
Některé autory budete moci potkat v tomto období v parku, někteří svá 
díla přivezou až na vernisáž, která proběhne 21. 6. 2014 od 14 hodin. 
Program slavnostního zakončení bude otevřený pro všechny generace, 
můžete se těšit na tvořivé dílny, hudbu, občerstvení, večerní promítání 
a hlavně piknik. Sympozium pořádá občanské sdružení Sunshine Caba-
ret. Více info na www.suncab.org. 

FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice, www.fokus-pisek.cz
Tel.: 608 271 800, e-mail: ambulancest@fokus-pisek.cz
Služby sociální rehabilitace ambulantní i terénní formou
(nutno předem objednat)
STD Kopretina – denní aktivity (bez objednání)
Každé pondělí od 10.00 vaření, od 14.00 francouzština pro začátečníky
Každý čtvrtek od 10.30 koně ve Volenicích (začínáme 15. 5.)
Každý pátek od 9.00 práce za zahradě
Společně navštívíme o seniorské středě kino Oko a zhlédneme film.
Individuální terapie pro naše klienty po předchozí domluvě.
STD Kopretina – pracovní činnosti: (nutno předem objednat)
Mobil: 734 200 971; e-mail: dilnast@fokus-pisek.cz

COUNTRY TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Sál DDM Strakonice • Každá středa 19.00–21.00 hodin

COUNTRY BÁL STRAKONICE
Hospůdka V Habeši • W&C Pauza • 20. června 2014 • Vstupné 100 Kč
www.osmapulopice.cz

Country taneční skupina Sluníčko za podpory Městského 
kulturního střediska Strakonice pořádají 

DANCE SHOW STRAKONICE 2014
XIV. ročník mezinárodní taneční přehlídky Country tanců, disco tan-
ců, break dancu, show formací a parketových tanečních kompozic
14. června 2014 od 13.30 hodin v Letním kině Strakonice
Country večer s výukou tanců 
13. června 2014 od 20.00 hodin Cafe–Bar Garnet Strakonice 

AWANA ENGLISH CAMP „ALL FOR ONE  ONE FOR ALL“
Příměstský tábor s česko–americkým týmem pro děti od 8 do 13 let.
Termín: 25.–29. 8. 2014
Informace: tel.: 774 151 868, e-mail: gercakova@seznam.cz
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 AKCE/POZVÁNKY

KNIHOVNA NA CESTÁCH – 
každé úterý od června do srpna 
můžete využít služeb knihovny 
v areálu venkovního plaveckého 
stadionu ve Strakonicích. 
Zpříjemněte si letní lenošení u vo-
dy knížkou, časopisem, komik-
sem, kriminálním příběhem či ro-
mantickou povídkou. Čtenářům 
knihovny půjčíme na legitimaci 
či občanský průkaz, nečtenářům 
proti vratné kauci.
l 4.–27. 6. Krajiny – výstava 

prací žáků ZUŠ, třída Věry Bě-
lochové. ŠK, vstupní hala. 

l 2., 3. a 4. 6. Slavnostní Paso-
vání prvňáčků na čtenáře. ŠK, 
společenský sál, od 8.30 hod.

l 3. 6. Celodenní výlet do kra-
je spisovatele Bohumila Hra-
bala. Navštívíme Polabské 
muzeum v Nymburku a Ker-
sko. Výlet je určen přednostně 
pro účastníky Akademie vol-
ného času, v případě volných 
míst pro čtenáře Šmidingero-
vy knihovny. Cena zájezdu je 
170 Kč, aktivní členové AVČ 
120 Kč. Odjezd v 7.00 hod. 
od nádraží, v 7.10 od zastávky 

MHD Lidická – u domova se-
niorů, návrat cca v 18.00 hod.

l 5. 6. Slavíci nad Otavou. Máte 
rádi poezii? Zajímá vás, zda ve 
vašem okolí tvoří nějaký bás-
ník? Potom přijďte na setká-
ní a čtení veršů básníků tří 
generací ze Strakonic a oko-
lí. Uvádí Mirek Kovářík. ŠK, 
společenský sál, 18.00 hod.

l 10. 6. Kurzy počítačové gra-
motnosti – přednostně pro 
čtenáře ŠK! Pro začátečníky: 
Posíláme první e-mail. ŠK, stu-
dovna, 13.00–14.30 hod. Pro 
pokročilé: Tvorba prezentací 
– MS PowerPoint. ŠK, studov-
na, 15.30 hod. Z důvodu ome-
zené kapacity počítačové učeb-
ny žádáme zájemce, aby se 
předem hlásili jen závazně – 
380 422 707, admin@knih-st.cz.

l 11. 6. Černobyl: Pozdravy ze 
zakázané zóny. Ekoporadna 
při ŠK ve spolupráci s o.s. Ji-
hočeské matky vás zve na be-
sedu s Václavem Vašků – fo-
tografem a publicistou, který 
objektivem fotoaparátu zachy-
cuje tragédii lidí, jež nějakým 
způsobem zasáhla havárie 
v Černobylu. ŠK, společenský 
sál, 18.00 hod.

l 13. a 27. 6. Strakonické far-
mářské trhy. I. hradní ná-
dvoří, 13.00–17.00 hod. Více 

informací a aktualizované se-
znamy prodejců na www.far-
marsketrhy.strakonice.eu

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:
l Výstavka kvetoucích rostlin 

k určování (nejen podle knih, 
ale i s možností konzultace). 
Pokračují i další dlouhodobé 
akce, např. Nejmilejší kni-
hy. Otevírací doba v pobočce 
Za Parkem (Husova 380): PO 
a ČT 13–18, ST 8–12.

l NE 8. 6. přírodovědný výlet. 
Sraz v 6.55 hod. před nádra-
žím ČD, v 7.08 jede vlak do 
Č. Budějovic a dál autobus na 
Hlincovou Horu. Odtud pů-
jdeme k rybníku a po naučné 
stezce do Rudolfova (památ-
ky, ekozahrada Kovářových), 
MHD k nádraží a vlakem např. 
v 17.06.

l PO 9. 6. Tvořivý podvečer 
s pí B. Legátovou – sashe (in-
diánské popruhy). Materiál 
a potřeby k předvedení budou 
připraveny na místě, ale by-
lo by dobře přinést si i vlastní 
(silnější vlnu ve více barvách, 
nůžky). Mezi 17.00–19.00 hod. 
na pobočce ŠK.

l NE 15. 6. další společné hra-
ní na kantely od 18.00 hod. na 
pobočce Za Parkem, ve spolu-
práci s o. s. Spona. 

l ÚT 17. 6. Strakonické pří-
běhy VI. Jak Žofka Rybáko-
vá dítě pohodila. Tak dlou-
ho se do slanického mlýna 
pro olej chodí, až nenadá-
lé děcko v dobytčím žlabu 
skončit musí. Vyšetřování 
infanticidia v renesančních 
Strakonicích a obviněná 
měšťanská dcerka Žofie Ry-
báková. Další vyprávění re-
gionálního historika K. Ska-
lického v rámci rozsáhlejšího 
strakonického cyklu, doprová-
zené projekcí různých doku-
mentů a vyobrazení. Od 18.00 
hod. v restauraci Baobab (Ba-
vorova 20).

l ST 18. 6. Ing. J. Pecka, šu-
mavský průvodce: Podlesí 
III. Z Bohumilic do Volyně 
(a ještě něco navíc) – před-
náška s promítáním. Od 17.00 
hod. v promítacím sále strako-
nického gymnázia.

l Páteční schůzky krouž-
ku MOPíků. 6. 6. se podívá-
me na rozkvetlou Kalvárii a ke 
Švandově lípě, 13. 6. budeme 
hledat v lese vzácnou lilii zla-
tohlavou a pak jsme pozvá-
ni na naši oblíbenou zahrád-
ku rodiny Skalických. Sraz 
vždy v 16.00 hod. před hradem 
u kanceláře CIAO.

Více na www.csop-strakonice.net.

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
www.knih-st.cz

HRADNÍ PALÁC 
Otevřeno: denně 9.00–17.00 hod.
120 let muzea
do 20. 7.
Výstava k výročí 120 let od zalo-
žení muzea, která různou for-
mou připomíná důležité okamži-
ky z historie muzejní činnosti a její 
proměny ve městě Strakonice. 
Vystaveny jsou dobové fotogra-
fie, nejstarší a novější sbírkové 
předměty, propagační materiály 
a ukázky publikační činnosti. 
Vstupné: 40 a 20 Kč
Komentovaná prohlídka výstavy 
120 let muzea s číší vína
18. 6., 18.00 hod.
V rámci výstavy připravilo muze-
um čtyři komentované prohlídky 
výstavy 120 let muzea. Tato pro-
hlídka se zaměří na osoby, které 
se podílely na vzniku a obnově 
muzea. Zmíněny budou štědří 
dárci a příznivci muzea 1. polovi-
ny 20. století. Vstupné: 40 a 20 Kč
Předmět měsíce: Madona drouže-
tická, klenot gotické dřevořezby. 
Vystaven bude originál i jeho kopie.

KAPITULNÍ SÍŇ

Křest knihy Výpovědi pamětní-
ků druhé světové války
9. 6., 16.00 hod.
Představení nově vydané publika-
ce s doprovodným programem za 
účasti autorů a hostů.
Galakoncert slavných houslí 
Jaroslava Svěceného
12. 6., 19.30 hod.
V rámci oslav 120. výročí od zalo-
žení připravilo muzeum koncert 
J. Svěceného. Housle a průvodní 
slovo Jaroslav Svěcený, klavír 
Václav Mácha. Vstupné: 150 Kč. 
Předprodej v Zámecké galerii. 
Tajemný svět fezů
25. 6.–10. 8.
Vernisáž 24. 6. v 17.00 hod.
Otevřeno Po–Ne 12–17 hod. (9–
12 hod. na požádání v pokladně 
muzea)
Výstava k 30. výročí založení Klu-
bu sběratelů fezových nálepek re-
alizovaná ve spolupráci s tímto 
klubem. 
Vstupné: 20 a 10 Kč

ZÁMECKÁ GALERIE 

Úterý–neděle 13.00–17.00 hod.,
sobota 9.00–12.00 hod.
Neváhej a foť
6. 6.–30. 6.

Výstava fotografií kroužku foto-
grafování DDM Strakonice
Vernisáž 5. 6., 17.00 hod.
Vstupné dobrovolné.
STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN 
HOSLOVICE
Otevřeno: denně 9.00–17.00 hod.
Keramický den
21. 6., 10.00–17.00 hod.
Ukázky výroby keramiky, různé 
postupy zpracování hlíny, prodej, 
keramická dílnička pro děti. Dá-
le pečení chleba a dalamánků, 
komentované prohlídky areálu, 
pouštění mlýnského kola, hry pro 
děti a harmonika. Vstupné zdarma.

OSTATNÍ AKCE
Léto pod Rumpálem
Hrad žije tancem a muzikou
7. 6., 14.00 hod., II. nádvoří stra-
konického hradu
Přehlídka tanečních kroužků 
DDM Strakonice. 
I. Letně podvečerní koncert
16. 6., 19.00 hod., kapitulní síň
Vystoupení Pěveckého sboru Gym-
názia Strakonice. Vstupné dobro-
volné.
II. Letně podvečerní koncert
22. 6., 19.00 hod., kapitulní síň
Vystoupení Smíšeného pěveckého 
sboru Hlasoň. Vstupné dobrovolné.

Nová publikace v prodeji: Výpovědi pamětníků druhé světové 
války – Luděk Jirka, Blanka Jirsová
Publikace zachycuje vzpomínky pamětníků z období druhé světové 
války, které jsou založeny na různých zkušenostech a zážitcích. Pod-
le svého zaměření jsou rozděleny do několika kapitol. Téma každé 
z nich přibližuje čtenáři stručný úvod. Pamětníky spojuje vztah se 
strakonickým regionem. Někteří se zde narodili, jiní zde po určitou 
dobu žili či pracovali. Výpovědi dokresluje obrazová příloha vytvo-
řená z osobních fotografií a dokumentů pamětníků.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC
 3. 7. Koncert španělské a jihoamerické hudby v kapitulní síni
19. 7. Dětský den ve vodním mlýně 
22. 7. Loutkové divadýlko pro děti na II. nádvoří
31. 7. Vernisáž výstavy Jiřího Řeřichy

Více na www.muzeum-strakonice.cz
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5.–29. 6.
Cesty a návraty
Výstava ak. malíře Rudolfa Riedl-
baucha, pořádaná u příležitosti 
umělcových 70. narozenin.
Vernisáž: 4. 6. v 17 hodin v Mal-
tézském sále. 
Slovo k výstavě Václav Riedlba-
uch, skladby Jana Rychlíka Do-
mácí hudba a Václava Riedlbau-
cha Pastorále pro dva a Vyprávění 
zahrají Jan Riedlbauch (flétna) 
a Robert Pacourek (klarinet).

11.–29. 6.
Výstava fotografií Jiřího Kucha-
ře – Národní parky USA 
10. 6. vernisáž od 17.00 hod. v sále 
U Kata

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC
2. 7.
Koncert Petra Koláře a Báry Ba-
sikové + skupina Charlie Band

23. 7.
Zpíváme a tančíme s Míšou Rů-
žičkovou
2.–27. 7.
Výstava obrazů – VIDĚNO ŠES-
TI (očima)
Vystavující umělci: 
Andrej Rády, Ladislava Raníková 
a Alena Pintýřová
Vernisáž 1. 7. v 17.00 hod. v Mal-
tézském sále.

KINO OKO STRAKONICE
Neděle 1. června
POZOR!!! jen 17.30 hod.
USA, dobrodružný/drama/fanta-
sy/rodinný, 135
Doporučená přístupnost: přístupný
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ 
MAGIE 3D
Vstupné: dospělí 175 Kč, děti do 
15 let 145 Kč

Neděle 1. června
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 96, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
SOUSEDI
Vstupné: 110 Kč

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 
předchozího měsíce. U lednového čísla dříve. Náklad: 10 650 kusů. Bezplatný výtisk. Vytiskla Irena Kadečková – Tiskárna Strakonice.

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Vstupné: 90 Kč

Čtvrtek 19.–neděle 22. června
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný/fantasy/rodinný, 
dabing, 105
Doporučená přístupnost: přístupný
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 3D
Vstupné: dospělí 140 Kč, 
děti do 15 let 120 Kč 

Čtvrtek 19.–pondělí 23. června
POZOR!!! ČT–NE jen od 20.00 
hod., PO od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, drama/komedie, 98
Doporučená přístupnost: od 12 let
VŠIVÁCI
Vstupné: 110 Kč

Úterý 24.–středa 25. června 
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, krimi/komedie, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BONY A KLID 2
Vstupné: 110 Kč

Čtvrtek 26.–pondělí 30. června
POZOR!!! od 17.00 a 20.00 hod.
USA/Čína, akční/dobrodružný
sci-fi, dabing, 140
Doporučená přístupnost: všem
TRANSFORMERS: 
ZÁNIK 3D
Vstupné: 150 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY

Středa 11. června
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 110, 2D
Promítání pro seniory a handica-
pované 
BABOVŘESKY 2
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Úterý 17. června
Od 20.00 hod.
ČR, dokument, 87, 2D
Doporučená přístupnost: všem
OLGA
Vstupné: 80 a 65 Kč

Změna programu vyhrazena.

Pondělí 2.–středa 4. června
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Něm/Belg/ČR, rodinný, dabing,
83, 2D
Doporučená přístupnost: všem
SPUTNIK
Vstupné: 100 Kč

Pondělí 2.–středa 4. června
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/sci-fi,
dabing, 119
Doporučená přístupnost: všem
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT 
PRVNÍHO AVENGERA 3D
Vstupné: 130 Kč 

Čtvrtek 5.–úterý 10. června
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 2D, 77
Doporučená přístupnost: od 12 let 
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Vstupné: 110 Kč

Středa 11.–pátek 13. června
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, drama, romantický, titulky, 
125, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Vstupné: 120 Kč 

Sobota 14.–pondělí 16. června
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, komedie/western, titulky,
116, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
VŠECHNY CESTY VEDOU DO 
HROBU
Vstupné: 120 Kč

Sobota 14.–pondělí 16. června 
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční/sci-fi, titulky, 114
Doporučená přístupnost: od 12 let
NA HRANĚ ZÍTŘKA 3D
Vstupné: 130 Kč

Úterý 17.–středa 18. června
POZOR!!! ÚT jen od 17.30 hod.,
ST od 17.30 a 20.00 hod.
USA/Něm, drama, komedie, titul-
ky, 110, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let

31. 5.–1. 6.
Národní šampionát mažoretko-
vých skupin
31. května
13.30 Průvod městem
14.00 Slavnostní zahájení na 

mostě Jana Palacha
14.15 Pochodové defilé
19.30 Show group – dům kul-

tury
1. června 
 9.30 Pódiové formace – letní 

kino
14.00 Pódiové formace – letní 

kino

6. 6.
Tři sestry Gambrinus Tour 2014
Dále: E!E, Doctor P.P., MZH
Letní kino, od 19.00 hod.

12.–13. 6.
Strakonický dudáček
Přehlídka dětských dudáckých 
souborů
12. 6.
Přijeli jsme k Vám…
od 18.00 hod., Rytířský sál
13. 6.
Hrajeme Vám pro radost
od 9.30 hod., II. hradní nádvoří

14. 6.
Dance show
Letní kino, od 13.30 hod.

17. 6.
ČÍSLO NA BOHA Tour 2014
Dům kultury, od 19.00 hod.
Akustický benefiční koncert Zdeň-
ka Podhůrského a Leony Machál-
kové.
Koncert je součástí turné na po-
moc postiženým dětem.

19. 6.
Partička na vzduchu TOUR 
2014 
Letní kino, od 20.00 hod.
Živé improvizační představení.

25. 6.
Přednáška kartářky a numero-
ložky Jany Skálové
Rytířský sál, od 19.30 hod.

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:
DŮM KULTURY – přízemí, tel.: 383 311 535,
otevřeno: PO–PÁ 10.00–12.00 a 13.00–16.00

KINO OKO, tel.: 383 322 625, otevřeno: PO–NE 16.30–20.00
Rezervace vstupenek také na: www.meks-st.cz

Zveme vás na

21. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DUDÁCKÉHO FESTIVALU 
21.–24. 8. 2014
www.dudackyfestival.cz • Tel.: 383 311 535


