
vodů, proč být hrdý na to, že jsem 
Čech, na to, že dělám svou práci 
a dělám ji dobře.

Prosba 

Vážení spoluobčané, stále se obje-
vují spekulace o teplárně, běžen-
cích, pivovaru, městské dopravě, 
penězích, školách a dalších vě-
cech, které zajímají velké množ-
ství občanů. Moc vás prosím, piš-
te své dotazy na stránky do 
rubriky Dotazy, náměty, připo-
mínky, nebo je vhoďte do schrán-
ky za vchodovými dveřmi úřadu. 
Rád bych, abychom tak předešli 
drbům, pomluvám, dezinforma-
cím a špatné náladě. V podzim-
ních dnech bývá občas pošmour-
no, nekazme si je ještě dohady 
a nejistotou. Na všechny dotazy 
vám rád já i kolegové z radnice od-
povíme. Další možnost komuni-
kace a informovanosti získáte, po-
kud nás pozvete na schůzku 
s občany, místo a téma navrhněte 
sami, opět rádi přijdeme. Je mož-
né se setkat i na radnici, prostory 
tu jsou. Neradi bychom se o své 
i vaší budoucnosti dozvídali z růz-
ných periodik, kde své představy 
a dohady vymýšlejí někteří autoři 
sami. Dohady nechte stranou, 
mluvte s námi. Těším se na vaše 
pozvání. Děkuji. 
Břetislav Hrdlička, starosta města
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OSLAVY 28. ŘÍJNA
Rád bych vás, vážení občané, 
pozval na společnou vzpomín-
kovou akci k příležitosti vzniku 
samostatného Československého 
státu. U pomníku obětem války 
(u hřbitova) si připomeneme vý-
znamnou událost českých dějin 
28. října od 14.00 hodin. Přijďte 
vzpomenout na ty, kteří psali no-
vé dějiny našeho národa. Na 
množství bezejmenných, kteří 
bojovali daleko od své rodné ze-
mě, od svých nejbližších, aby-
chom my dnes mohli žít ve svo-
bodné zemi a vážit si toho.
Břetislav Hrdlička, starosta města

1

V letošním roce se podařilo vybu-
dovat ve Strakonicích hned dva 
kruhové objezdy. V současné době 
jich tedy Strakonice mají již šest. 
Z jara byla dána do provozu kru-
hová křižovatka na Katovické 
a nyní začátkem podzimu jsme 
otevřeli další v ulici Ellerově s bez-
pečnostními prvky v ulici Na 
Ohradě, o které se často mezi ob-
čany diskutovalo.

Proč tomu tak bylo? 
Její výstavba byla plánována po-
měrně dlouho a bylo na sou-
časné radnici rozhodnout o její 
konečné podobě. Věřte, že to 
nebylo nikterak jednoduché. Na-
konec ale zvítězil zdravý rozum 
a stavba byla zrealizována za ne-
celé dva miliony místo honosněj-
ší plánované varianty za 22 mili-
onů, ale s velkou nejistotou, zda 
získáme dotace, které nebyly po-
tvrzeny, nebo oněch 22 milio-

nů zaplatíme z městské poklad-
ny. Faktem zůstává, že i toto 
levnější provedení svůj účel na-
prosto splní.
Jihočeský kraj spolufinancoval 
zhotovení bezpečnostních prvků. 
Vzhledem k tomu, že jde o po-
měrně frekventovanou lokalitu, 
věřím, že se tímto počinem 
zpřehlední dopravní situace 
v místě, které bylo jak pro řidi-

če, tak pro chodce velmi nebez-
pečné.

Multižánrový festival
Nultý ročník multižánrového fes-
tivalu Strakonice nejen sobě je za 
námi. Z mnoha stran slyším chvá-
lu, většinu tak velký projekt, jaký 
spatřil světlo světa, příjemně pře-
kvapil, přilákal mnoho nadšenců 
jak ze strany účinkujících, tak ze 
strany diváků, ale samozřejmě za-
znělo i pár připomínek, někomu 

chybělo to, jinému něco jiného. 
Osobně jsem rád za nás všechny, 
že se našli odvážlivci, kteří do no-
vého a rozsáhlého projektu šli 
a nebáli se riskovat. Měli jsme ne-
čekanou možnost prožít příjemný 
prodloužený víkend a každý si 
mohl vybrat, co se mu líbí.
Věřím v pokračování festivalu 
a děkuji všem, kteří se podíleli 
na jeho přípravě a hladkém prů-
běhu, kdo se ochotně zapojili 
do akce pro Strakonice netra-
diční. Do příštího ročníku přeji 
jeho autorům hodně dobrých 
a zajímavých nápadů, spřátelené 
lidi ochotné přiložit ruku k dílu 
a za město slibuji pomoc a pod-
poru.

Vznik samostatného Československa

Před devadesáti sedmi lety český 
exil v čele s říšským poslancem 
Tomášem Garriguem Masarykem, 
francouzským generálem Mila-
nem Rastislavem Štefánikem a di-
plomatem Edvardem Benešem 
prosadil vznik samostatného státu 
Čechů a Slováků. Dějiny bohatě 
zaznamenaly, co předcházelo to-
muto významnému činu dvou 
národů, Čechů a Slováků. 
Před nedávnem jsem vyslechl roz-
hovor právě na téma národní hr-
dosti. Výsledek byl padesát na pa-
desát. Jeden z účastníků zastával 
srdnatě český národ, jeho dějiny, 
vyzdvihoval statečné a moudré 
Čechy, kteří ovlivňovali vývoj naší 
země a tvořili její obraz jak pro 
Čechy samotné, tak pro okolní 
svět. Druhý diskutující už tak 
vstřícný nebyl. Poukazoval na 
chyby, nedostatky, nespokojenost, 
špatné vlastnosti, které jsou prý 
nám Čechům velmi blízké. Uvá-
děl například závist, pomlouvač-
ství a kde co jiného. V té chvíli mě 
napadlo, jak velké rozdíly v nás 
mohou být, ale proč tomu tak je? 
Možná je to tím, že jsme „při tom“ 
nebyli, nepřiložili jsme ruku k dí-
lu, zkrátka na věci, které se po-
vedly těm před námi, nahlížíme 
skepticky. Zbytečně se tím ale 
zbavujeme příležitosti být součástí 
určitého celku. Přitom je tolik dů-

ŠESTÁ KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA VE STRAKONICÍCH

OSMÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Ve středu 21. 10. 2015 se od 15.00 hodin uskuteční ve velké zase-
dací místnosti MěÚ Strakonice další jednání zastupitelstva města. 
Program zasedání je zveřejněn ve vývěskách města a na www.strako-
nice.eu. Všichni jste srdečně zváni.

V měsíci září byla vybudována kruhová křižovatka v ulici Ellerově.
  Foto: M. Bučoková, archiv MěÚ
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Dudák – Měšťanský pivovar, a. s., 
se i letos zúčastnil 58. ročníku 
prestižní degustační soutěže ža-
tecká Dočesná 2015 a přihlásil do 
ní pět druhů piva: Dudák Švanda, 
Dudák světlý ležák, Dudák světlý 
ležák Premium, Otavský Zlatý 
a Klostermann.
Polotmavý Klostermann v pře-
hlídce přihlášených piv obsadil 
vynikající první místo v kategorii 
polotmavé pivo. Podle slov strako-
nického sládka Dušana Krankuse 
jde v prvé řadě o úspěch týmové 
práce výrobního oddělení, které-
mu patří obrovský dík.
„Bez poctivé práce každého ze za-
městnanců bychom na podobný 
úspěch jen stěží dosáhli. Nemalý 
dík ale patří i předchozím slád-
kům, kteří výrobu tohoto piva, ne-
soucí jméno šumavského rodáka, 
nastartovali. Máme na čem sta-
vět!“ pochvalně se vyjádřil Dušan 
Krankus.
Ostatní přihlášená piva Dudák 
Švanda, Dudák světlý ležák Pre-
mium a Otavský Zlatý se přes 203 

degustátorů z laické i odborné ve-
řejnosti probojovala až do semifi-
nále.
Vedení města děkuje za poctivou 
práci a účast na soutěži a přeje dal-
ší úspěchy jak u konzumentů, tak 
u odborníků. „Jsem na vaši práci 
náležité hrdý, Dej Bůh štěstí,“ po-
přál starosta Břetislav Hrdlička.
Žatecká Dočesná byla původně 
koncipována jako oslava dočesání 
posledního chmelového štoku. 
Tradičně se zde představují pivo-
vary z celé České republiky. 
V letošním roce bylo přihlášeno 
celkem 130 druhů piv ze 45 pivo-
varů, což je poměrně silná konku-
rence. Strakonický pivovar obstál 
mezi takovými hráči na trhu, jako 
jsou například Lobkowicz, Plzeň-
ský pivovar, Holba či další. Oblibu 
strakonického piva mimo jiné po-
tvrzuje neuvěřitelných 38 sudů vy-
točených v Žatci při svátku piva – 
Dočesné 2015.
Strakoničtí pivaři i ostatní Strako-
ničtí, máte být na co pyšní!
Markéta Bučoková, PR

STRAKONICKÝ KLOSTERMANN JE PRVNÍ
Třetí nejvýznamnější investicí na 
poli vodohospodaření je dozajista 
po úpravně vody Hajská a ČOV 
novinka – pracejovická úpravna 
vody, zrekonstruovaná za nece-
lých 145 000 000 Kč.
Rekonstrukce a modernizace 
úpravny vody Pracejovice proběh-
la za účelem zvýšení kapacity 
úpravny na 59 l/s a zajištění výro-
by kvalitní pitné vody pro město 
Strakonice. Realizací akce je vy-
tvořen předpoklad pro zásobování 
více než 11 000 obyvatel kvalitní 
pitnou vodou. Rozsáhlé práce za-
počaly v září roku 2013.
V pondělí 1. 6. 2015 byl zahájen 
zkušební provoz úpravny, při kte-
rém se velmi pečlivě sledovala 
kvalita vody. Nyní již pracejovická 
úpravna běží naplno a zásobuje 
Strakonice pitnou vodou.
Správce zařízení Technické služ-
by Strakonice nabízí zajímavou 

akci, a to nabídku možné od-
borné exkurze v délce trvání 
60–90 minut pro laickou, ale 
i odbornou veřejnost. Vzhledem 
k rozloze objektu budou vhodné 
skupinky zájemců po maximál-
ně 15 účastnících. Každá ná-
vštěva, ať už společně organizo-
vaná či individuální, musí být 
předem domluvena, k čemuž bu-
de na webových stránkách tech-
nických služeb sloužit e-mailový 
portál, než ale bude zřízen, je 
nutné si každou návštěvu do-
jednat předem telefonicky na 
kontaktech uvedených na webo-
vých stránkách strakonických 
technických služeb: www.tsst.cz. 
Na zajímavé a obohacující před-
nášce se mimo jiné dozvíte, co 
všechno předchází tomu, než si 
doma natočíme sklenici čisté 
vody.
Markéta Bučoková, PR

NA ODBORNOU EXKURZI DO VODÁRNY

V červnu 2008 spatřila ve Strako-
nicích světlo světa Obecně závaz-
ná vyhláška o zákazu požívání al-
koholických nápojů na veřejném 
prostranství. Do vyhlášky byly 
zahrnuty lokality, ve kterých v té 
době zaznamenaly hlídky měst-
ské policie i Policie ČR nejvíce 
problémů. Byly jimi – vlakové 
a autobusové nádraží a Rennero-
vy sady.
Městská policie se v poslední 
době potýkala se stížnostmi na 
pití alkoholu na dalších veřej-

ných místech. Proto se přistou-
pilo k rozšíření této vyhlášky. 
Od 21. 9. 2015 je zakázáno pít 
alkoholické nápoje také v lokali-
tě mezi obchodními domy Prior 
a Maxim a objektem hotelu Ba-
vor, na začátku klidové zóny 
Podskalí, v prostorách strakonic-
kého hradu a jeho okolí. Hlídky 
městské policie zde budou pravi-
delně provádět kontroly a dohlí-
žet na dodržování schválené vy-
hlášky.
Milan Michálek, velitel MP

ROZŠÍŘENÍ ZÁKAZU PITÍ ALKOHOLU

Loni 21. srpna 2014 byl v par-
číku u hradu ve Strakonicích 
slavnostně odhalen sochařský 
portrét známého strakonického 
dudáka, folkloristy a výrazné 
osobnosti českého národopisu 
Josefa Režného.
Ne každý návštěvník našeho 
města zná historii dudáctví na 
Strakonicku, a proto se uvažova-
lo o instalaci pamětní desky 

představující osobu Josefa Rež-
ného. Po necelých osmi měsí-
cích byla deska na betonový zá-
klad osazena a dnes již nikdo 
nemá pochyb, kdo byl Josef 
Režný a jaký odkaz nám všem 
zanechal. Informace ve třech ja-
zykových mutacích přibližuje 
osobnost známého strakonické-
ho rodáka.
Markéta Bučoková, PR

PAMĚTNÍ DESKA V PARKU U HRADU

Po dlouhých patnáct let byl je-
den z nejdůležitějších dokumen-
tů města, městská kronika, psán 
dvojicí kronikářů, Josefem Sam-
cem a Miroslavem Špeciánem. Na 
jejich vlastní žádost zářijové za-
stupitelstvo města rozhodlo, že je 
čas jim od tohoto břímě odpověd-
nosti ulehčit, a zvolilo novou kro-
nikářku. O vedení knihy města se 
bude nyní starat Marcela Křiváč-
ková. Stejně jako její předchůdci 
bude zapisovat významné mo-
menty ze života občanů, kulturní 
akce, silné výkyvy počasí, výstav-

by či rekonstrukce a další důležité 
události, které se ve Strakonicích 
udály. Součástí kronik je barevná 
příloha s fotografiemi, plakáty 
a pozvánkami.
Sepsané kroniky jsou k dispozici 
v Muzeu středního Pootaví Stra-
konice, ve Šmidingerově knihovně 
a Státním okresním archivu ve 
Strakonicích. Samozřejmě zůstá-
vá ještě jeden výtisk na městském 
úřadě. Pro případné zájemce jsou 
již vydané ročníky k nahlédnutí 
i na http://digi.ceskearchivy.cz.
Martina Dubová, odbor škol. a CR

JMENOVÁNA NOVÁ KRONIKÁŘKA MĚSTA

Partneři Zdravého města Strakoni-
ce připravili na začátek října, kon-
krétně od pátku 2. 10. do pátku 
9. 10., pestrou směs aktivit v rám-
ci dalšího ročníku Dnů zdraví. Tě-
šit se můžete na tradiční sportovní 
akce, ale také na ochutnávky zdra-

vých potravin a dietetické pora-
denství. Podrobný program Dnů 
zdraví 2015 naleznete na internetu 
(www.strakonice.eu/zdravemesto 
a www.facebook.com/zdravemesto-
strakonice) a na plakátovacích plo-
chách.

Dny zdraví zavítají do Strakonic již po deváté

Zdravé město Strakonice a Ko-
munitní nadace Blanicko–otavská 
připravily další ročník společného 
grantu. Z něho bude možné žádat 
o podporu projektů až do výše 
18 000 Kč. O grant se mohou uchá-
zet místní neziskové organizace, 
příspěvkové organizace, společen-
ství vlastníků jednotek, neformální 
sdružení fyzických osob – dospělí 
a neformální sdružení mládeže.

Grant bude vyhlášen 5. října 
a uzávěrka podání žádosti bude 
9. listopadu. Pro žadatele je při-
praven seminář, který se uskuteč-
ní ve středu 14. října od 15.00 ho-
din v zasedací místnosti MěÚ Na 
Stráži (bývalá budova KB). Téma-
ta grantu a bližší informace na-
leznete po 5. říjnu na stránkách 
www.konabo.cz.
Michal Novotný, odbor rozvoje

Vyhlášení grantu se blíží

ZDRAVÉ MĚSTO INFORMUJE

Pro letošní rok 2015 Městské in-
formační centrum Strakonice vy-
hlašuje 13. ročník výtvarné vánoč-
ní soutěže pro všechny věkové 
kategorie na téma ZVÍŘÁTKA 
V ZIMĚ.

Termín odevzdání prací je v pátek 
6. listopadu, hlasovat bude možné 
od 9. do 20. listopadu. Výstava 
potrvá do konce roku. Autoři nej-
zdařilejších děl budou odměněni.
Olga Maroušková, MIC

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ JE TADY



OKÉNKO PRO SENIORY
Od 5. 10., Po 14.30–15.30 hod., Čt 14.00–15.00 hod.
Pravidelné kondiční a zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně 
TJ ČZ, Máchova 108, info: TJ ČZ Strakonice – oddíl SPV, V. Bo-
guschová tel.: 602 150 707
13. 10., 9.30 hod.
Cvičení na venkovních posilovacích strojích, sraz před IC pro seniory
23. 10., 10.00 hod.
Beseda – Výhody klubu pevného zdraví VZP pro seniory a zásady 
1. pomoci, Sdružení zdravotně postižených, Stavbařů 213
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Ve dnech 10. až 13. 9. 2015 probě-
hl ve Strakonicích multikulturní 
festival Strakonice nejen sobě 
2015. Jako jeden z hlavních pořa-
datelů akce bychom rádi využili 
prostoru ve Zpravodaji a poděkova-
li autorům festivalu, zejména panu 
Petru Hnilovi, Martinu Vadlejcho-
vi, Janu Rausovi a dalším spolupo-
řadatelům za přátelskou spolupráci 
na přípravě a realizaci festivalu. 
Pevně věříme, že se tento festival 
setká i v dalších letech s velkým zá-

PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮM

Dne 8. 8. 2015 si Miroslav a Anto-
nie Lukešovi ze Strakonic při-
pomněli společných šedesát let 
manželství (diamantová svatba). 
Děkujeme pracovnicím MěÚ 
Strakonice, Martině Šambazové 
a Anežce Lukešové, za ochotu 

a pomoc při zajištění tohoto vý-
jimečného obřadu. Dík patří také 
zastupiteli Radku Chvostovi za 
kultivovaný a civilně přednesený 
projev, který podtrhl jedinečnost 
celé události.
Za rodinu M. Lukeš ml.

OSLAVA DIAMANTOVÉ SVATBY 

MěKS Strakonice a ČFFU pořádají:

STEVE McCURRY
výstava slavného fotografa poprvé v České republice

STRAKONICE – od 6. 10. 2015 do 31. 10. 2015 ve výstavních
prostorách areálu strakonického hradu

Steve McCurry, je rodákem z Fi-
ladelfie. Více než 30 let je jednou 
z nejuznávanějších osobností sou-
časné světové fotografie.
Než začal McCurry pracovat pro 
noviny, studoval kinematografii na 
Pensylvánské státní univerzitě. Po 
dvou letech práce v novinách pod-
nikl svou první, z mnoha pak ná-
sledujících cest, do Indie. Praktic-
ky jen s jedním batohem se vydal 
na cestu indickým subkontinen-
tem a se svým klasickým fotoapa-
rátem mapoval život této země.
Po několikaměsíční cestě se mu 
podařilo překročit hranice Pákis-
tánu. V malé vesnici potkal sku-
pinu uprchlíků z Afghánistánu, 
kteří ho v době, kdy sovětská in-
vaze uzavírala zemi všem zá-
padním žurnalistům, propašovali 
přes hranice svého státu. O něko-
lik měsíců později, již s plnovou-
sem a v tradičním, počasím ošle-
haném oděvu, ve kterém měl ale 

zašitý nafocený filmový svitek, 
přešel zpět afghánské hranice 
a spojil se s Mudžáhidy. McCurry-
ho fotografie byly mezi prvními, 
které světu ukázaly brutalitu so-
větské invaze v Afgánistánu.
Od té doby pokračoval McCurry 
ve své tvorbě i cestování napříč 
šesti kontinenty a nespočtem zemí 
a vytvořil celou řadu nezapome-
nutelných fotografií.
Zaměřuje se na konflikty, mizející 
kultury, starobylé tradice i moder-
ní život. Vždy ale v jeho snímcích 
dominuje lidský prvek, silné emo-
ce, právě takové, které proslavily 
i jeho fotografii Afghánská dívka.
McCurry získal řadu prestižních 
ocenění, včetně Zlaté medaile Ro-
berta Capy, Cenu National Press 
Photographers Award a mezi 
mnoha dalšími i bezprecedentní 
čtyři první místa ve World Press 
Photo.
František Christelbauer, řed. MěKS

Srdečně si vás dovolujeme pozvat na výstavu jednoho z nejpro-
slulejších světových fotografů Steva McCurryho, který vystavuje 
v České republice poprvé. Česko však navštívil již v roce 1989, 
kdy u nás fotografoval Sametovou revoluci. Výstava je koncipová-
na jako průřez autorovy tvorby s více než stovkou snímků. Stra-
konice se stanou po Praze druhým městem v ČR, kde výstava 
proběhne.

jmem a přízní počasí, jako tomu 
bylo v letošním roce.
Dovolujeme si využít této příleži-
tosti i k poděkování panu Dušanu 
Vávrovi a jeho přátelům z klubů 
vojenské historie za skvělou pří-
pravu, dramaturgii, režii a za je-
dinečný kulturní zážitek při křtu 
prvního dílu knižní trilogie Muži 
na správné straně, který výrazně 
obohatil program festivalu Stra-
konice nejen sobě 2015.
František Christelbauer, řed. MěKS

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MĕÚSS 7. ŘÍJNA
Každoročně se v období měsíce října koná Týden sociálních služeb 
ČR. Městský ústav sociálních služeb Strakonice pořádá v rámci toho-
to týdne Den otevřených dveří. Rádi bychom vás pozvali k návštěvě 
našich středisek, kde vás seznámíme s prostředím a provozem naší 
sociální služby. V domovech pro seniory jsou připraveny workshopy 
– rukodělné práce z tvořivé dílny.
Den otevřených dveří se koná dne 7. 10. 2015 od 10.00 do 16.00 hod. 
TĚŠÍ SE NA VÁS:
Městský ústav sociálních služeb/ředitelství, Jezerní 1281 
Domov pro seniory a Domov se zvl. režimem, Rybniční 1282 
Domov pro seniory, Lidická 189 
Pečovatelská služba, Rybniční 1283
Azylový dům a noclehárna, Budovatelská 613 
Denní stacionář pro děti, mládež a dospělé, Ellerova 160

PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Krytý bazén
Po 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30% 13.30–15.30 17.00–20.00x
Út  12.30–13.30 14.30–15.30 20.00–22.00
St 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30* 13.30–16.00 20.00–22.00
   (15.30–16.00x)
Čt  (14.30–15.30°) 14.30–16.00 20.00–22.00
   (15.30–16.00x)
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  8.00–12.00 13.00–21.00
St  8.00–12.00 13.00–21.00
Čt  8.00–12.00 13.00–21.00
Pá  8.00–12.00 13.00–21.00
So, Ne  14.00–18.00
Dne 28. 10. otevřeno 13.00–19.00

Vysvětlivky: k. p. – kondiční plavání (bez parní lázně), ° – plavání pro 
těhotné, * – plavání pro seniory, x – 1/2 bazénu, % plavání pro invalidy.
Každou středu 20.00–21.00 hod. Aqua aerobic.
V rámci Dne zdraví je v neděli 4. 10. vstupné na 1 hodinu zdarma.
Dne 28. 10. otevřeno 13.00–20.00 hod.

Sauna Na Křemelce
Út 10.00–22.00 ženy
St 10.00–22.00 muži
Čt 10.00–22.00 společná
Pá 10.00–22.00 ženy
So 10.00–17.00 společná

Dne 28. 10. otevřeno 
 10.00–17.00 muži
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2. 10., 14.00–16.00 hod., MC Be-
ruška, Otisky ručiček a nožiček
2. 10., 19.00–20.00 hod., Orin
Zvukové lázně – tibetské mísy 
a šamanské bubny
3. 10., start 10.00 hod., areál kou-
paliště v Habeši, Běh okolo Kuřidla
3. 10., 10.00 hod., dopravní hřiště 
u ZŠ Poděbradova
Rozhlídni se, brzdi, zazvoň (více 
www.mcberuska.cz)
4. 10., 7.00 hod., sraz před ná-
dražím ČD, Výlet s knihovnou 
do Tchořovic – Festival ptactva
5. 10., 9.00–15.00 hod., Fokus 
Den otevřených dveří
6. 10., 10.00 hod., MC Beruška
Látkové pleny
7. 10., 14.00–18.00 hod., Fokus
Zahradní slavnost (výtvarné a ru-
kodělné dílny, ukázky výrobků, di-
vadlo Víti Marčíka)
9. 10., 9.00–13.00 hod., Fokus 
Charitativní bazárek
10. 10., 15.00 hod., sraz u hos-
půdky Habeš (u koupaliště) 
Podzimní úklid Kuřidla (více 
www.knih-st.cz)
13. 10., 11.00 hod., MC Beruška
Biopotraviny – beseda
13. 10., 16.30 hod., MC Beruška
Jíme a žijeme zdravě s celou rodi-
nou – beseda
13. 10., 18.00 hod., ZŠ Povážská
Kurzy zdravého veg(etari)án-
ského vaření – pokročilí (více 
www.knih-st.cz)
15. 10., 18.00 hod., ZŠ Povážská
Kurzy zdravého veg(etari)án-
ského vaření – začátečníci (více 
www.knih-st.cz)
17. 10., 8.30–18.00 hod., Orin
Relaxační a prožitkový den s křiš-
ťály, mandalami a jógou
17. 10.
Zájezd s knihovnou do Bavorska
18. 10., 9.00–18.00 hod., Orin
Relaxační a prožitkový den s kar-
tami Sladění
19. 10., 11.00 hod., MC Beruška
Rýma u malých dětí – beseda
20. 10., 17.00 hod., MC Beruška
Šachy pro děti
20. 10., 18.00 hod., sál gymnázia
S gymnáziem na cestách – K. Bern-
dorffová – přednáška o indických 
ženách
21. 10., 18.00 hod., bývalý Bao-
bab (Bavorova 20)
Zelené otazníky: Tradiční odrůdy 
ovocných stromů – využijeme je 
v současnosti? (www.knih-st.cz)
22. 10., 16.00 hod., MC Beruška
Na slovíčko s dulou
23.–25. 10.
Expedice k modrému jezeru s DDM
29. 10.
Koně Štětice, pro přihlášené do 
26. 10. (www.ddmstrakonice.cz)
31. 10., 10.00–16.00 hod., vodní 
mlýn Hoslovice, Podzim na vsi

Jiřího Srnce, o překládání z cizího 
jazyka a redakční práci
19. 10., 18.00 hod., společenský sál
H. Šimková, J. Landsinger: Vzpo-
mínky Otava neodnáší aneb Naše 
město očima místních i přespol-
ních – Malé náměstí
20. 10., 15.30 hod., společenský sál
D. Zieglerová: O netopýrech – 
k vidění handicapovaní jedinci
21. 10., 15.00 hod., oddělení pro 
dospělé, Čtení sluší každému 
22. 10., 17.00 hod., společenský sál
Historie u Vás doma. Nahlížení 
nejen do genealogických (rodopis-
ných) písemností na internetu – 
Přednáška pracovníků Státního 
oblastního archivu v Třeboni.
26. 10., 14.00–18.00 hod., odděle-
ní pro děti, Halloweenské strašení
27. 10., 18.00 hod., společenský sál
K. Skalický: Strakonické příběhy 
XXII. Pimprlata za dva grejcary. 
Loutkové divadlo v čase monar-
chie, potulní loutkáři a loutkářské 
rody na Prácheňsku od 2. pol. 18 
stol. do začátku 20. stol.
29. 10., 8.00–11.00 hod., oddělení 
pro děti, Tvořivá dílnička pro děti 
– Duch z papírových ubrousků
I. hradní nádvoří 
9. 10. a 23. 10., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
II. hradní nádvoří
30. 10., 17.00 hod.
Dušičkový lampionový průvod 
(více www.mcberuska.cz)

KNIHOVNA V HUSOVĚ ULICI
16. 10., 18.00 hod., učebna CEGV 
Cassiopeia 
Kurz pečení kváskového chleba
18. 10., 18.00 hod.
Hraní na kantely s o. s. Spona 
26. 10., 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s A. Šimáčko-
vou: Pouzdro na mobil či brýle

DDM
30. 10., 8.00–16.00, CEV Podskalí
Den plný her

ARTWALL 
Do 23. 10.
Strakonický hrad trochu jinak – 
studenti SPŠ Strakonice, odboru 
Grafika design (HDR fotografie)
24. 10.–27. 11. 
J. Bradáč – Vlčina z hlavy (obra-
zy), vernisáž 24. 10. v 17.00 hod.

OSTATNÍ AKCE

2.– 3. 10., pá 19.00, so 15.00 hod. 
Na Dubovci, Přádelna přede/Dny 
architektury (baletní představení, 
promítání, otevřený ateliér, pro-
hlídky pro veřejnost, vernisáž vý-
stavy Krajiny z druhé ruky), více 
facebook JSME STRAKONICE

DŮM KULTURY

13. 10., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „A“ 
D. Gordon: Cena za něžnost 
18. 10., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou, 
zahraje A. Talafous
20. 10., 19.00 hod.
KPH – J. Svěcená (housle) 
& V. Mácha (klavír)
26. 10., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „B“ 
I. Vyskočil: Příběh jednoho hradu 
29. 10., 19.30 hod.
Koncert V. Špinarové v doprovo-
du skupiny Adam Pavlík Band

KINO OKO

1.–4. 10., 17.30 hod., Marťan 3D
1.–4. 10., 20.00 hod., Wilsonov
5.–7. 10., 17.30 hod.
Hotel Transylvánie 2 3D
5.–7. 10., 20.00 hod.
Straight Outta Compton
8.–11. 10., 17.30 hod., Pan 3D
8.–10. 10., 20.00 hod., Laputa
11.–14. 10., ne 20.00 hod., 
po–út 17.30 hod., Muž na laně 3D
12.–13. 10., 20.00 hod. 
Gangster KA
15.–18. 10., 17.30 hod.
Papírová města
15.–16. 10., 20.00 hod.
Purpurový vrch
17.–19. 10., 20.00 hod.
Legendy zločinu
19.–21. 10., 17.30 hod.
The Program: Pád legendy
20.–21. 10., 20.00 hod. 
Nemilosrdní
22.–25. 10., 17.30 hod.
Mrkáček Bill
22.–25. 10., 20.00 hod.
Ztraceni v Mnichově
26.–28. 10., 17.30 hod.
Poslední lovec čarodějnic
26.–28. 10., 20.00 hod.
Paranormal aktivity: 
The Ghost Dimension 3D
29.–31. 10., čt–pá 17.30 hod., 
so 17.30 a 20.00 hod. 
Celebrity, s. r. o.
29.–30. 10., 20.00 hod.
Fakjů pane učiteli 2
Dětské soboty – 15.30 hod.
Za kamarády z televize VII. (3. 10.)
Krtek a oslava (10. 10.)
Krtek filmová hvězda (17. 10.)
Vzpoura hraček (24. 10.)
Rohatá princezna (31. 10.) 
Seniorské středy – 9.30 hod.
Domácí péče (7. 10.)
Filmový klub – 20.00 hod.
Mládí (14. 10.)

KZ U MRAVENČÍ SKÁLY

11. 10., 14.30 a 16.30 hod.
Perníková chaloupka – loutkové 
představení LS Radost

25. 10., 14.30 a 16.30 hod.
O dobré duši – loutkové předsta-
vení LS Radost

STRAKONICKÝ HRAD
Maltézský sál a sál U Kata
6.–31. 10., út-ne 9.00–17.00 hod. 
Steve McCurry – výstava fotografií
Rytířský sál
7. 10., 19.00 hod. 
Písničky s Márou – Čechy krásné, 
Čechy mé
15. 10., 19.00 hod.
M. Jána – Karibská kráska Kuba 
aneb Křížem krážem po ostrově 
(ne)svobody – cestopisná přednáška
Hradní palác
Do 1. 11., út–ne a svátky 9.00–
16.00 hod. 
L. M. Wagner – Doteky – výstava
15. 10., 17.00 hod. 
Zaniklá erbovní galerie johanitů 
na hradě – přednáška V. Červenky
22. 10., 17.30 hod.
Architektura strakonického hradu 
– přednáška J. Kupky
Kapitulní síň
Do 18. 10., út–ne a svátky 9.00–
16.00 hod.
Pohádková země V. Klimtové – 
výstava bytostí a krajin
Zámecká galerie
Do 8. 11., út–ne a svátky 13.00–
16.00 hod.
D. Schroll – Proměny vody – vý-
stava fotografií
Zámecký sálek ZUŠ
21. 10., 17.15 hod.
Zahajovací žákovský koncert 
Šmidingerova knihovna
Během Týdne knihoven (5.–10. 
10.) budou noví čtenáři zaregis-
trováni zdarma
2. 10.–2. 11., vstupní hala 
Strakonice nejen sobě – ohlédnutí 
za nultým ročníkem kulturního 
festivalu – výstava fotografií. Ver-
nisáž 2. 10. v 18.00 hod.
6. 10., 9.00 hod., studovna 
Virtuální kolega – průvodce svě-
tem počítačů, představení projektu
6. 10., 9.00 hod., čítárna 
K. Poláček – představení spiso-
vatele a humoristy, poslech
11. 10., 16.00 hod., společenský sál
Islamizace Evropy – přednáška, 
host S. Hasan, bývalý irácký mus-
lim (pořádá Klub Mana)
12. 10., 17.00 hod., společenský sál
Uprchlická krize, co s tím? – bese-
da, host S. Hasan, bývalý irácký 
muslim (pořádá Klub Mana)
13. 10., 9.00 a 13.00 hod., studovna
Kurzy počítačové gramotnosti 
14. 10., 17.00 hod., společenský sál
AVČ – S. Daníčková – vyprávění 
o Laterně Magice, Černém divadle 


