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PŘÍRODNÍ DUHOVÁ ZAHRADA V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOLEČKOVA JE BEZ HRANIC
Díky nasazení a dlouholeté vášni 
pro přírodu a rostliny paní ředitel-
ky Jany Kovandové mohla vznik-
nout v mateřské škole přírodní za-
hrada. Jedná se o projekt českých 
a rakouských organizací, jenž je 
realizován v rámci programu Ev-
ropské územní spolupráce. Na za-
čátku byla myšlenka, od které při 
dobré vůli a pracovitosti byl už jen 

krůček k realizaci. Paní ředitelka 
získala pro projekt nadšené rodiče 
a kolegyně, kteří ochotně chodili 
v době svého volna nejen vypomá-
hat a budovat, ale neváhali poskyt-
nout i drobné dary pro zahradu. 
Postupně tedy od roku 2013 zača-
la vznikat dnes již rozsáhlá přírod-
ní zahrada, která za podpory do-
tačního titulu ze SFŽP ve výši 

1 700 000 Kč mohla být v červnu 
tohoto roku uvedena do provozu.
Co vlastně přírodní zahrada je? Je 
místem odpočinku, místem pro 
dětské hry, prostorem, kde děti 
naprosto všemi smysly vnímají, 
jak se příroda vyvíjí, co nabízí. Je 
místem, kde se děti učí práci, kte-
rá vede ke zpříjemnění prostředí, 
kde tráví svůj volný čas. Jak na-

značila paní ředitelka, práce ne-
jsou u konce. Má v úmyslu zahra-
du dále rozšiřovat a samozřejmě 
udržovat. 
Máte-li chuť se podívat na kus 
dobře odvedené práce, zajděte na 
návštěvu do MŠ Holečkova, rádi 
vás kouskem ráje na zemi prove-
dou.
Markéta Bučoková, PR
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Čas prázdnin a dovolených je ne-
úprosně za námi, a mám-li se za 
uplynulými dvěma měsíci ohléd-
nout, nezbývá nežli konstatovat, 
že byly opravdu horké. Prázdniny 
v našem městě odstartovaly ne-
bývale silnou vichřicí, jejíž ná-
sledky se postupně daří s úspě-
chem likvidovat.
Poněkud horko bylo i v teplárně. 
Kroky, ke kterým jsem jako před-
seda představenstva spolu s ostat-
ními členy byl nucen přistoupit, 
mě nikterak netěší, ale věřte, že 
byly více nežli nutné. Důvěra je 
velmi křehká věc, se kterou se mu-
sí obezřetně zacházet. Je jedním 
z předpokladů soužití v lidské spo-
lečnosti, jak se velmi těžko získá-
vá, o to snáze se ztrácí…
Po dlouhé a rozsáhlé rekonstrukci 
máme ve Strakonicích nové vlako-
vé nádraží, blížící se evropským 
standardům. Doufám, že investice 
vynaložené do jeho rekonstrukce 
přinesou cestujícím a obyvatelům 
našeho města očekávaný cestovní 
komfort. O dalším osudu nádraží 
intenzivně jednáme se všemi vlast-
níky nemovitostí a komunikací, 
aby bylo možné zrealizovat myš-
lenku nového terminálu. Není to 
jednoduchá záležitost, ve hře je 
sedm subjektů, které musí bez-
podmínečně najít společnou řeč, 
a opravdu nelze předjímat, jak 
jednotlivá jednání dopadnou. Mů-
že se zdát, že cíl je v nedohlednu, 
ale propadat skepsi, na to je vždy 
času dost.
Září přinese mnohým z nás zásad-
ní změny v životě. Bývalí žáci de-
vátých tříd přejdou na střední ško-
ly, kde se budou připravovat na 
svá budoucí povolání, a ti, co ještě 
v červnu navštěvovali mateřskou 

školu, nyní přivítají školní lavice 
prvních tříd. Právě jim nastane 
nejzásadnější životní změna. Při-
jdou povinnosti spojené s výu-
kou, noví kamarádi, neznámé pro-
středí. Tak to ale život přináší, 
bezstarostný čas dětství se poma-
lu začíná měnit v dny naplněné 
především zodpovědností.
Zatímco o kvalifikovanost a škol-
ský vzdělávací plán se stará stát či 
krajský úřad, město se maximálně 
snaží postarat o hmotné zabez-
pečení chodu škol. I přes omeze-
né finanční prostředky chceme 
postupně zvyšovat nejen úroveň 
vybavenosti budov, ale i jejich ob-
novu.
Mnohé školy a školská zařízení 
během letních dnů nezahálely 
a svým žákům po rekonstrukci 
budov škol poskytnou příjemnější 
a komfortnější prostředí.
Mateřské školy Spojařů a A. B. 
Svojsíka mají nové zateplení a vy-
měněná okna.
V mateřské škole Stavbařů se na-
opak budovalo uvnitř školy. Tady 
se stavební úpravy dotkly sociál-
ního zařízení, které bylo zrekon-
struováno dle hygienických no-
rem.
I základní školy žily čilým staveb-
ním ruchem. V Dukelské se kom-
pletně rekonstruuje objekt prv-
ního stupně. Stavební úpravy 
zahrnující v sobě především za-
teplení a výměnu oken budou 
s přihlédnutím k rozsahu provádě-
ných prací dokončeny ve druhé 
polovině září. Avšak veškeré práce 
uvnitř budovy jsou již hotové 
a klidný start nového školního ro-
ku 2015–16 nijak nenarušily. Zá-
kladní škola F. L. Čelakovského 
v ulici Jezerní instalovala nový vý-

dejní pult do školní jídelny v hod-
notě půl milionu korun.
Téměř ve všech případech se jed-
nalo o nemalé finanční částky 
mnohdy dosahující několika mili-
onů korun. Investice byly pokryty 
částečně z rozpočtu města, neza-
nedbatelný podíl jsme získali z do-
tačních titulů OPŽP.
Vzhledem k tomu, že pro vedení 
města je budoucnost v podobě 
našich dětí prioritou, neváháme 
investovat nemalé finanční pro-
středky právě do modernizace pro-
středí a zařízení, která se přímo do-
týkají nejem komfortu výuky dětí, 
ale i využití jejich volného času.
Také sportovní hala STARZu pro-
chází rekonstrukcí. Výměna oken 
přinese úsporu výdajů za teplo.

ŠKOLNÍ LAVICE OPĚT OŽILY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Sedmé veřejné zasedání Zastupitelstva města Strakonice se uskuteční 
ve středu 2. 9. 2015 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ 
Strakonice. Program jednání je zveřejněn ve vývěskách města, na 
www.strakonice.eu, v portálu Občan, pod odkazem Úřad on-line – 
Úřední deska. Všichni jste srdečně zváni. 

Rád bych všem dětem a studen-
tům popřál úspěšný školní rok. 
Pracujte poctivě, nehledejte ces-
tu, jak obejít povinnost a přijít 
snadno k úspěchu. Tahle cesta 
se šeredně nevyplácí a následky 
každého kroku stranou si vás 
dříve nebo později najdou. Pe-
dagogům přeji hodně porozu-
mění a trpělivosti. Ani my jsme 
nebyli jiní, k mládí zkrátka ne-
spoutanost patří, jen je zapotře-
bí ji udržet ve správných man-
tinelech. Vám, vážení rodiče, 
připomínám, buďte za každou 
cenu svým dětem oporou a po-
vzbuzením pro chvíle, kdy se 
vaše představy rozejdou se sku-
tečností.
Břetislav Hrdlička, starosta města

Městská policie od roku 2003 
nabízí montáž tzv. bezpečnost-
ních řetízků na dveře. Senioři 
mají tuto službu zcela zdarma, 
neboť řetízky pořídila městská 
policie z dotace ministerstva vnit-
ra a instalaci provádí strážníci. 
V tzv. „Senior programu“ budou 
i nadále pokračovat a věří, že se 
jim podaří alespoň částečně vy-
mýtit hyenismus těch, kteří se 
neštítí okrást či napadat staré, 
někdy i bezmocné lidi, uvedla 
Eva Šindelářová. V případě zá-
jmu se obraťte na linku Městské 
policie Strakonice č. 156.

V období od 15. září do konce říj-
na si budou moci občané našeho 
města nechat zkontrolovat své 
domovní klíče zcela zdarma, a to 
v zámečnictví JH Servis v Bavoro-
vě ulici. Jedná se o celostátní akci 
zaměřenou na důležitost kvalit-
ního zabezpečení domu a bytů 
„Bezpečné klíče“, která podporuje 
snížení kriminality. Zkušený zá-
mečník totiž podle klíče pozná, 
k jaké bezpečnostní třídě cylind-
rické vložky ve dveřích patří, a do-
káže poradit, zda by v případě vy-
loupení platila sjednaná pojistka 
domácnosti.

BEZPEČNOST VAŠICH DOMÁCNOSTÍ 
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STRAKONICE NEJEN SOBĚ 2015
Nultý ročník multižánrové přehlídky vznikl na základě myšlenky, 
že strakonická kulturní scéna je neobvykle bohatá a pestrá. Navíc 
pokud všichni vystoupí, vznikne žánrově bohatý a dlouhý pro-
gram, který zpříjemní blížící se konec léta a představí i umělce, 
které běžně v ulicích nepotkáte. Pořadateli jsou Sunshine Caba-
ret, z. s., ve spolupráci s volným sdružením Strakonice v Republi-
ce. Projekt je realizován za podpory MěKS Strakonice, města 
Strakonice, MSP Strakonice, Šmidingerovy knihovny, DDM Stra-
konice, ZUŠ Strakonice, ZŠ Povážská, Kempu Podskalí či čajov-
ny Pod Stolem, kavárny Kafíčko a dalších.

Středa 9. 9.
 

17.00–22.00 4um – Strakonické kulturní fórum 2015, Rytířský sál

Čtvrtek 10. 9. 

18.00 Instalace a odhalení plastiky IKARUS – autor Jiří Máš-
ka, Velké náměstí

19.00 Vernisáž výstavy fotografií – Václav WONKY Král, 
kavárna Kafíčko

20.00 Slavnostní zahájení přehlídky SNS 2015,
 DS Čelakovský – Strakonický dudák aneb Hody divých 

žen, II. nádvoří
Pátek 11. 9.

14.00 Koncert L Band, park u hotelu Bavor
 Koncert Karel Klíma (skotské dudy), před DDM
14.00 Otevření festivalového info a press centra, tržnice U Sv. 

Markéty
15.00 Ondřej Frencl – komiksy, ukázka jejich vzniku, knihovna
16.00 Josef Němec – autorské čtení, knihovna
17.00 Vernisáž výstavy s programem Strakonice v Republice: 

Jiří Rejžek, Jiří Máška, Miloslav Brůha, Antonín Ševít 
– obrazy, Tomáš Havlík – sochy, sál U Kata

17.00 Čaj o páté: Michal Štěpánek – autorské čtení, čajovna 
Pod Stolem

19.00–01.00 Goodbye Summer – koncert Mad Ride, Hamr, Z Niče-
ho Nic, Delusion, Dechdehtu, kemp Podskalí

20.00–22.00 E. Radzinskij: Koba – divadelní monodrama, v hlavní 
roli V. T. Gottwald, koncert Jazz B, kavárna Kafíčko

20.00–03.00 Tatramat Sound Systém, Kra–Stra Sound, DJ Stan-
dokan ad. – elektronická a taneční scéna, Jedárna

21.00–22.00 Rockový koncert Twist and Shout, restaurace Jiskra
23.00 Tekknikal Hard Cirkus – light, fire show, lávka

Sobota 12. 9.

 9.00–20.00 Otevření festivalového info a press centra s art marke-
tem, tržnice U Sv. Markéty

 9.00–16.00 Den otevřených dveří Muzea středního Pootaví a Šmi-
dingerovy knihovny

10.00–16.00 Živý fotbal (Divadlo Pod čarou, Písek), Zavadilka
10.00–20.00 Program MC Beruška, Taneční skupina X Dance, 

Loutková scéna Radost, Smíšený sbor Hlasoň, taneční 
soubor Rozálie, kapely Nová Mapa, Piánko, Treme, 
Sun on Field, Riverside Project, provazochodecká ex-
hibice M. Komrsky, program Sunshine Cabaret, Ren-
nerovy sady

14.00 Fotografický a dokumentaristický workshop Petra To-
mana, knihovna

14.00 Komentované prohlídky města s průvodcem, sraz před 
muzeem

14.00 Křest knihy Muži na správné straně – autor Dušan Váv-
ra, Maltézský sál

 Ukázka letounu Supermarine Spitfire, hrad
10.00 Veřejné šachové utkání (ŠK ČZ Strakonice A–B), Zava-

dilka
14.00–18.00 Simultánní šachové partie pro zájemce, Zavadilka
14.00–15.00 Folkový písničkář Láďa Latka, čajovna Pod Stolem

14.00 Loutková scéna Radost, dětský divadelní soubor Tlami-
ny, dramatický divadelní soubor ZŠ Dukelská, ZŠ Pováž-
ská

15.00–18.00 South Rock III – release hip–hop party (Bboy/bgirl batt-
ly s mezinárodní účastí), DDM

16.00 Bubenická show 100 Fingers and 5 Pints, Velké náměstí
16.00 Kapely Člověk v písni – Vít Malota, Jan Mrázek a spol., 

knihovna
16.00 Koncert Robert Pacourek – klarinet, prof. Eva Matouš-

ková – klavír, ZUŠ
18.00–24.00 Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice, taneční skupina RM 

Dance, kapela Black&White – Milan Šebelík, Jistem, 
zahraniční host – folkový soubor Hailander (NLD), 
Tekknikal Hard Cirkus, Martin Červenka (light, fire 
show), hrad

19.00–01.00 Koncert Wessele, Rage of Revenge, Wait For, The Class 
of 17, Impuritum, Music klub Na Křemelce

21.00–03.00 Rockový koncert MaMuMa, Mrazák, Bluestars 69, 
Extrakt Root a Charlie Blažek blues jam session, Jedárna

Neděle 13. 9.

 9.00–13.00 Bohoslužba a program Sboru církve bratrské ELIM, 
pěvecký sbor Schola Všech Svatých, SHŠ Vendetta, Ren-
nerovy sady

10.00 Loutková scéna Radost, dětský divadelní soubor Tlami-
ny, dramatický divadelní soubor ZŠ Dukelská, Hudební 
škola Yamaha, Domov pro seniory Jezárky

11.00–13.00 Projekce archivních záběrů Strakonic s komentářem 
Jaroslava Landsingera, knihovna

12.00 Vernisáž výstavy: J. W. Drnek – fotografie, čajovna Pod 
Stolem

13.00–16.00 Slavnostní zakončení festivalu SNS 2015, Prácheňský 
soubor písní a tanců, Prácheňáček, Hailander (NLD), 
Karel Klíma s hosty, hrad

17.00 Neveřejné ukončení přehlídky pro organizátory, účinku-
jící a hosty, Jedárna

Změna programu vyhrazena.
Více na www.nejensobe.cz

O půlnoci 3. srpna skončil další roč-
ník internetového hlasování, které 
pod názvem Stromy místo letáků 
vyhlašuje nadace Partnerství ve 
spolupráci se společností Makro. 
Mezi třinácti vybranými projekty 
z celé republiky se na druhém místě 
s počtem rovných 900 hlasů umís-
til ekologicko osvětový projekt měs-
ta Strakonic Putování malovanou 
krajinou 2015. Odměnou je finanč-
ní částka ve výši 30 000 Kč věnova-
ná Strakonicím nadací Partnerství. 
Bude použita na nákup stromků 
v rámci projektu, který má za cíl 
podpořit zájem široké veřejnosti 
o kulturní, přírodní a historické po-
vědomí krajiny Prácheňska. V roce 
2015 dojde ve spolupráci s obcemi 
a také se společností Lesy ČR k rea-
lizaci deseti pamětních zastavení 
v krajině, věnovaných významným 
českým malířům, kteří v našem re-
gionu žili a tvořili, jako byl napří-
klad Mikoláš Aleš, Josef Mánes, 

Antonín Slavíček, Petr Brandl, Juli-
us Mařák. Zastavení budou dopl-
něna výsadbou původních odrůd 
ovocných dřevin, jabloní a hrušní. 
Díky úspěšnému internetovému 
hlasování tak bude v podzimních 
měsících na Prácheňsku vysazeno 
dalších sto kusů jabloní a hrušní 
z časů našich babiček. Výsadba na-
vazuje na roky 2013 a 2014, kdy 
v rámci Putování románovou a Pu-
tování básnickou krajinou bylo vy-
sazeno téměř pět set kusů ovoc-
ných dřevin a vzniklo na čtyřicet 
pamětních zastavení.
V naší krajině pozvolna vzniká 
síť pamětních zastavení, neob-
vyklou formou připomínající 
naše nejvýznamnější osobnosti 
a historické události regionu Prá-
cheňska.
Poděkování patří všem, kteří v in-
ternetovém hlasování přispěli to-
muto projektu svým hlasem.
Miroslav Šobr, odbor ŽP

PODĚKOVÁNÍ HLASUJÍCÍM
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 INFORMACE

VÁCLAVSKÁ POUŤ 2015
Pátek 25. září

Do 23.00 Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
13.00–17.00 Farmářské trhy – strakonický hrad
14.00–17.00 XIII. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů – Domov 

pro seniory Lidická 
17.00–22.00 Koncert Pakoně Strakonice, Na Chvíli Strakonice – před 

DDM
20.00 Pouťová taneční zábava – Vráťa Pitra – Hradní sklípek
21.00 Pouťový speciál, díl 1, DJ Kaspi – Music club Inferno
21.15 Velký OHŇOSTROJ – areál pod Hvězdou
Během celého dne tréninkové seskoky padákem, možnost tandemových 
seskoků – letiště

Sobota 26. září

Do 23.00 Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
 7.00–17.00 Chovatelská výstava králíků, holubů, drůbeže s aukcí 

beránků – Podsrpenská 
 8.00–20.00 Výstava historických motocyklů zn. ČZ, JAWA, Indian, 

BSA atd. – Radomyšlská ulice – tělocvična bývalé ZŠ
 8.00–12.00 Burza sběratelů kuriozit – sokolovna
 8.00–12.00 ČZ a. s. – Den otevřených dveří
 9.00–18.00 XIII. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů – Domov 

pro seniory Lidická 
 9.00–18.00 Strakonický fez – soutěžní seskoky parašutistů v přes-

nosti přistání – letiště 
10.00/12.15 Fotbal, FK Junior Strakonice – Loko ČB – dorost starší/

mladší – hřiště Na Křemelce
13.00–17.00 Přehlídka Country tanců a cloggingu – před DDM 
16.00–22.00 Koncert OSA Killers, The Hump, EarFood, Jaywalker, 

Sun od field, Čutací meruna, Streetdance Show – parko-
viště pod nemocnicí 

16.30 Fotbal, TJ Balvani Strakonice – TJ Sokol Mnichov – hřiš-
tě Na Křemelce

17.00 Hokej, HC Strakonice – HC Tábor B – zimní stadion
17.30 Mše svatá – kostel sv. Václava 
18.00–22.00 Koncert Scéna – před DDM
20.00 Pouťová veselice s dudáckou muzikou – Hradní sklípek
21.00 Pouťová diskotéka s moderátory R. Andělem a B. Tluč-

hořovou z rádia Kiss Jižní Čechy – MěDK
21.00 Pouťový speciál, díl 2, DJ Mareš – Music club Inferno

Neděle 27. září

Do 20.00 Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
 7.00–11.00 Chovatelská výstava králíků, holubů, drůbeže – Podsr-

penská 
 8.00 Mše svatá – kostel sv. Václava
 9.00–12.00 AQUA–TERRA burza – sokolovna
 8.00–15.00 Výstava historických motocyklů zn. ČZ, JAWA, Indian, 

BSA atd. – Radomyšlská ulice – tělocvična bývalé ZŠ
 9.00–18.00 XIII. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů – Domov 

pro seniory Lidická
 9.00 Strakonický fez – závody na lodích v kempu Podskalí
10.00 Mše svatá – kostel sv. Václava
10.00–12.00 Koncert Nektarka – parkoviště pod nemocnicí
10.30–11.00 Vystoupení tanečních kroužků DDM – před DDM
11.00–13.00 Strakonický fez – seskoky kapitánů – letiště
13.00–18.00 Koncert Melodion Band a Vráťa Pitra – před DDM 
14.30–15.00 Vystoupení tanečních kroužků DDM – před DDM
15.30 Koncert Parkán – parkoviště pod nemocnicí
16.30 Fotbal, FK Junior Strakonice – Otavan Poříčí – muži – 

hřiště Na Křemelce
Pondělí 28. září

17.30 Mše svatá – kostel sv. Václava 

Informace o výstavách naleznete na straně 4.
Změna programu vyhrazena.

Město Strakonice instalovalo pro 
své nevidomé občany novou 
službu. Je jí tzv. MAJÁK. Jedná 
se o elektronické zařízení instalo-
vané na plášti budovy Městské-
ho úřadu Strakonice nad vstu-
pem do infocentra. Nevidomý 
spoluobčan mající ve své slepec-
ké holi elektronické zařízení pro 
snímání signálu majáku uslyší 
po jeho stisknutí hlasový signál, 
díky němuž se dostane k samot-
né budově úřadu. Po stisknutí 
druhého tlačítka uslyší namluve-
nou navigaci, podle níž je scho-
pen najít jednotlivé odbory, kte-

ré potřebuje navštívit. Zařízení 
má téměř osmdesátimetrový do-
sah.
Namluvenou navigaci je možné 
měnit dle potřeb klientů. Po uve-
dení navigace do provozu mohou 
klienti zjištěné nedostatky, které 
jim znesnadňují orientaci, ozná-
mit vedoucímu oddělení informa-
tiky Ing. Ulčovi na e-mailovou ad-
resu rudolf.ulc@mu-st.cz nebo na 
telefonní číslo 606 669 915.
Soubor s namluvenou navigací 
může být měněn a přizpůsoben 
požadavkům klientely. 
Markéta Bučoková, PR

MAJÁK  NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ 

Již čtrnáctým rokem se Strakonice 
připojí k celoevropské akci Evrop-
ský týden mobility. Letošní téma 
je Vyber. Změň. Zkombinuj. Cí-
lem je podpořit využívání udrži-
telných způsobů dopravy a zvýšit 
povědomí o dopadech dopravy na 
životní prostředí.
Desátým rokem proběhne v našem 
městě Evropský den bez aut for-
mou společné jízdy Strakonicemi 

na dopravním prostředku pohá-
něném vlastní silou v úterý 22. 9. 
v 17.00 hod. od tribuny stadionu 
Na Sídlišti. Každý účastník po do-
jezdu k plaveckému areálu bude 
moci navštívit zdarma krytý ba-
zén, proběhne losování o hodnot-
né ceny, připraveny budou také 
drobné ceny. Podrobný program 
naleznete na www.strakonice.eu.
Radka Mrkvičková

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 
16.22. 9. 2015

Rada města na svém jednání dne 
12. 8. 2015 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. 001 o velikosti 1+1 v čp. 

593, ul. Petra Bezruče, Stra-
konice I o výměře 43,80 m2, 
minimální cenová nabídka 
250 000 Kč.

– byt č. 021 o velikosti 2+1 v čp. 
1066, ul. Mlýnská, Strakoni-

ce I o výměře 54,10 m2, mini-
mální cenová nabídka 550 000 
Kč.

– byt č. 016 o velikosti 3+1 v čp. 
1225, ul. Spojařů, Strakonice I 
o výměře 78,20 m2, minimální 
cenová nabídka 800 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 21. září 2015 od 15.00 
hodin v malé zasedací místnosti 
MěÚ Strakonice.
Bližší informace naleznete na tel.: 
383 700 303 nebo na úřední desce 
MěÚ. 

NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI

Dobrou zprávou pro cestující vy-
užívající MHD ve Strakonicích je 
fakt, že mohou využívat za jednot-
né jízdné hned dvě autobusové 
linky.
Jestliže si zakoupíte jízdenku v lin-
ce, která po dojetí do cílové stani-
ce změní svou identitu na linku ji-
ného označení, a cestující tento 
spoj fakticky neopustí, tzn. nevy-
stoupí z autobusu, ale bude pokra-
čovat v jízdě na nové trase, pak si 
již nemusí zakoupit novou jízden-
ku, ale plynule pokračuje na zvo-
lené trase za původní jízdné.
Pro upřesnění uvádíme příklad. 
Při zakoupení jízdného na lince 

č. 1 jedoucí ze Starého Dražejova 
na nádraží, kde linka končí, a zde 
se přejmenuje na linku č. 2, jedou-
cí z nádraží do Modlešovic, zůstá-
vá zachováno jedno tarifní pásmo, 
v tomto případě výše tarifního 
pásma platící pro linku č. 1, a to 
v případě, že cestující linku ne-
opustí (myšleno nevystoupí z au-
tobusu) a pokračuje na trase do 
Modlešovic. Při dodržení tohoto 
postupu cestující není povinen za-
koupit si novou jízdenku.
Opatření je zavedeno v rámci zpří-
stupnění městské hromadné do-
pravy občanům města.
Markéta Bučoková, PR

JÍZDNÍ TARIFY MHD STRAKONICE A JEJICH SYSTÉM 
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11. 9., 16.00 hod., MC Beruška
Rodinné konstelace s kineziologií
12. 9., 8.40 hod., sraz před nádra-
žím ČD
Výlet s knihovnou na Dny vědy 
a techniky v Plzni
16. 9., 16.30 hod., sraz na zastáv-
ce MHD pod Hvězdou
Výlet s knihovnou do Štěkně 
a okolí
19. 9., 8.00–11.00 hod., letní pla-
vecký areál
Podzimní strakonický blešák, při-
hlášky od 10. 9., info na 602 811 
600, iparkosova@seznam.cz
19. 9., 10.00–16.00 hod., vodní 
mlýn Hoslovice, Den řemesel
19. 9., 15.00 hod., Podskalí u re-
staurace Zavadilka
Loučení s létem (více www.mcbe-
ruska.cz) 
19. 9., 15.00–20.00 hod., Renne-
rovy sady u glorietu 
Druhý strakonický Veget Fest:
workshopy pro děti, ochutnávky 
a prodej bezmasých specialit, in-
formační a prodejní stánky
15.00 Recyklodivadlo hraček ne-
jen pro děti (ZUŠ Horažďovice)
15.30 Hudební skupina Jistem
16.00 Přednáška – Rostlinná stra-
va a sport (Ing. J. Juráš)
17.00 Hudební skupina Jistem
17.30 Přednáška – Karnismus 
aneb Skrytá ideologie stravování 
(PhDr. T. Vandrovcová)
18.30 Zdravější grilování (Ing. J. 
Juráš)
22. 9., 17.00 hod., sraz u pobočky 
ŠK Za Parkem 
Jedlé plody – terénní workshop 
(více www.knih-st.cz)
24. 9., 16.00 hod., MC Beruška
Na slovíčko s Dulou
29. 9., 17.00 hod., sál gymnázia
Fotografie z letních pobytů v pří-
rodě (více www.knih-st.cz)

ve 12.00 hod., trasa povede přes 
strakonické Podskalí
III. hradní nádvoří
18. 9., 16.30 a 18.00 hod. (při nepří-
zni počasí ve společenském sále ŠK)
DRUMCIRCLE – bubnování 
v kruhu pod vedením Z. Draho-
še. Přihlášky v ŠK nebo přes 
www.knih-st.cz.

KNIHOVNA V HUSOVĚ ULICI
14. 9., 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s A. Šimáčko-
vou: Netradiční nástěnka
20. 9., 18.00 hod.
Hraní na kantely s o. s. Spona

ARTWALL
Do 24. 9. 
Střih světem – I. Jungová (koláže)
24. 9.–30. 10.
Strakonický hrad trochu jinak – 
studenti SPŠ Strakonice, oboru 
Grafika a design (HDR fotografie)
Vernisáž 24. 9. v 16.00 hod.

OSTATNÍ AKCE

1. 9., 10.00–11.00 hod., 
MC Beruška
Zápis: Pohybovky pro předškolní děti
2. 9., 15.00–16.00 hod., 
MC Beruška
Zápis: Pohybovky pro předškolní děti
5. 9., 10.00–16.00 hod., vodní mlýn 
Hoslovice, Den mlynářů
5. 9., 10.00 hod., letiště, 
Velký letecký den
7. 9., MC Beruška
Den otevřených dveří
10.00 Hajánci – ukázka programu
16.00–18.00 Oslava výročí 10 let
8. 9., 9.30 hod., sraz před IC pro 
seniory, Cvičení pro seniory na 
venkovních posilovacích strojích
10. 9., 17.00 hod., MC Beruška
Šachy pro děti (přihlášky 773 165 696)

DŮM KULTURY

9. 9., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „A“
Z. Podskalský – Liga proti nevěře 
15. 9., 19.30 hod.
Minipárty – zábavný pořad K. Ší-
pa a J. A. Náhlovského 
20. 9., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou, 
zahraje J. Vondrášek z Klatov 
23. 9., 19.00 hod.
KPH – Violoncellový recitál
J. Škrdlík – violoncello, 
Š. Besperátová – piano 
30. 9., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „B“ 
J. Baron – Návštěvy u pana Greena

KINO OKO

1. 9., 17.30 a 20.00 hod.
Hitman: Agent 47
2.–3. 9., 17.30 hod.
Cesta vzhůru
2.–3. 9., 20.00 hod.
Dárek
4.–6. 9., 17.30 hod.
Mune – Strážce měsíce 3D
4.–6. 9., 20.00 hod.
Kurýr: Restart
7.–10. 9., 17.30 hod.
We Are Your Friends 
– Párty začíná
7.–9. 9., 20.00 hod.
Domácí péče
11.–13. 9., 17.30 hod.
Mimoni 3D
10.–14. 9., 20.00 hod.
Ganster KA
14.–16. 9., po a st 17.30 hod., 
út 17.30 a 20.00 hod.
American Ultra
16.–18. 9., 20.00 hod.
Sinister 2
17.–20. 9., 17.30 hod.
V hlavě 3D
19.–20. 9., 20.00 hod.
Labyrint: Zkoušky ohněm
21.–23. 9., po a st 17.30 a 20.00 
hod., út 17.30 hod.
Nikdy není pozdě 
24.–27. 9., čt 17.30 a 20.00 hod., 
pá–ne 20.00 hod.
Everest 3D 
25.–28. 9., 17.30 hod.
Hotel Transylvánie 2 3D
28.–30. 9., po 20.00 hod., 
út 17.30 hod., st 17.30 a 20.00 hod.
Očima fotografky
29. 9., 20.00 hod.
Roger Waters The Wall
Seniorské středy – 9.30 hod.
Život je život (9. 9.)
Filmový klub – 20.00 hod.
Love 3D (22. 9.)

STRAKONICKÝ HRAD

Maltézský sál
(út–ne 9.00–16.00 hod.)
2.–29. 9.
V. Holoubek – Ohlédnutí – výsta-
va obrazů

Rytířský sál
10. 9., 19.00 hod.
T. Kubeš – Sibiř – cestopisná 
přednáška

Hradní palác
(út–ne a svátky 9.00–16.00 hod.)
10. 9.–1. 11. 
L. M. Wagner – Doteky – výstava 
obrazů
Vernisáž 9. 9. v 17.00 hod. 

Kapitulní síň
(út–ne a svátky 9.00–16.00 hod.)
Do 18. 10.
Pohádková země V. Klimtové – 
výstava pohádkových bytostí a kra-
jin autorky loutek
Zámecká galerie
(út–ne a svátky 13.00–16.00 hod.)
Do 6. 9.
J. Urbánek – Hračky – výstava
16. 9.– 8. 11. 
D. Schroll – Proměny vody – vý-
stava fotografií
Vernisáž 15. 9. v 16.00 hod.

Šmidingerova knihovna
2.–30. 9., vstupní hala
Bolestné kameny – křížová cesta 
moderního člověka končící nadějí. 
Výstava k projektu studentů Ob-
chodní akademie a jazykové školy 
Písek. Vernisáž 2. 9. v 16.00 hod.
8. 9., 9.00 a 13.00 hod., studovna
Kurzy počítačové gramotnosti
15. 9., 17.00 hod., společenský sál 
AVČ – Přijďte na kus řeči s A. Gold-
flamem 
22. 9., 18.00 hod., společenský sál
K. Skalický: Strakonické příběhy 
XXI. Modrotiskař Kropáček 
24. 9., 8.00–11.00 hod., odd. pro děti
Tvořivá dílnička pro děti – Kroutí-
cí se had
Přírodovědný kroužek MOP
18. 9., 16.00 hod., sraz před hradem

I. hradní nádvoří 
11. 9. a 25. 9., 13.00–17.00 hod. 
Farmářské trhy (více farmarsketr-
hy.strakonice.eu)

II. hradní nádvoří
4. 9., 15.00 hod.
Čechomor, V. Neckář, P. Černocká 
a hosté, koncert Z lásky k Česku
17. 9., 8.30 hod.
Běh naděje – první start v 8.45 
hod. na III. nádvoří, poslední start 

www.meks-st.cz • www.muzeum-st.cz • www.knih-st.cz • www.starz.cz

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

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. 13.30–14.30* 14.30–17.00 20.00–22.00
Čt  (14.30–15.30°) 14.30–16.30 20.00–22.00
Pá 6.00–8.00 k. p.  12.00–22.00 (15.30–20.00x)
So, Ne   13.00–20.00

Fitness Na Křemelce
Po  8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá  8.00–12.00 13.00–21.00
So  14.00–19.00
Ne  14.00–19.00
Areál Na Muškách
Po–Ne 8.00–20.00

Vysvětlivky: k. p. – kondiční plavání (bez parní lázně), ° – plavání pro 
těhotné, * – plavání pro důchodce, x – 1/2 bazénu.
Každou středu 20.00–21.00 hod. Aqua aerobic.
Sauna Na Křemelce
Út, Pá 10.00–22.00 ženy
St 10.00–22.00 muži
Čt 10.00–22.00 společná
So 10.00–17.00 společná
In-line dráha Na Sídlišti
Po–Ne 8.00–20.00 


