
Konzultační dny  
České obchodní inspekce
Zástupce České obchodní inspekce bude 
připraven zodpovídat vaše dotazy z oblasti práv 
spotřebitelů v úterý 20. 9. od 9.00 do 12.00 
hod. na Obecním živnostenském úřadu MěÚ 
Strakonice, Na Stráži 270. Více informací 
poskytne J. Vadlejchová, tel.: 383 700 330.

Kontaktní kancelář nevidomých 
a slabozrakých zve k návštěvě
Oblastní pobočka Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých pořádá 14. září od 
11 hodin Den otevřených dveří ve své kontaktní 
kanceláři v ulici Stavbařů 123. Pracovníci  jsou 
připraveni seznámit zájemce s legislativou nebo 
s pomůckami pro zrakově postižené. 

Pozvánka na cvičení na 
venkovních posilovacích strojích
Rada seniorů a Infocentrum pro seniory 
pořádají cvičení na venkovních posilovacích 
strojích na Podskalí. Sraz zájemců je 13. 9. 
v 9.30 hod. u lávky pod pivovarem. Více 
informací v Infocentru pro seniory, U Sv. 
Markéty 58, tel.: 383 700 777. Akce je zdarma.
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Václavská pouť  
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ÚVOD

Ve Strakonicích díky krokům, které pod-
niklo nové vedení města v čele se starostou 
Břetislavem Hrdličkou, by mělo vzniknout 
nové technologické centrum zaměřené 
převážně na technické obory a výstavnictví 
s využitím pro širokou veřejnost, ale zejména 
pro mládež a studenty středních odborných 
i vysokých škol. 

Již nyní se vedení města zabývá otázkou 
personálního obsazení tohoto výukového 
a exhibičního parku. 

S  předstihem je zapotřebí zabývat se 
náplní centra a budovat strategii a koncepci 
jeho využití.   

Dovolujeme si proto oslovit zájemce, 
kteří mají manažerské schopnosti a znalosti 
v oblasti technického zaměření nebo jsou za-
pálenými fanoušky techniky, zda by se chtěli 
podílet a spoluutvářet novou tvář průmyslově 
orientovaného jihočeského města. 

Zájemcům rádi umožníme pracovat 
samostatně, sestavit si tým spolupracovníků 
orientujících se ve výstavnictví a interaktivní 
výuce, která by měla žákům a studentům 
zajistit zábavnější a zajímavější výuku. Ostat-
ním návštěvníkům pak formou interaktivní 
prezentace předvést zajímavosti ze světa vědy 
a techniky. 

Důraz je kladen především na technické 
vzdělání uchazeče a umění předávat své 
znalosti, neboť v současné době se technic-
ké obory dostávají do popředí a odborníků 
v tomto odvětví je zoufalý nedostatek. 

Stejně tak uvítáme spolupráci s majiteli 
zajímavých technických unikátů, kteří by byli 
ochotni svůj  majetek zapůjčit jako sběratel-
ský kousek do plánovaného muzea techniky.  

Cílem budoucího technologického parku 
je pomoci školám a vzdělávacím institucím 
a přiblížit mládeži technické obory, které mají 
budoucnost, a to především v textilním, kovo-
obráběcím či automobilovém průmyslu a tím 
zajistit odborníky do praxe pro budoucí roky. 

Strakonice získají uvedením technologic-
kého parku do provozu jedinečnou příležitost 
otevřít se vzdělanosti a firmy zde podnikající 
přísun odborně vybavených zaměstnanců. 
Tím se samozřejmě paralelně bude rozvíjet 
život, kultura a cestovní ruch ve městě. 

Pokud o sobě víte, že byste rádi věnovali 
své zkušenosti a znalosti a směrovali svůj 
další profesní život tomuto zaměření, pak 
zašlete kontakt spolu se záměrem činnosti 
k rukám starosty města Břetislava Hrdličky 
na bretislav.hrdlicka@mu-st.cz. 

 Markéta Bučoková, PR 

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Vážení spoluobčané,
barvy podzimu vystřídají letní 

sluneční paprsky a čas volna vy-
měníme za školní povinnosti, které 
čekají nejen na žáky a studenty, 
ale i na jejich rodiče a učitele.

Pevně věřím, že čas odpočinku 
přinesl to, v co každý doufal. 
Nově nabyté síly, nová přátelství, 
odhodlání a potřebnou dávku 
nadšení do další práce. 

V červnu jsme žákovskými sti-
pendii ocenili úspěšné žáky. Moc 
bych vám všem přál, abyste po-
dobný úspěch mohli zažít všichni. 
Pusťte se energicky do práce 
a radujte se i ze sebemenších 
úspěchů, protože život se nesklá-
dá jen z velkých věcí, ale právě 
drobnosti jej dělají zajímavým. 

Na počátku jara letošního roku 
jsem cenou starosty města ocenil 
na základě projednání Rady 
města Strakonice MUDr. Josefa 
Vávru za jeho dlouholetou práci 
a přínos pro město. Rád bych do 
konce roku ocenil další osobnost, 
která si podobné uznání za vý-
znamný počin zejména v oblasti 
kulturní, sportovní, sociální, vzdě-
lávací nebo volnočasových aktivit 
zaslouží. Návrhy na ocenění 
mohou pocházet od vás, občanů 
města. Uvítám vaše reakce, které 
můžete zasílat na marketa.buco-
kova@mu-st.cz. 

Prožijte příjemné podzimní 
dny a těším se na setkání s vámi 
o Václavské pouti.  
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Technologický park a jeho personální obsazení

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA STRAKONICE
13. veřejné zasedání zastupitelstva města se uskuteční 14. září od 15.00 hod. ve velké 

zasedací místnosti MěÚ Strakonice. Program jednání naleznete na www.strakonice.eu nebo 
ve vývěskách města.

 Foto: archiv města
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jako v případě elektřiny. V tomto případě by se 
platba za rezervované množství dala přirovnat 
k platbě za distribuci (jistič) a platba za skutečně 
odebrané množství k platbě za silovou složku 
elektřiny.

Tento způsob fakturace má pro odběrate-
le řadu výhod, ale zároveň i úskalí. Metoda 
dvousložkové sazby v první řadě umožňuje 
rovnoměrné rozložení nákladů na otop do celého 
kalendářního roku, zákazníci tedy dopředu 
ví, kolik je bude teplo každý měsíc stát. Avšak 
vzhledem k tomu, že odběrové diagramy vychá-
zejí z předcházejícího období a na spotřebu tepla 
má samozřejmě velký vliv počasí, může do-
cházet k odchylkám ceny za 1 GJ od ceníkové. 
V případě studené zimy, kdy je skutečný odběr 
větší než rezervovaný, vychází průměrná cena 
tepla za 1 GJ nižší, než je ceníková cena, naopak 
v případě mírné zimy se může stát, že průměrná 
cena tepla vychází vyšší – ale i tak jsou celkové 
náklady na vytápění nižší než v předchozím 
roce.

Druhá varianta fakturace, jednosložková 
sazba, znamená měsíční platby za skutečně 
odebrané množství, což má za následek nerov-
noměrné zatížení zákazníka v průběhu roku, 
protože v zimních měsících platí většinu nákladů 
na vytápění, a musí si tedy vytvářet finanční re-
zervu. Jednosložková sazba je na druhou stranu 
snadno pochopitelná, odběratel zaplatí přesně 
danou částku za odebraný GJ bez vlivu počasí, 
tzn., že studená zima znamená výrazně vyšší 
náklady než v případě dvousložkové sazby.

Jak platit za teplo a ušetřit
Sluneční paprsky postupně ztrácejí sílu, dny 

se pomalu zkracují a v noci už bývá chladno. 
Léto pomalu končí, přichází podzim a s ním 
topná sezona. Podle letitých zkušeností víme, 
že na konci září, v době Václavské pouti, se ve 
Strakonicích začíná topit. Právě v tomto období 
dochází k vyhodnocování odběrových diagramů 
na následující rok.

Během letních měsíců obdrželi všichni zákaz-
níci teplárny návrh odběrového diagramu zalo-
žený na reálné historické spotřebě tepla za rok 
2015. Odběrový diagram je přílohou smlouvy na 
dodávku tepelné energie a jako takový má velký 
vliv na tvorbu ceny pro koncového odběratele 
v nadcházejícím období. 

I přes tento fakt zůstávají odběrové diagramy 
často bez povšimnutí, což může mít za následek 
v některých případech nečekaný trend ceny tep-
la. Jde o situace, kdy vlastník objektu provede 
nějaká úsporná opatření, například zateplení 
fasády nebo výměnu oken. V takovém případě 
spotřeba tepla v dalším období pochopitelně 
klesne, ale v případě, že odběratel tyto úpravy 
teplárně nesdělí formou návrhu úpravy odbě-
rového diagramu, dojde k uzavření smlouvy na 
následující rok na vyšší rezervované množství 
tepelné energie, než bude reálná spotřeba. 

Metoda dvousložkové sazby spočívá v roz-
dělení ceny na dvě části – platba za rezervo-
vané množství a platba za skutečně odebrané 
množství tepelné energie, princip je obdobný 

RADEK MOTL, GENERÁLNÍ ŘEDITEL TEPLÁRNY STRAKONICE

Příklad fakturace pomocí dvousložkové a jednosložkové sazby - bytový dům
Studená zima Teplá zima

rezervované množství tepelné 
energie 1200 GJ 1200 GJ

stálá měsíční platba 30 110 Kč (1200 GJ – 301,1 Kč)/rok 30 110 Kč (1200 GJ - 301,1 Kč)/rok

roční platba za rezervované množství 361 320 Kč (1200 GJ - 301,1 Kč) 361 320 Kč (1200 GJ - 301,1 Kč)

odebrané množství tepelné energie 1400 GJ 1000 GJ

roční platba za odebrané množství 344 960 Kč (1400 GJ - 246,4 Kč) 246 400 Kč (1000 GJ - 246,4 Kč)

celková roční fakturace ve dvouslož-
kové sazbě 706 280 Kč 607 720 Kč

průměrná cena GJ za rok 504,48 Kč (706 280 Kč/1400 GJ) 607,72 Kč (607 720 Kč/1000 GJ)

fakturace v jednosložkové 
sazbě 766 500 Kč (1400 GJ - 547,5 Kč) 547 500 Kč (1000 GJ – 547,5 Kč)

Uzavírka parkoviště u křižovatky Katovické a Husovy ulice
V termínu od 15. 8. 2016 do 30. 3. 2017 

bude probíhat uzavírka parkoviště u křižovat-
ky ulic Katovická a Husova - parc. č. 380/10 
v k. ú. Strakonice z důvodu realizace stavby 
nového obchodního centra, přeložky inženýr-
ských sítí a parovodu.

V rámci druhé etapy od 29. 8. 2016 - 30. 3. 
2017 bude celé parkoviště uzavřeno a nebude 
umožněn průjezd vozidlům vyjíždějícím z Ná-
kupního parku Strakonice přes propojovací 
komunikaci do Husovy ulice.

 Markéta Bučoková, PR 

V MŠ Školní mají nová 
sociální zařízení

Během letních prázdnin byla zrekon-
struována všechna čtyři sociální zařízení 
v mateřské škole ve Školní ulici. Kromě 
zařizovacích předmětů toalet byly vyměně-
ny také obklady a dlažba, dále rozvody 
vody i kanalizace. Rekonstrukce zahrnovala 
i nové nátěry radiátorů ústředního topení 
a výmalbu. Stavbu realizovala stavební 
firma Kočí, a. s., Písek. Náklady na renovaci 
dosáhly 1,3 milionu korun včetně DPH.

 Jaroslav Houska, majetkový odbor

Podzimní kompostobraní aneb 
Přijďte pomoci krtečkovi uklidit 

Město Strakonice vás 20. září od 09:00 
do 16:00 hod. zve ve spolupráci s vědci 
z Biologického centra AV ČR, firmou 
Rumpold-01 Vodňany a Kompostárnou 
Jarošovice na zábavně–naučnou show na 
rampu před městský úřad. Dozvíte se nejen 
informace o třídění, zpracování a využívání 
odpadů, včetně bioodpadů, ale budete mít 
i možnost prohlédnout si pomocí endosko-
pu a mikroskopu organismy žijící v půdě 
a zároveň ve správně založeném kompostu. 
Nainstalovaná obří krtina z kompostu 
bude rozdána zájemcům. A možná přijde 
i krteček…

Radka Mrkvičková,  
odbor životního prostředí

Označte před volbami  
své poštovní schránky 

V souvislosti s nadcházejícími volbami 
do zastupitelstev krajů vyzýváme občany, 
aby si řádně označili své poštovní schránky, 
abychom předešli zbytečným stížnostem. 
Hlasovací lístky budou distribuovány 
o víkendu, týden před volbami, které se 
konají ve dnech 7.–8. října. Pokud z jakého-
koliv důvodu hlasovací lístky do schránky 
neobdržíte, můžete si je vyzvednout buď na 
podatelně městského úřadu nebo v měst-
ském informačním centru na Velkém náměstí, 
popřípadě v Infocentru pro seniory v ulici 
U Sv. Markéty. Hlasovací lístky budou mít 
oprávnění voliči k dispozici také ve všech 
volebních místnostech ve dnech voleb.
 Milada Švihálková, oddělení správní

Nabídka bytu  
k přímému prodeji

Rada města na svém jednání dne 17. 8. 
rozhodla obsadit níže uvedenou bytovou 
jednotku přímým prodejem do osobního 
vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění, na základě nejvyšší 
nabídky:
byt č. 018 o velikosti 1+0 v č. p. 87, 
ul. Na Ohradě, Strakonice II o výmě-
ře 32,40 m2, min. cenová nabídka 
450 000 Kč

Vyhodnocení nabídek bude 3. října 2016 
od 15.00 hodin v malé zasedací místnosti 
MěÚ Strakonice. Bližší informace na tel.: 
383 700 303 nebo na úřední desce MěÚ. 

 Eva Charvátová, majetkový odbor

Jihočeský kraj pořádá na podporu své se-
niorské politiky ve vybraných městech akci 
nazvanou Seniorské hrátky – jihočeská road-
show. Ve Strakonicích se uskuteční 6. září od 
18.00 hod. v kulturním domě. Cílem akce je 
představit seniorům možnosti senior pasu, 
dluhové poradny a aktivit pro lepší zdraví.

Senior pas je zaměřený na všechny aktivní 

lidi, kteří přesáhli 55 let. Kromě slev na zboží 
či služby přináší také řadu nápadů a tipů na 
výlety, zájezdy nebo návštěvy galerií a muzeí. 
Je určen lidem, kteří vědí, že jim právě začí-
nají nejlepší léta jejich života. V doprovod-
ném programu vystoupí zpěvák Josef Laufer 
a místní taneční skupina. Návštěvníci si mo-
hou nechat změřit tlak a cholesterol. (red)

Lidé se budou moci seznámit se senior pasem
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MěÚSS a Domovy pro seniory slaví
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Bezděkovská 30

386 01   STRAKONICE
olympia@strakonice.cz

383 325 701

 platí od měsíce července

BATOHY

PENÁLY

ŠKOLNÍ POTŘEBY

VÝTVARNÉ POTŘEBY

sleva na vybrané školní zboží

Připravte se u nás 
na nový školní rok

ŠKOLNÍ BALÍČKY

NEJEN PRO PRVŇÁČKY

požadavek můžete přinést nebo poslat e-mailem

balíček pro Vás připravíme ZDARMA

Stačí nám seznam školních pomůcek,

které Vaše dítě potřebuje, ostatní nechte na nás

GUMOVACÍ PERA

OC MAXIM
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ANGLIČTINA  ANGLIČTINA  
 

rodilý mluvčí a česk  lektor ýkvalifikovaný a zkušený

Jediná škola AJ v tomto regionu 
vedená rodilým mluvčím - naučte 
se OPRAVDOVOU ANGLIČTINU!  

( žádnou Czenglish    )I I

Začnete anglicky premýšlet, 
aktivne angličtinu používejte
a získejte sebevedomí mluvit.

v

v

v

v

 
    informace v češtine: 605 821 135i i

Strakonice, Hradební 329

9 úrovní: začátečníci 
až velmi pokročilí

PRÁVE NYNÍ:  ZÁPIS 
NA ŠK.ROK 2016/17

.

Městský ústav sociálních služeb Strakoni-
ce, Domov pro seniory a Domov se zvláštním 
režimem v Rybniční ulici ve Strakonicích vás 
srdečně zvou na oslavy u příležitosti 15. vý-
ročí založení domova pro seniory a 5. výročí 
otevření domova se zvláštním režimem. Osla-
vy se uskuteční v úterý 13. 9. od 9.00 hodin. 
V prostorách domova současně proběhne 
XV. ročník sportovních her seniorů 2016.

V průběhu celého dne budete mít možnost 

prohlédnout si prostory domovů pro seniory 
a výstavu výrobků zhotovených našimi  
klienty v rámci volnočasových aktivit. Seni-
ory soutěžící v různých sportovně-zábavných 
disciplínách můžete svou přítomností podpo-
řit v dopoledních hodinách. Oslavy odpoledne 
zpříjemní i živá hudba.

Těšíme se na vaši návštěvu. 
pracovní tým MěÚSS, 

DS a DZR Rybniční Strakonice
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Sousedovice 61, 386 01 Strakonice

přijmeme do HPP:

CNC FRÉZAŘE
, ZÁMEČNÍKYSVÁŘEČE CO2

(absolventy SŠ zaškolíme)

 Tel.: 388 321 490,  774 905 010

Zahrada pro relaxaci Foto: archiv MěÚSS

MŠ Lidická získá  
peníze na vybavení 

Mateřská škola Lidická získá do začát-
ku nového školního roku finanční podporu. 
Její výše záleží na tom, jak budou lidé 
nakupovat. V pondělí 26. září bude po 
téměř pěti měsících otevřena nová prodej-
na Lidl. Firma se při té příležitosti rozhodla 
podpořit místní vzdělávací instituci a ve 
spolupráci s městským úřadem vybrala 
školku v Lidické ulici. Z každého nákupu 
nad 300 Kč uskutečněného v tento den 
věnuje školce 50 Kč na nákup nového 
vybavení. 

Lidl se pro zákazníky uzavřel 9. května. 
Během necelých pěti měsíců byla původní 
prodejna srovnána se zemí a místo ní 
vyrostla nová. Zákazníkům nabídne pří-
jemnější nakupování a zaměstnancům vel-
korysé zázemí v patře. Pokud se přijdete 
přesvědčit první den otevření a nakoupíte, 
přispějete k navýšení finanční podpory 
pro MŠ Lidická.

Prohlídka městem za úplňku 

Tajemný podvečer začne v pátek 
16. 9. v 19.15 hod. v Rennerových sadech 
pod městským opevněním. Zapomenuté 
vzpomínky na staré město doprovodí 
pohádkové bytosti a historické postavy 
a hrad navštíví sám Karel IV. v muzikálu 
Noc na Karlštejně ve 20.00 hod.  (red)
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PRO OBČANY
Územní studie Podskalí a severní 
strany Palackého náměstí

Město Strakonice se rozhodlo pro pořízení 
dalších územních studií jako územně plánova-
cích podkladů pro potřeby územního plánová-
ní a rozvoje města. 

Jednou z lokalit je oblast, která se nachází 
mezi komunikací I/22 (Strakonice – Horažďo-
vice) a rekreační zónou Podskalí u řeky Otavy 
západně od centrálního zastavěného území 
města Strakonice za sídlištěm Mír, tzv. Podska-
lí. Zde územní plán Strakonice počítá s výstav-
bou rodinných domů, občanské vybavenosti 
a zeleně. Ve studii bude v návaznosti na územ-
ní plán města rozpracována koncepce prostoro-
vého uspořádání území zaměřená zejména na 
napojení dopravní a technickou infrastrukturu. 
Bude stanoven systém dopravní obsluhy území 
a bude zajištěna pěší prostupnost území. 

Na zpracování návrhu této územní studie je 
již vybrán projektant a je vypracováno zadání. 

Po vypracování návrhu a jeho projednání bude 
územní studie sloužit jako kvalifikovaný pod-
klad pro rozhodování v území.

Druhým územím je lokalita v centru města 
– severní strana Palackého náměstí včet-
ně parkoviště u kostela sv. Markéty a okolí 
mlýnského náhonu. Zde územní plán počítá 
se smíšenou obytnou zástavbou – tj. bydlením 
a občanskou vybaveností a se zachováním 
veřejného prostranství v prostoru stávající-
ho parkoviště a zeleně podél vodního toku. 
Studie by měla detailnějším způsobem řešit 
urbanistickou koncepci s prostorovým uspo-
řádáním jednotlivých funkčních zastavi-
telných ploch s řešením veřejné infrastruk-
tury. V tomto případě je město Strakonice 
na samém začátku. Rada města Strakonice 
rozhodla o pořízení studie. Následovat bude 
zpracování zadání, výběr projektanta a samot-
né zpracování a projednání návrhu územní 
studie.

MARTA SLÁMOVÁ, VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE

Farmářské trhy se přestěhují na Velké náměstí
Pro nadcházejících šest termínů podzim-

ních farmářských trhů ve Strakonicích chys-
táme novinku v podobě jejich přesunu na 
nové místo. Počínaje pátkem 9. září se budou 
konat na Velkém náměstí v prostoru pod rad-
nicí. Na novém „tržišti“ bude dostatek místa 
nejen pro farmáře a prodejce nejrůznějšího 
druhu, ale také občerstvení a prodej drob-
ných pěstitelských přebytků (ten bude opět 
možný bez účastnického poplatku). Bude zde 
k dostání široká škála regionálních potravin 
s maximálním důrazem na původ produktů 
- zboží ze supermarketu u nás nekoupíte. Ne-
budou chybět ani řemeslné výrobky. 

Termíny podzimních farmářských trhů 
budou probíhat v obvyklých dvoutýden-
ních intervalech: 9., 23. září., 7., 21. října., 
4., 18. listopadu.

Na oficiálních stránkách trhů www.far-
marsketrhy.strakonice.eu můžete sledovat 
novinky včetně aktualizovaných seznamů 
přihlášených prodejců pro každý trh. 

Trhy organizuje Ekoporadna při Šmidinge-
rově knihovně ve spolupráci s městem Stra-
konice. Kontakt: Jan Juráš, 721 658 244, jan.
juras@knih-st.cz.  Jan Juráš

Ilustrační foto: archiv Šmidingerova knihovna

Současný stav severní části Palackého náměstí.  Foto: archiv města

Evropský týden mobility bude 
opět ve Strakonicích

Od 16. do 22. září se již patnáctým 
rokem město Strakonice připojí k celoevrop-
ské akci Evropský týden mobility. Kampaň 
se snaží prezentovat občanům alternativy 
udržitelné mobility s cílem vyvolat změny 
v jejich chování a učinit pokrok směrem k vy-
tvoření udržitelnější dopravní strategie pro 
Evropu. Letošním tématem je Chytrá a čistá 
mobilita. Silná ekonomika. 

Již jedenáctým rokem v našem městě 
proběhne také Evropský den bez aut formou 
společné jízdy Strakonicemi na dopravním 
prostředku poháněném vlastní silou, a to ve 
čtvrtek 22. září se startem v 17.00 hod. od 
tribuny stadionu Na Sídlišti. Každý účastník 
bude mít možnost bezprostředně po dojez-
du k plaveckému areálu bezplatně navštívit 
krytý bazén, současně proběhne losování 
o hodnotné ceny. Pro ostatní účastníky 
budou připraveny drobné ceny. Hlavním 
cílem akce je v souladu s letošním tématem 
nabídnout možnosti a výhody alternativních 
druhů dopravy a podpořit využívání udržitel-
ných způsobů dopravy. 

Podrobný program Evropského týdne mo-
bility, který pořádá odbor životního prostředí 
ve spolupráci s Městskou policií Strakoni-
ce, Policií ČR, Českým červeným křížem, 
STARZem Strakonice, firmou Rumpold-01 
Vodňany, Kompostárnou Jarošovice, Biolo-
gickým centrem AV ČR a s žáky základních 
škol, naleznete na plakátech ve vývěskách 
města a v základních školách či na www.
strakonice.eu. 

Radka Mrkvičková a Stanislav Mrkvička, 
odbor životního prostřed

Počítač a komunikace?  
Zkrotíte je na kurzu

Staráte se o děti a při tom pracujete nebo 
si práci hledáte? Máte pocit, že jste pořád 
v jednom kole? Udělejte něco pro sebe 
a přihlaste se na bezplatné Kurzy počítačů 
a měkkých dovedností konané v RC Beruška 
Strakonice od poloviny září. Rodičům zdarma 
pohlídáme děti! Více informací, přihlášky a ter-
míny na www.vjednomkole-attavena.cz 
nebo u koordinátorky Petry Vackové na tel. 
778 062 713 či e-mailu petra.vackova@
attavena.cz. Petra Staňková, RC Beruška

Festival dokumentů o životním prostředí 
poprvé ve Strakonicích

Do Strakonic 29. září zavítá Ekotopfilm 
festival, nejstarší mezinárodní festival dokumen-
tárních filmů na světě, který se věnuje tématům 
životního prostředí a udržitelného rozvoje. 
V Česku se koná letos poprvé. Jeho první 
ročník se uskutečnil v bývalém Československu 
v roce 1974 a od té doby se odehrává na 
Slovensku.

Program festivalu je zdarma. Návštěvníci se 
mohou těšit na vybrané filmy z celého světa, 
konference, přednášky, výstavy a besedy s od-
borníky. Doprovodný program má za cíl oslovit 
co nejširší publikum. Nudit se nebudou ani ti 
mladší, pro něž je určen Junior festival pro děti 
a mládež se zábavně-vzdělávacími programy 
a workshopy. Odpoledne a večer je program 
určen širší veřejnosti. 

  Martin Demuth, MFF Ekotopfilm
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OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)  
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com
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Pamětnice strakonické plovárny vzpomínala 
Paní Marie Topínková je i přes svůj věk 

energická dáma s grácii sobě vlastní. Napo-
vídá o tom nejen její outfit, ale především ob-
rovská chuť žít a užívat si života. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o dámu, 
nesluší se zmiňovat věk, ale snadno si každý 
domyslí, že když se malá Maruška narodila, 
bylo strakonické plovárně zhruba pět let. Jen 
pro připomínku, historikové datují vznik plo-
várny do období  let 1918 – 1920.  

Jak ona sama říká, jako jedináček byla roz-
mazlované a hýčkané děcko, které dobu první 
republiky zažilo v bezpečí a bezstarostnosti 
milující rodiny. Na plovárnu chodívala s ma-
minkou a vzpomíná, jak byla na tehdejší dobu 
pokroková. 

Plovárnu vlastnil soukromník pan Bechyň-
ský a snažil se nabídnout návštěvníkům, kteří 
byli z počátku nedůvěřiví, ostatně tak jako  
každý k naprosté novince, to nejlepší, co 
mohl. Strakonická plovárna byla jednou 
z prvních v republice, a tak je jasné, že jistý 
ostych a nedůvěra v lidech byla. 

Vzpomínky paní Topínkové patří období 
jejích deseti let. Zda klientela plovárny byla 
spíše z bohatší, nebo naopak chudší vrstvy 
obyvatel, opravdu posoudit neumí, protože 
zkrátka v tomto věku měla jiné starosti. Ale 
velmi dobře si vzpomíná, jak se tam naučila 
plavat. Na plovárně bylo možné půjčit si duši 
a pan Bechyňský, který zde fungoval zároveň 
jako plavčík, dohlížel na bezpečí návštěvníků. 

Jídlo si nosili z domova, protože doba byla 
taková, že se šetřilo a na zbytečné „vyhazová-
ní“ to zkrátka nebylo. Zaplatit vstupné a zby-
tek se oželel. Prvorepubliková koupací móda 
představovala dlouhé jednodílné plavky pro 
dámy. Pánové, ti to měli o poznání jednoduš-
ší, zkrátka oblékli trenýrky. V tomto směru 
zaznamenal módní svět obrovský skok, nebo 
spíše pokles. Z tehdejšího jednoho modelu by 
dnes krejčíci ušili moderních modelů hned ně-
kolik. A pak, že nejsme šetřiví.

Ve vzpomínkách se paní Topínková zmí-
nila o svém působení v organizaci Sokola. 
Naprosto mne šokovala přiznáním, že ještě 
před dvěma lety cvičila prostná. Styděla jsem 
se. Asi bych stěží udělala kotoul vzad. Tatínek 
paní Topínkové byl obrovským nadšencem 
a aktivním členem Sokola a svou dceru a poz-
ději i jejího o deset let mladšího bratra vedl po 
této cestě. Protože byla malá Maruška dítko 
neposedné, cvičení a sokolský dril jí nedělaly 
potíže. Spíše naopak milovala pohyb. Jako do-
rostenka se zúčastnila Sokolského sletu v roce 
1938 a následně za deset let XI. všesokolské-
ho sletu, který byl na dlouhou dobu posled-
ním. Atmosféra na sletech byla, jak sama říká, 
bratrská. Všichni, co tam byli, drželi pospolu 
a jeden se staral o druhého. „Starší sestry byly 
spíše našimi maminkami. Neexistovala rivali-
ta,“ říká Marie Topínková.  

Z jejích vzpomínek doslova vyzařovala krá-
sa a nostalgie té doby, která ale ne vždy byla 
zalitá radostí. 

Když jsem se paní Topínkové zeptala na 
recept na dlouhý život, odpověděla velmi 
stručně: „Cíleně nedělám nic, jen jsem ráda na 
světě.“ Markéta Bučoková, PR   

Marie Topínková  Foto: archiv města

Sportovní hry seniorů
Město Strakonice a rada seniorů pořádají 

pro seniory sportovní hry. Konat se budou 
v úterý 6. 9. od 13.00 hod. na III. hradním ná-
dvoří. Registrace bude probíhat od 12.30 hod. 
Zájemci budou soutěžit v těchto disciplinách: 
kulkovrh, nordic walking na čas, hod míčem na 
koš, kroket, ruské kuželky, slalomový běh, šipky 
a kvízy. K poslechu zahraje od 15.00 hod. 
v sále U Kata kapela Malá muzika Nauše Pe-
píka. Akce je zdarma a občerstvení zajištěno. 
Pro výherce jsou připraveny zajímavé ceny. 
Více informací obdržíte v Infocentru pro seni-
ory, U Sv. Markéty 58, tel.: 383 700 777,  
720 043 670 nebo u paní Marcely Štverá-
kové, předsedkyně rady seniorů, tel.:  
602 340 099 a na webových stránkách 
města: www.strakonice.eu.

Podzimní blešák
Rada seniorů ve spolupráci se STARZ 

Strakonice pořádají podzimní blešák 
v sobotu 8. října od 8.00 do 11.00 hodin 
v letním plaveckém areálu. Prodej sortimentu 
je bez omezení. Více informací získáte na tel.: 
602 811 600 nebo na e-mailu iparkosova@
seznam.cz. Přihlášky jsou přijímány od 29. 9. 
Nájemné činí 50 Kč za místo. Vstup pro 
prodejce je od 7.30 hodin.

 Marie Žiláková, Infocentrum pro seniory

RC Beruška doprovodí děti do školy
Rodinné centrum Beruška nabízí rodičům 

dětí prvního stupně základní školy v rámci 
projektu „Zaměstnaní rodiče - spokojené 
děti“ kromě dotovaných jarních, podzimních 
a letních příměstských táborů i doprovod 
dětí do školy a ze školy, na kroužky a do 
klubu Beruška, který funguje od 5.30 do 
19.00. Projekt potrvá dva roky a jeho cílem 
je pomoci rodičům sladit péči o dítě se 
zaměstnáním. Služby jsou zdarma, dotované 
Evropskou unií. Přihlášky a více informací zís-
káte na www.rcberuska.cz nebo na telefonu 
773 165 696.

 Petra Staňková, předsedkyně RC Beruška
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Nový ředitel chce zvýšit počet žáků

Základní škola Povážská má od 1. srpna no-
vého ředitele. Rada města jím jmenovala Tomá-
še Linharta, který vyhrál konkurz. Jeho cílem 
je zvýšit počet žáků, chce také zlepšit počítačo-
vé vybavení, se kterým žáci 
pracují, a zachovat všeo-
becné zaměření školy.

Hlavním úkolem je podle 
jeho vize naplnit školu tak, 
aby do budoucna měla dvě 
třídy každého ročníku. Po 
slučování základních škol 
v Lidické ulici a na Velkém 
náměstí a stěhování do 
nově postaveného areálu 
nebyla kapacita školy zcela 
naplněna, protože do Po-
vážské nepřešly všechny 
děti. „Na druhém stup-
ni je šest tříd s poměrně 
malým počtem žáků. Na 
prvním stupni ale už dvě 
třídy v ročníku jsou,“ uvedl 
ředitel. Nedostatek žáků má podle něj neblahý 
vliv na aprobovanost učitelů. Vzhledem k sys-
tému financování škol podle počtu žáků musí 
někteří kantoři učit i předměty, na které nemají 
aprobaci. Taková situace je ale na většině škol, 
doplňuje.

Škola bude pod jeho vedením dětem i nadá-
le nabízet všeobecné zaměření. Nebude nijak 
konkurovat školám, které určité zaměření mají. 
„Chceme pokračovat a dál rozvíjet zdravotnic-
ký kroužek, který tu už léta funguje a má vý-

Tomáš Linhart  Foto: archiv města

Péče věnovaná zdraví by měla být pro každého prioritou

borné výsledky,“ poznamenal Tomáš Linhart. 
Tento kroužek a řadu dalších ve škole nabízejí 
v rámci družiny. Ke keramice či florbalu by 
mohl ještě v budoucnu přibýt kroužek informa-

tiky, plánuje ředitel. 
Škola je velmi dobře 

materiálně zabezpečená. 
Díky úspěchům v různých 
projektech mohla v minu-
losti nakoupit nové vyba-
vení a pomůcky. „V každé 
třídě je interaktivní tabule 
a učitelé ji při výuce použí-
vají,“ doplnil Linhart. Rád 
by také získal peníze na 
modernizaci vybavení jed-
né z počítačových učeben, 
protože technika i software 
jsou už zastaralé.

Co nejdříve by také chtěl 
zavést elektronickou žá-
kovskou knížku, aby bylo 
možné komunikovat s rodi-

či přes internet. Ti by pak měli mít lepší přehled 
o prospěchu svých dětí. „Na základě zkušenos-
tí s elektronickou žákovskou knížkou bychom 
mohli přistoupit třeba i k elektronické třídnici,“ 
nastínil.

Tomáš Linhart nastoupil na Základní školu 
Povážská hned po ukončení studií v roce 2004, 
v září zde tedy začíná už třináctý rok své peda-
gogické kariéry. Učil matematiku, informatiku, 
tělocvik a dílny. Hodiny informatiky bude mít 
i nadále.  (red)

Dnešní příspěvek je věnován tématu oč-
kování. Informace o této problematice nám 
poskytl MUDr. Vladimír Hanáček z Očkova-
cího centra ve Strakonicích.

K čemu je vlastně očkování dobré?
Přes všechny útoky zapřisáhlých nepřátel 

očkování je vakcinace uznávána jako rozum-
ný a vhodný způsob ochrany před infekčními 
nemocemi. Je tomu tak mimo jiné i proto, že 
současné očkovací látky vývojem, techno-
logiemi výroby a svým složením odrážejí 
nejnovější poznatky vakcinologie. Jsou dobře 
definovaného složení, což znamená, že je 
v nich obsažena pouze ta aktivní složka, která 
formuje požadovanou obranyschopnost proti 
dané infekci.

Právě mnoho těchto nepřátel se ohání škod-
livostí některých složek vakcín...

Vakcíny jsou prosté příměsí a látek, které 
obranyschopnost nevytváří, a dříve tak před-
stavovaly zbytečnou složku vyvolávající nežá-
doucí reakce na očkování.

Působí vakcína na každého stejně?
Očkování je nutno vždy indikovat, tedy roz-

hodnout, zda má dané očkování pro konkrét-
ního člověka požadovaný přínos, a vyloučit 
kontraindikace - skutečnosti, které očkování 
brání. Rozhodnutí o očkování je proto indivi-
duální navíc i proto, že ze současného pohle-
du se jedná o investici do vlastního zdraví.

Na jihu Čech se lidé nechávají nejčastěji oč-
kovat proti klíšťové encefalitidě. Jaké období 
je pro tuto vakcinaci nejvhodnější?

Je nutno zdůraznit, že začít s očkováním je 
možno kdykoli, bez ohledu na roční dobu. Není 
důvod nevyhovět i v letních měsících zájmu 
o očkování, kdy často podnětem dát se očkovat 
je přisátí klíštěte nebo setkání s onemocněním 
v okolí. 

Stoupá u nás zájem o očkování, nebo spíše 
naopak? 

V současné době se zvyšuje zájem o očko-
vání proti infekční žloutence (virové hepatitidě 
typu A). Zvýšily se obavy z možného importu 
z ciziny a onemocnění zejména mladých lidí 
z okolí nemocného. Mladí lidé, narození cca po 
roce 1980, představují nejvíce ohroženou část 
populace. Je tomu hlavně proto, že v posled-
ních desetiletích byl výskyt tohoto onemocnění 
v naší populaci velmi nízký, a mladí lidé tak 
neměli možnost se s původcem setkat a tzv. se 
„promořit“.

Jsou nějaké novinky v tomto odvětví, o kte-
rých bychom měli vědět?

Očekávanou novinkou je vakcína proti borre-
lióze, která je již připravována k užití v praxi. 
Vzhledem k nesnázím, které borreliová infekce 
řadě lidí působí, bude velkým preventivním 
přínosem. 

 Lenka Scheinostová, 
 komise pro sociální věci a zdravotnictví

Novinky v infocentru
Na konci 20. let minulého století se na 

skalách lemujících řeku Volyňku na úpatí 
vrchu Hradiště začala rodit legendární 
chatová osada Přední Zborovice. Zprvu 
se jí říkalo Táhne to tady, později Srdcová 
sedma a Librajda, nakonec se ustálil ná-
zev Zborovice. Třicet let byl šerifem Ramo-
nem dentista Josef Herman, vyhledávaný 
pacienty všech věkových kategorií nejen 
ze Strakonic, ale i z širokého okolí. 

Osadě se věnuje nová kniha nazvaná 
Z veršíků šerifa Ramona, jejíž autorkou 
je Ladislava Hermanová. Sestavila ji ze 
zápisků svého tchána, přidala k nim do-
bové fotografie i snímky ze současnosti. 
Příběhy a verše v knize čtenáře zavedou 
do 60. a 70. let minulého století. 

Mladá dudácká muzika Strakonice 
vydala v červenci u příležitosti svého 
10. výročí nové CD nazvané Copa to 
v tom houští děláte. Album obsahuje 17 li-
dových písní z jižních a západních Čech. 
Natočila ho ve studiu Českého rozhlasu 
Plzeň v hudební režii Antonína Bulka, 
hudebních úprav se ujal Patrik Ředina. 
Ukázky z nového alba si můžete poslech-
nout 12. září od 19 hodin na vlnách ČRo 
Plzeň v pořadu Špalíček lidových písní.

Knihu i CD si můžete koupit v Městském 
informačním centru Strakonice na Velkém 
náměstí. (red) 

Návštěvníci plaveckého stadionu se 
mohou těšit na nový relaxační bazén

Na plaveckém stadionu začala 
v průběhu prázdnin kompletní přestavba 
relaxačního bazénu u pětadvacetimet-
rového krytého bazénu. Původní bazén 
již nebylo možné dál provozovat kvůli 
průsakům, které způsobovaly zatékání 
vody do armatury bazénového ochozu 
a její postupné poškozování. Nový bazén 
bude v celonerezovém provedení s přeli-
vovými žlábky po celém obvodu a jeho 
dno bude příjemně perlit. Rozměr bazénu 
o tyto žlábky naroste na 6,8 x 3,8 m 
a hloubka bazénu se zvýší z původních 
30 na 50 cm. Práce budou také probíhat 
pod bazénem ve strojovně, kde se vymění 
jeho celá technologie na úpravu vody, 
která bude i nadále nahřívána na příjem-
ných 36°C. Pro veřejnost by měl být jeho 
provoz připraven v druhé polovině září. 
Do té doby bude veřejné plavání bez 
relaxačního bazénu.

K dílčí rekonstrukci došlo v létě i v sau-
ně, a to u ochlazovacího bazénu, který 
má nové keramické obklady.

Pevně věřím, že tyto zásadnější úpravy 
přispějí k ještě větší spokojenosti a kom-
fortu našich návštěvníků, které tímto zvu 
a těším se na setkání v sezoně podzim 
2016.

  Karel Dvořák, vedoucí plaveckého  
 stadionu STARZ Strakonice

Komise pro cestovní ruch zrušena
Rada města zrušila komisi pro cestovní 

ruch. Jejími členy byli Martin Rataj, 
Vladimír Janák, Petr Kollros, Ivana Říhová 
a Ladislav Havel. Členové komise se loni 
sešli čtyřikrát a letos jen jednou.  (red)
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NOVINKA
pro dobré zažívání, které je základem štíhlé postavy a pevného zdraví

Drink PEIPAKOA BIRREGULARIS díky vláknině inulin a výtažkům z pomeranče,
mrkve a citronu povzbudí činnost trávení a střev. 

K dostání exkluzivně ve výživové poradně NATURHOUSE Strakonice.
Chcete změnit své stravovací návyky, vidět trvalý efekt a přitom si zdravotně neublížit? 

Přidejte se ke stovkám spokojených klientů naší výživové poradny.

NATURHOUSE Strakonice, Kochana z Prachové 119
tel.: 383 134 384, e-mail: strakonice@naturhouse-cz.cz, www.naturhouse-cz.cz

Za 7 měsíců 32 kg dole!

OPRAVDU SE MI TO PODAŘILO. JMENUJU SE MARCELA NĚMCOVÁ, BYDLÍM POBLÍŽ 
STRAKONIC, PRACUJI JAKO PRODAVAČKA A DÍKY VÝŽIVOVÉ PORADNĚ NATURHOUSE MOHU 
NOSIT KRÁSNÉ OBLEČENÍ VE VELIKOSTI S. A NEJEN TO…
Než jsem se dozvěděla o výživové poradně NATURHOUSE ve Strakonicích, v podstatě jsem 
svou postavu neřešila. Neříkám, že bych byla spokojená, ale nekladla jsem tomu prioritu. 
Pamatuji si před nějakou dobou, myslím, že to bylo tehdy, když se zrovna otvírala výživová 
poradna NATURHOUSE u nás ve Strakonicích, že jsem procházela okolo a oslovila mne 
slečna s letáčkem a nabídla mi konzultaci u výživové poradkyně. Tenkrát jsem to odmítla. 
Nikdy jsem totiž nevěřila tzv. pouličním verbířům, všichni jistě známe ty neodbytné nabízeče 
všeho možného. Zrazená z dob dřívějších jsem si ani pořádně nevyslechla, co mi slečna 
v bílém oblečení nabízí, což byla velká škoda, dnes už to vím. 

Uběhlo několik let a já se přeci jen, sice oklikou přes jednu soutěž, ale přesto dostala 
do NATURHOUSE. A světe, div se! Byla jsem naprosto nadšená. Již po jednom 
týdnu dodržování metody NATURHOUSE jsem odložila 3 kg bez hladovění. Můj život 
po NATURHOUSE je stejně krásný jako před ním, jen poněkud lehčí… o 32 kg. Cítím se 
skvěle a plná života. Ráda si oblékám oblečení, na které jsem do té doby jen koukala, 
a postupně si obnovuji šatník. A z čeho mám největší radost? Že i můj intimní život je teď 
lepší. NATURHOUSE mi pomohl s něčím, o čem jsem byla přesvědčená, že není možné 
změnit. Pomohl mi zvýšit sebevědomí, mohu si kupovat krásné, mladistvé oblečení v běžné 
konfekční velikosti S, nebojím se stoupnout si na váhu a podívat se na sebe do obrovského 
zrcadla v naší koupelně. 

Mnohokrát všem děkuji, v první řadě výživové poradně NATURHOUSE ve Strakonicích.                                                   
Marcela Němcová

Chcete také bez hladu a natrvalo odložit svá kila? Výživová poradna NATURHOUSE Strakonice
Kochana z Prachové 119, tel.: 383 134 384, e-mail: strakonice@naturhouse-cz.cz
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Václavská pouť 2016
Pátek 23. září

do 23.00, provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
13.00–17.00 Farmářské trhy – Velké náměstí (pod  
 radnicí)
14.00–17.00 XIV. ročník výstavy ručních prací nejen  
 seniorů – Domov pro seniory Lidická
15.00 Noc sokoloven
17.00–22.00 koncert Na chvíli Strakonice, Pakoně  
 Strakonice – před DDM
20.00 Pouťovej nářez – The Switch, The Truth  
 Is Out There – Music bar Křemelka
21.00  Pouťová, 1. díl, DJ Radek - Music club  
 Inferno
22.00 Ohňostroj – areál pod Hvězdou
Během celého dne tréninkové seskoky padákem, možnost 
tandemových seskoků – letiště

Sobota 24. září

do 23.00, provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
7.00–17.00 Chovatelská výstava králíků, holubů  
 a drůbeže – Podsrpenská
7.30–11.30  Sběratelská burza, sokolovna
8.00–12.00 ČZ a. s. – Den otevřených dveří
9.00–18.00 XIV. ročník výstavy ručních prací nejen  
 seniorů – Domov pro seniory Lidická
9.00–18.00 Strakonický fez – soutěžní seskoky  
 parašutistů v přesnosti přistání - letiště
11.00–13.00 koncert Pianko Strakonice – před DDM
13.00–17.00 přehlídka country tanců skupin z celé  
 republiky (Osm a půl opice Strakonice,  
 Klepeto Praha, Marek Chytra  
 Ondřejov a další) – před DDM
14.30–15.00 koncert Pianko Strakonice – před DDM

17.00 hokej, HC Strakonice – HC Tábor B –  
 zimní stadion
17.30 mše sv. za město – kostel sv. Václava
18.00–22.00 koncert Scéna Strakonice – před DDM
20.00 koncert Vision Days, Tragedis, Pirates  
 of the Pubs – Music bar Křemelka
21.00 Pouťová party s moderátory  
 R. Andělem a B. Tlučhořovou z rádia  
 Kiss Jižní Čechy – dům kultury
21.00  Pouťová, 2. díl, DJ Mareš - Music club  
 Inferno

Neděle 25. září

do 23.00, provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
6.00–11.00 Chovatelská výstava králíků, holubů  
 a drůbeže – Podsrpenská
8.00 mše svatá – kostel sv. Václava
9.00–18.00 XIV. ročník výstavy ručních prací nejen  
 seniorů – Domov pro seniory Lidická
10.00 mše svatá – kostel sv. Václava
10.00–12.00 Nektarka – parkoviště pod nemocnicí
11.00–13.00 koncert Pauza Strakonice – před DDM
11.00–13.00 Strakonický fez – seskoky kapitánů – letiště
13.00–19.00 koncert Melodion Band a Vráťa Pitra –  
 před DDM
14.30–15.00 vystoupení tanečních kroužků DDM  
 Strakonice – před DDM
15.30    koncert Parkán – parkoviště pod nemocnicí
16.30 fotbal, FK Junior Strakonice – Smetanova  
 Lhota – muži – hřiště Na Křemelce

Středa 28. září
17.30 mše svatá – kostel sv. Václava
Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVY
Do 18. 9.
Historické dudy,  
nástroj žebráků i králů 
Místo: kapitulní síň
Info: MSP

Do 30. 10.
Obrazy – plastiky: Karel Bečvář, 
Jan Samec, Jiří Kožíšek
Místo: hradní palác
Info: MSP

3. 9.–1. 10.
DOMA - výstava fotografií od sedmi 
různých autorů
Vernisáž 3. 9. v 17.00
Místo: ArtWall, Želivského ulice

4. 9.–2. 10.
Setkání – výstava obrazů Valentina 
Horby a soch Jitky Křivancové
Vernisáž 3. 9. v 15.00 hod.
Místo: Maltézský sál
Info: MěKS

6.–30. 9.
Tváře úmluvy CITES – výstava foto-
grafií ohrožených zvířat a rostlin
Místo: vstupní hala ŠK
Info: ŠK

15. 9.–30. 10.
Hrady a zámky západní Šumavy 
a Pošumaví – Augustin Liška
Vernisáž 14. 9. v 16.00 hod.
Místo: Zámecká galerie
Info: MSP
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3. 9.
14. ročník hasičské soutěže O putovní 
pohár starosty města Strakonice
Místo: Pod Hvězdou, info: SDH Strakonice I

3. 9., 13.00 hod.
Konopická 
Unikátní venkovní divadlo 
Místo: Vodní mlýn Hoslovice, info: MSP

3. 9.–4. 9., 10.00–18.00 hod.
Čtení z kvantového pole  
a zvědomování příčin
dvoudenní seminář Mgr. Lexy, přihlášky na tel.: 
739 544 576, 
Místo: RC Beruška, info: www.kvantovacesta.cz

3. 9., 16.30 hod.
Rockový fest Strakonice
Ebony, When It Rains, No Disorder, Jana 
Kratochvílová, Delikvence 11, Telex, Krucipüsk, 
Herdek Filek
Místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

4. 9., 15.00 hod.
Setkání s písničkou, kapela 
Nektarka
Hudba k tanci a poslechu, křest CD.
Místo: dům kultury, info: MěKS

5. 9., 17.30 hod.
Zastavení čase. Ztišení. 
verše – Václav Renč, poetická próza
Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

6. 9., 9.00 a 13.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
základy práce s počítačem, excel I
Místo: studovna ŠK, info: ŠK

6. 9., 13.00–18.00 hod.
Sportovní hry seniorů
Místo: III. nádvoří strakonického hradu,  
info: infocentrum pro seniory

7. 9., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „B“ Lutz  
Hübner – Úča musí pryč!
David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, 
Jana Janěková ml. Kateřina Winterová, Petra 
Špalková. Místo: dům kultury, info: MěKS

8. 9., 10.00 hod.
Bezplatné kurzy počítačů a měkkých 
dovedností
infoschůzka pro rodiče, začátek kurzů 19. 9., 
přihlášky: www.vjednomkole-attavena.cz,  
info: RC Beruška

9. 9., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
Místo: Velké náměstí (pod radnicí)
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz,  
tel.: 721 658 244, info: Ekoporadna ŠK

10.–11. 9., 9.00–17.00 hod.
Kurz hormonální jógy s Danielou 
Uhlíkovou
dvoudenní kurz podle Dinah Rodrigues, přihláš-
ky: RC Beruška d.uhlikova@seznam.cz, tel.: 723 
144 220. Místo: RC Beruška

10. 9., 20.00 hod.
Good Bye Summer XI. koncert kapel
Místo a info: kemp Podskalí

11. 9., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou – 
Rytmix
Místo: dům kultury, info: MěKS

www.meks-st.cz | www.knih-st.cz | www.muzeum-st.cz | www.csop-strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz  
www.lsradost.cz | www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz 

KINO OKO
1.–4. 9., 17.30 hod.
Obr dobr 3D
USA, rodinný/fantasy, 117 minut, přístupný všem

1. 9., 20.00 hod.
Buchty a klobásy
USA, animovaný/dobrodružný/komedie, titulky, 
83 minut, přístupný od 18 let

2.–4. 9., 20.00 hod.
Taxi 121
ČR, thriller, 90 minut, přístupný od 12 let

5.–7. 9., 17.30 hod.
Doba ledová: Mamutí drcnutí 2D/3D
5.–6. 9. ve 2D, 7. 9. ve 3D
USA, animovaný/komedie/rodinný, 100 minut, 
přístupný všem

5.–6. 9., 20.00 hod.
Matky na tahu
USA, komedie, titulky, 100 minut, přístupný od 15 let

7.–9. 9., 20.00 hod.
Smrt ve tmě
USA, horor/thriller, titulky, přístupný od 15 let

8.–11. 9., 17.30 hod.
Lovecká sezona: Strašpytel
USA, animovaný, 84 minut, přístupný všem

10.–12. 9., 20.00 hod.
Sully: Zázrak na řece Hudson
USA, biografický/drama, titulky, 96 minut,  
přístupný od 12 let

12.–14. 9., 20.00 hod.
Nerve: Hra o život
USA, thriller/akční/mysteriózní, titulky, 96 minut, 
přístupný od 12 let

13.–14. 9., 20.00 hod.
Zloději zelených koní
ČR, drama, 90 minut, přístupný od 12 let

15.–17. 9., 20.00 hod.
Tajný život mazlíčků 2D/3D
15.–16. 9. ve 2D, 17. 9. ve 3D
USA, animovaná komedie, 90 minut, přístupný všem

15.–17. 9., 20.00 hod.
Dítě Bridget Jonesové
VB, komedie/romantický, přístupný od 15 let

18.–21. 9, 17.30 hod.
Prázdniny v Provence
ČR, komedie, 95 minut, přístupný od 12 let

18.–20. 9., 20.00 hod.
Mechanik zabiják: Vzkříšení
USA, akční/krimi/thriller, titulky, 98 minut, přístupný 
od 15 let

21.–22. 9., 20.00 hod.
Ve jménu krve
USA/FR, akční thriller, titulky, 88 minut,  
přístupný od 12 let

22.–25. 9., 17.30 hod.
Čapí dobrodružství 3D
USA, animovaný/rodinný, přístupný všem

23.–25. 9., 20.00 hod.
Krycí jméno Holec
ČR/Rak, drama/historický, 100 minut,  
přístupný od 12 let

26.–28. 9., 17.30 hod.
Sezn@mka
ČR, komedie, 90 minut, přístupný od 12 let

26.–27. 9., 20.00 hod.
Café society
USA, komedie, drama, romance, titulky, 96 minut, 
přístupný od 15 let

29.–30. 9., 17.30 hod.
Sirotčinec slečny Peregrinové  
pro podivné děti 3D
USA, dobrodružný/fantasy, přístupný všem

29.–30. 9., 20.00 hod.
Deepwater Horizon:  
Moře v plamenech 3D
USA, akční/drama/thriller, titulky, příst. od 15 let

SENIORSKÉ STŘEDY
14. 9., 9.30 hod.
Jak básníci čekají na zázrak
ČR, komedie, 120 minut

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
28. 9., 20.00 hod.
The Beatles: Eight days a week – The 
touring years
VB, dokument, titulky, 130 minut, přístupný všem

PLAVECKÝ STADION
LETNÍ AREÁL
1. 9.–4. 9.  12.00–20.00

KRYTÝ BAZÉN
Po 6.00–8.00 – kondiční plavání
 12.30–13.30 – plavání pro invalidy
 13.30–15.30
 17.00–20.00 – ½ bazénu
Út 12.30–13.30
 14.30–15.30
 20.00–22.00
St 6.00–8.00 – kondiční plavání
 12.30–13.30 – plavání pro důchodce
 13.30–16.00 (15.30–16.00 – ½ bazénu)
 20.00–22.00 (kromě středy 7. 9.)
Čt 14.30–15.30 – plavání pro těhotné
 14.30–16.00 (15.30–16.00 – ½ bazénu)
 20.00–22.00 (kromě čtvrtka 22. 9.)
Pá 6.00–8.00 – kondiční plavání
 12.00–22.00 (15.30–19.00 – ½ bazénu)
So 13.00–20.00
Ne 13.00–20.00

SAUNA
Út  10.00–22.00 ženy (od 6. 9.)
St  10.00–22.00 muži (od 7. 9.)
Čt  10.00–22.00 společná (od 1. 9.)
Pá  10.00–22.00 ženy (od 2. září)
So  10.00–17.00 společná (od 3. září)

FITNESS
Po  8.00–12.00, 13.00–19.30
Út-Pá   8.00–12.00, 13.00–21.00
So  14.00–18.00
Ne  14.00–18.00

BOHOSLUŽBY
Římskokatolická farnost

Nedělní bohoslužby
8.00 hod. kostel Podsrp
9.30 hod. kostel sv. Markéty

4. 9., 9.30 hod., kostel sv. Markéty
nedělní eucharistie s promluvou pro děti a žeh-
náním školních potřeb

8. 9., 17.30 hod., kostel Panny Marie  
Bolestné na Podsrpu
titulární slavnost kostela

11. 9., 19.00 hod., kostel sv. Markéty
večer chval

Bohoslužby 24., 25. a 28. jsou uvedeny 
v programu Václavské poutě.

2. 10., 9.30 hod., kostel sv. Markéty
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
 
Více: www.farnost-strakonice.cz

Mana, Apoštolská církev

Nedělní bohoslužby 
9.30 hod., Lidická 194
Zamyšlení nad Biblí
každý čtvrtek, 17.00 hod., Lidická 194
Více: www.manacirkev.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ

INZERCE

POŽADUJEME 
 praxi v řízení autobusů
  alespoň částečnou hovorovou znalost 

anglického či německého jazyka
 profesionální přístup a vystupování

NABÍZÍME 
  celoroční práci s nadstandardním 

fi nančním ohodnocením
  příjem v Kč i v Eur, věrnostní bonusy, 

výkonnostní bonusy, diety, provize

ČESKO – NĚMECKÁ AUTOBUSOVÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V PRAZE PŘIJME DO HPP ŘIDIČE AUTOBUSŮ PRO 
PRAVIDELNOU MEZINÁRODNÍ LINKOVOU PŘEPRAVU OSOB.
DOPRAVA SE ZAJIŠTUJE PRO EVROPSKOU AUTOBUSOVOU JEDNIČKU NA TRHU – FLIXBUS.

KONTAKT: 
management@buspoint-fl ixbus.cz 
+490 723 000 030 
MLUVÍME ČESKY !!!

ŘIDIČ LINKOVÉHO AUTOBUSU
DOPRAVA SE ZAJIŠTUJE PRO EVROPSKOU AUTOBUSOVOU JEDNIČKU NA TRHU – FLIXBUS.

Pravidelný 
nadstandardní měsíční příjem – garantujeme minimálně 35 tisíc Kč!!!/
 20 směn
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11. 9., 18.00 hod.
Hraní nejen na kantely
Hraní, zpěv, poslech i pro veřejnost ve spoluprá-
ci se spolkem Spona.
Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

12. 9., 17.00 hod.
Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý 
– Ten píše to a ten zas tohle
literárně-hudební beseda dvou spisovatelů
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

13.9., 13.00-16.00 hod.
Přednáška o životě handicapovaných 
netopýrů pražského sdružení Nyctalus
Místo a info: Fokus, Bezděkovská 216

13. 9., 18.00 hod.
Strakonické příběhy XXXIII., 
Karel Skalický. Život ve městě na Otavě kolem 
roku 1830.
Místo: společenský sál ŠK, info: pobočka ŠK

13. 9., 19.00 hod.
Přednáška Karla Nyklese: Japonsko 
– od Fuji až k Pacifiku
Místo: Rytířský sál, info: MěKS

14. 9., 16.30 hod. 
Zastavení v čase. Ztišení.
verše, poetická próza – Josef Thomayer
Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

14. 9., 19.00 hod.
Recitál Chantal Poullain se skupinou 
Štěpána Markoviče – Šansony
Místo: dům kultury, info: MěKS

15. 9., 8.30 hod.
Zahradní slavnost
divadelní a hudební vystoupení, promítání
Místo a info: Fokus, Bezděkovská 216

15. 9., 8.30 hod.
Běh naděje
Místo: II. nádvoří strakonického hradu, info: 
Armáda ČR, tel.: 973 323 211

16. 9., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP –  
návštěva hradního safari
Sraz: před hradem u Zámecké galerie
Info: pobočka ŠK Za Parkem

16. 9., 19.15 hod., 20.00 hod. 
Prohlídka městem za magického 
úplňku

Noc na Karlštejně - muzikál
Místo: Rennerovy sady, hrad, info: MIC

17. 9., 10.00 hod.
Den mlynářů
Místo: Vodní mlýn Hoslovice, info: MSP

17. 9., 14.00–20.00 hod.
Veget Fest
Zdravá výživa, ochrana zvířat a veganství
Místo: Podskalí - Ostrov

19. 9., 10:30 hod.
Beseda o Bio potravinach 
Místo a info: RC Beruška

19. 9., mezi 17.00–19.00 hod.
Nahlédnutí do tajů arteterapie -
tvořivý podvečer s Ivanou Ježkovou
Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

19. 9., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „A“ Jakub  
Zindulka – Manželský čtyřúhelník
Daniel Rous, Martin Kraus, Dana Homolová, 
Michaela Badinková
Místo: dům kultury, info: MěKS

20. 9., 9.00–16.00 hod.
Podzimní kompostobraní
Místo: rampa před MěÚ, info: město Strakonice 
– odbor ŽP, tel.: 383 700 334

20. 9., 9.00 a 13.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
základy psaní textu, excel II
Místo: studovna ŠK, info: ŠK

20. 9., 17.00 hod.
Ženy v kosmu - přednáška Milana 
Halouska
Místo: Rytířský sál, info: MěKS

20. 9., 17.00 hod.
Vícehlasy – setkání
Petr Oukropec – producent a režisér, Víťa Mar-
čík – komediant, Václav Novák – amatérský 
hudebník, divadelník a loutkoherec
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

21. 9., 17.00 hod.
Fotografie z letních pobytů v přírodě
Místo: společenský sál ŠK, info: pobočka ŠK

21. 9., 19.00 hod.
KPH – Kalabis Quintet, Hudba barev
Místo: dům kultury, info: MěKS

22. 9., 17.00 hod.
Jízda městem na dopravním  
prostředku poháněném vlastní silou
Místo: sportovní areál Na Sídlišti, info: město 
Strakonice – odbor ŽP, tel.: 383 700 334

23. 9., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
Místo: Velké náměstí (pod radnicí)
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 
244, info: Ekoporadna ŠK

24. 9., 7.30 hod.
Výlet do Kašperských hor
sraz: u mapy na aut. nádraží, info: pobočka ŠK

26. 9., 17.00 hod.
Jídlo nebo hladovka?
beseda s Miladou Koutenskou, jak naše strava 
a emoce ovlivňují naše orgány a náladu, při-
hlášky: 773 165 696, místo a info: RC Beruška

27. 9., 19.00 hod.
Koncert Epydemye - Jazz, folk,  
country
Místo: Rytířský sál, info: MěKS

28. 9., 19.30 hod.
Divadelní spolek Radomyšl – Třískovo 
prozatímní divadlo Oáza klidu
Místo: dům kultury, info: MěKS

29. 9., 8.15 a 16.00 hod.
Ekotopfilm festival
dokumentární filmy a workshopy
8.15–13.15 hod. Junior festival pro ZŠ a SŠ
16.00–22.00 hod. pro širokou veřejnost
Místo: dům kultury

30. 9., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP –  
zkoumání podzimních plodů
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem

1. 10., 10.00 hod.
Běh okolo Kuřidla
Místo: areál koupaliště v Habeši, info: Ski-klub 
Strakonice, tel.: 732 409 140

4. 10., 19.00 hod.
Travesti skupina Hanky Panky – Iluze
Místo: dům kultury, info: MěKS

Změna programu vyhrazena.
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OKÉNKO STAROSTY
Údržba zeleně na Povážské a podivné hospodaření SBD Strakonice

Na jihovýchodní straně města mezi ulice-
mi Šumavská a Povážská leží velké travnaté 
pozemky zarostlé metrovou trávou. Ze všech 
stran přicházejí dotazy, prosby, ale i nevybí-
ravé nadávky. Město, udělej s tím něco, oprav, 
ukliď, poseč…!  

o chodníky, cesty, zpevněné plochy. Z reakcí, 
stížností a dotazů místních obyvatel je patr-
né, že se tak neděje. A tak jsme se „na vlastní 
oči“ šli přesvědčit. Vše jsme fotili.

Jednání dopadla neúspěšně. Jaký důvod vedl 
pana předsedu k rozhodnutí, že se pozemků 
mezi domy nevzdá, nedokáži říci. Ale z cel-
kem jednoduché rovnice mně vychází, že po-
kud se nedokáži o majetek družstva postarat, 
měl bych se alespoň přihlásit k zodpovědnos-
ti a nenechat to na městu. Nevím, jak vedení 
SBD hospodaří s penězi, ale na Šumavské 
moc dobře ne. 

Pravidelná čtvrteční setkání vedení města s občany

Neposekaná tráva 11. srpna

Město ale nemůže vtrhnout na cizí poze-
mek a začít sekat, odvážet, betonovat, ošetřo-
vat stromy, natírat lavičky. Majitelem těchto 
trávníků, chodníků a cest není město, ale 
SBD Strakonice. Tamní občané se mě s oba-
vami ptají, zda budeme stavět mezi domy ve 
svahu dvoupatrové garáže, nová parkoviště 
apod. Z jejich slov se lze domnívat, že původ 
těchto falešných zpráv je někde v SBD, snad 
v jeho vedení. Zda je to pravda, to víte jen vy, 
kteří jste se s pomlouvačem setkali.  

Pokud vás něco ve městě trápí, mluvte 
o tom a řešte to. V případě luk mezi paneláky 
na Šumavské se SBD, tedy s jeho předsedou. 
Družstvo, respektive jeho vedení, je ze záko-
na povinno starat se o majetek svých členů 
a náležitě o něj pečovat. Udržovat dětská hřiš-
tě v bezpečném a technicky dobrém stavu, se-
kat trávníky, ošetřovat stromy, keře, starat se 

Neupravené a zarostlé schodiště

Krása. Teprve pokuta od odboru životní-
ho prostředí, placená v podstatě vámi všemi, 
dohnala pana předsedu k tomu, aby louky 
nechal posekat. Od té doby jsme jej museli 
znovu upozornit, aby posekanou trávu od-
vezl, protože za pár dní zapáchá jako hnůj. 
Kolik bude ještě pokut? Doufám, že k nim 
nebude muset dojít, že pan předseda pochopí 
své povinnosti. Nevím, zda si členové SBD 
uvědomují, že majetek je jejich, a ne vedení, 
které jej spravuje. Je tedy na vás začít s va-
ším voleným předsedou SBD nekompromis-
ně jednat! 

Na Šumavské jsem dlouhá léta bydlel. 
Moje děti na těchto loukách ještě lyžovaly 
a sáňkovaly, na „betoňáku“ jezdily na kole. 
Je to mimo silnici, skvělé místo k odpo-
činku i ke hraní. Nechci ani já, ani moji 
kolegové toto místo ničit dvoupatrovými 
garážemi. 

Vaše stížnosti začaly již po mém nástu-
pu do funkce. S předsedou SBD jsme proto 
vyjednávali o převodu pozemků na město. 

Pevně věřím, že vy, členové družstva, se 
o to nyní zajímáte a přehled získáte. Dobrý 
hospodář by si totiž místo placení pokut 
najal firmu, která by vše provedla za přija-
telnou cenu. Členové družstva, když vaše 
vedení nefunguje, nařiďte mu, prosím, aby 
pozemky udržovalo, a nebo se domluvte 
a předejte je městu. Je pravda, že letošní seč 
nebyla nijak slavná, ale zbytek města a Po-
vážská, to je jako nebe a dudy. Metrovou 
trávu na městských pozemcích nenajdete. 
A pokud ano, a řeknete mi to, posečeme ji 
bez otálení.

Přeji vám, aby nějaké nové vedení druž-
stva konečně začalo fungovat ve váš pro-
spěch, a jakákoliv špatná práce se neskrý-
vala za pokřivená tvrzení o špatném vedení 
města.  

Kvízová otázka, najdete dětské hřiště? Foto: 3x archiv města

BŘETISLAV HRDLIČKA, STAROSTA

Počínaje měsícem září budou  pravidelně 
každý čtvrtek sudého týdne probíhat ve vel-
ké zasedací místnosti MěÚ Strakonice v čase 
od 16.00 – 17.00 hodin setkání vedení města 
s veřejností. První setkání proběhne 8. září.

Novou formu pravidelných setkání navrhlo 
vedení města v čele se starostou Břetislavem 
Hrdličkou a místostarostou Milanem Jung-
virtem. Důvod je velmi prostý. Pokud vás, 
občany města Strakonice, něco trápí, pak je 
na místě řešit problém ihned a nečekat, až 
budoucnost přinese veřejnou besedu zamě-
řenou na dané téma, při které ani mnohdy 
není prostor a vhodné prostředí pro řešení 
problémů. To, co je aktuální a nesnese od-
kladu, je nutné řešit okamžitě. Proto využijte 
této možnosti a přijďte besedovat s vedením 
města, které bude ve výše anoncovaném čase 
připraveno odpovídat na vaše dotazy a řešit 
neodkladné záležitosti.

Jste to právě vy, občané, kteří si všímáte 
nedostatků, které naše město trápí a které 

mohou unikat pozornosti úředníků. Pak ne-
váhejte a podělte se o podněty, které mohou 
vést ke zdárnému vyřešení problému.  

První téma si vedení města dovolilo na-
vrhnout. Bude jím zeleň na Podskalí. Protože 
vedení města zaznamenalo rozdělení obyva-
tel na dvě skupiny, jedna zvedá ruku pro ká-
cení, druhá naopak je striktně proti kácení, 
je nutné vysvětlit situaci a její řešení. Odbor 
životního prostředí bude na této besedě mít 
své zástupce.

Hledáme pomoc u seniorů
Při dalším, v pořadí druhém setkání ve-

dení města s občany, které v září odstartuje,  
bychom rádi přizvali ke spolupráci obyvate-
le z řad seniorů, kteří by se chtěli společně 
s námi podílet na tvorbě MHD. 

Několikrát došlo na základě podnětů oby-
vatel a klientů městské dopravy ke změnám 
jak časů, tak tras jednotlivých linek. Stále se 

ale ozývají nespokojené hlasy. Vyřešit situa-
ci v MHD ke spokojenosti všech se pravdě-
podobně nepodaří, nicméně snahou je dosáh-
nout maximální využitelnosti linek. 

Bylo by tedy dobré shromáždit a následně 
zanalyzovat informace o vytíženosti, ča-
sovém rozvrhu a trasaci jednotlivých spojů 
a dle těchto informací při další úpravě jízd-
ních řádů hospodárně nastavit vedení a časy 
linek. 

Kdo by tedy z aktivních seniorů měl chuť 
zapojit se jako brigádník a být přínosem při 
změnách jízdních řádů, pak prosím přijďte 
ve čtvrtek 22. září v 16.00 hodin do velké 
zasedací místnosti MěÚ Strakonice, kde při 
pravidelných setkáních s vedením města 
bude otázka městské hromadné dopravy dis-
kutována a přijímáni zájemci z řad seniorů o 
brigádu.

Podrobné informace týkající se spolupráce 
vám budou sděleny na místě. 

 Markéta Bučoková, PR 
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Chadrabová Pavla
Pedikúra, Manikúra
OC MAXIM 3. p.
Tel.: 607 711 485

Zdravotní 
pedikúra
Zdravotní 
pedikúra
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Pozvánka na ukázkovou hodinu zdarma! 
Kurzy Brick by Brick ve Strakonicích! 

Kurzy pro děti – malý konstruktér – 3–5 let
                       – velký inženýr – 6–12 let

• Poznatky vědy, techniky, matematiky a inženíringu 
zábavnou formou s kostkami LEGO®

•Vzdělávání hrou. Děti jsou součástí procesu a baví je to.
• Reálné zručnosti pro dnešní svět. Využíjí vše ve škole 

i v reálném světě.
•Objevování jak fungují věci.
•Úspěšná a osvědčená metoda z USA.
•Školený lektor.

Více na www.brickbybrick.sk,  
www.jazykystrakonice.cz
Tel.: 605 833 849

Třídění snižuje náklady na odstranění odpadu
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INZERCE

Položme si otázku, co je to vlastně komu-
nální odpad? Je to veškerý odpad, který vzni-
ká především v domácnostech. Ten se pak 
rozděluje na směsný komunální odpad a třídě-
ný odpad. Komunální odpad obsahuje i celou 
řadu využitelných složek, jako je např. sklo, 
papír, plast, nápojový karton, kuchyňský olej, 
textil, bioodpad, elektrozařízení. A proto je 
právě na vás, na občanech, tyto „oddělitelné“ 
složky správně vytřídit do příslušných nádob. 
Co se pak děje s tímto odpadem? Odpověď je 

jednoduchá. Odpady, které vhodíte do barev-
ných kontejnerů, odveze svozová společnost 
na dotřiďovací linku do Vydlab u Písku, kde 
se ručně dotřídí. Vytříděná surovina odtud 
pak putuje do zpracovatelských firem u nás 
i v zahraničí.

Budeme-li správně třídit, podpoříme recy-
klaci, ze které získáme nové zdroje surovin 
a energie a navíc ušetříme místo na skládce. 
Důvody, proč třídit, jsou jak ekologické, tak 
i ekonomické.  

Bohužel se občas stane, že někdo vhodí zbyt-
ky jídel, znečištěné pleny, posekanou trávu, 
uhynulé zvíře do kontejneru na tříděný odpad. 
Takto znečištěný kontejner pak nelze z hygie-
nických a dalších  důvodů ručně vytřídit a od-
vézt k dalšímu využití, ale nezbývá nic jiného, 
než ho odvézt na skládku odpadů. Je tak zne-
hodnocena snaha ostatních spoluobčanů o třídě-
ní odpadů. Děkujeme za ochotu třídit.

 Lucie Klimešová, 
 odbor životního prostředí
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PŘIJĎTE SE POBAVIT A ROZHÝBAT TĚLO 
V RYTMECH LATINSKO-AMERICKÝCH A 
STANDARDNÍCH TANCŮ. 
Těšit se můžete na mnohem více!

KDY: neděle 17:00–18:30 (1. kurz)
         neděle 19:00–20:30 (2. kurz)

Oba kurzy jsou pro začátečníky či mírně 

pokročilé a začínají 16. 10. 2016 

v zrcadlovém sále Sokolovny ve Strakonicích.

CENA KURZU: 1200Kč/os./8 lekcí
PŘIHLÁŠENÍ: tanecnikurz@centrum.cz
                      Tel.: 604 609 594

Těší se na Vás zkušení lektoři: 
Petra Staňková a Jiří Janouš.

Taneční pro dospělé
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  všestranná pohybová, taneční 
a aerobní průprava dětí (bez rodičů)

  tanec – společenský, moderní, 
orientální, relaxační cvičení

  individuální a respektující přístup k dětem, 
prostředí bez soutěží a rivality

  zábavná, pestrá a poutavá 
forma výuky – radost z pohybu

KDE:  zrcadlový sál, Sokolovna Strakonice 
(vchod vlevo od hl. vchodu)

KDY:  každé pondělí 15:30-16:30 
(začínáme 3.října 2016)

CENA:   800Kč/dítě (říjen–prosinec 2016)
1200Kč/dítě (leden–květen 2017)

S SEBOU: pohodlný oděv, sportovní obuv, pití
Přihlášky  u Ing. Staňkové, 

email: pohyb@centrum.cz, 
tel.: 604 609 594

Kroužek pro kluky
i holky ve věku  3–7 let
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Jak naložit s jednotlivými složkami odpadu? Je důležité objem od-
padu před vhozením do nádoby vždy minimalizovat!

Kontejnery na tříděný odpad

PLAST, NÁPOJOVÝ KARTON (žlutá barva)
vhazujte: PET lahve, igelitové tašky a plastové obaly, nápojové 
kartony od džusů, vína, mléka, omáček
nevhazujte: podlahové krytiny, linoeum, PVC, nádoby od léků 
a plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami, komunální 
odpad

SKLO (zelená barva) 
Do těchto nádob nevhazujte kvůli hluku odpad ráno a večer.
vhazujte: skleněné lahve od nápojů bez kovových a plastových 
uzávěrů, sklo bílé, barevné tabulové, skleněné předměty a vymyté 
zavařovací sklenice
nevhazujte: zrcadla, drátěné sklo, keramiku, porcelánové hrneč-
ky a talíře, žárovky, zářivky, výbojky, kameninu, televizní obrazovky 
nebo monitory od počítačů, komunální odpad

PAPÍR (modrá nádoba) 
vhazujte: noviny, časopisy, knihy, sešity, brožury, rozložené papí-
rové krabice, karton, vlnitou lepenku, čisté papírové obaly, sáčky, 
reklamní letáky
nevhazujte: použité papírové kapesníky, pleny, voskový papír, 
dehtový papír, mastný a znečištěný papír, vícevrstvé obaly, zbyt-
kový odpad
TEXTILECO, DIAKONIE
vhazujte: oděvy, záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, obuv, 
kabelky, hračky (čisté věci vhazujte v sáčcích nebo igelitových 
taškách)
nevhazujte: molitan, koberce, matrace, znečištěný textil, komu-
nální odpad
KUCHYŇSKÝ OLEJ A TUK
vhazujte: použitý tuk a olej ze smažení (potravinářské tuky vha-
zujte v uzavřených nerozbitných nádobách – PET lahve, kanystry)
nevhazujte: motorové a jiné oleje ani komunální odpad
ELEKTROZAŘÍZENÍ
vhazujte: malé vyřazené elektrozařízení – klávesnice, kulmy, 
holicí strojky, mobilní telefony, přehrávače hudby, fotoaparáty, 

elektronické hračky, malé kuchyňské spotřebiče, baterie – tužko-
vé, ploché, knoflíkové
nevhazujte: autobaterie, kuchyňské spotřebiče se zbytky jídla, 
nebezpečný odpad, zbytkový komunální odpad

Popelnice (110 l) a kontejnery (1100 l)
bez označení příslušného vytříditelného druhu odpadu, slouží 
k ukládání pouze zbytkového odpadu, který zůstane po vytřídění 
využitelných složek komunálního odpadu 

Sběrné dvory
Slouží k ukládání velkoobjemového odpadu, železného šrotu, 
plastových obalů, skla a papíru nevhodného pro ukládání do 
kontejnerů na separovaný odpad, dále oděvů a textilních mate-
riálů, bioodpadu, elektrozařízení a také nebezpečných složek 
komunálního odpadu. Do sběrného dvora smějí ukládat odpady 
jen fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Strakonice 
a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu na území města 
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. V současnosti je 
v provozu sběrný dvůr U Blatenského mostu a v  Tovární ulici.
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ROZHOVOR
Eva Blažková, basketbal byl její životní cestou
Eva Blažková, rozená 
Kalužáková, rodačka 
ze Strakonic, která své 
město proslavila brilantní 
hrou basketbalu. 
V reprezentačním 
týmu strávila roky 
1984 – 1989. Sehrála 
celkem 215 utkání 
a na svém kontě má 
připsán významný 
podíl na úspěších 
reprezentačního 
družstva. 

V roce 1988 se zúčastnila Olym-
pijských her v Soulu, kde se svým 
týmem vybojovala 8. místo. Šestkrát 
byla zařazena mezi nejlepší pětku 
hráček, a to v letech 1984 – 1990. 
Dvakrát byla mistryní Českosloven-
ska (1985-1987) a dvakrát vicemistry-
ní Československa (1984, 1991). Dnes 
je spokojenou matkou dvou dětí a vě-
nuje se basketbalové mládeži.

 
U začátků vaší kariéry stál trenér Miro-
slav Vondřička. Jak se to přihodilo? Je 
pravda, že přemlouval vaše rodiče?

K basketu jsem se dostala celkem jednodu-
chou cestou. S kamarádkou jsme se dozvěděly 
ve škole o náboru na basketbal, a tak jsme se 
tam šly podívat. Basket mě ze začátku bavil, 
ale pak přišlo období nechutě nebo vzdoru. 
Chtěla jsem mít po škole volno, hrát si s par-
tou dětí venku, hrát s kamarády fotbal, jezdit 
na kole. Nechtěla jsem být svazovaná další 
povinností a na basket jsem přestala chodit. 
Pan Vondřička mě a mé rodiče přemlouval, 
abych se k basketu vrátila. Po pár měsících 
jsem znovu stála na palubovce a myslím, že to 
bylo velmi důležité rozhodnutí. 

Je pravda, že to byl velmi tvrdý a nekom-
promisní trenér?

Neřekla bych, že byl velmi tvrdý a nekom-
promisní, spíš byl přísný a vyžadoval dělat 
věci precizně, s dávkou náruživosti. Myslím, 
že jeho předností bylo, že každý trénink 
a zápas bytostně prožíval. Dával do tréninků 
i zápasů emoce, energii a to pro mě osobně 
bylo velmi důležité. 

Jaké byly vaše začátky? Prý vám moc ne-
šel driblink levou rukou…

Moje začátky s basketem byly ideální až 
idylické, byla jsem dítě od malička neustále 
v pohybu a míč mi ke štěstí úplně stačil. Od 
mala jsem byla dobře rychlostně vybavená 
a pravá ruka driblink v rychlosti zvládala. 
Horší byla levá ruka, která trochu pokulhá-
vala v driblinku i ve dvojtaktu zleva, levačka 

To byla zlomová reprezentační akce 
jak pro mě, tak i pro další spoluhráčky. 
Další sezonu jsme se téměř všechny za-
čaly prosazovat v extralize žen a v do-
spělé reprezentaci. Pak následovaly 
dlouhé roky v reprezentaci žen.

Po maturitě jste hrála ve Spartě 
Praha a pak následovalo zahraniční 
angažmá v Lotusu Mnichov. Jaké to 
tehdy bylo hrát za hranicemi?

Dostat se do zahraničního angažmá 
byl samozřejmě můj další basketbalo-
vý sen. Za komunismu se do zahraničí 
nesmělo odcházet, a tak sametová re-
voluce přišla v mém basketbalovém ži-
votě právě včas. V roce 1990 jsem ode-
šla do Lotusu Mnichov a vyhrála jsem 
s ním bundesligový titul. V Německu 
se mi hrálo skvěle, v té době tam již 
byly hráčky z Ameriky a Austrálie, 
takže konkurence v top družstvech 
byla výborná. 

Kdy jste se vrátila a kde všude jste 
hrála?

Z Německa jsem se vrátila v létě 
1994 a v říjnu se nám narodil syn Lu-
bor. V Německu jsem kromě Mnicho-
va hrála ještě za Weilheim. V ČR jsem 
hrála extraligu za Spartu Praha, Kau-
čuk Kralupy nad Vltavou a BK Přerov. 
Sportovní kariéru jsem ukončila v roce 
2001.

Vdala jste se za basketbalového trenéra 
Lubora Blažka. Jak se to projevovalo na 
hřišti? Byl na vás přísnější, nebo jste vy 
více „odsekávala“? Řešili jste basketbal 
i doma, na dovolených…?

Když jsem hrála pod svým manželem, 
brala jsem tréninky i zápasy zcela profesi-
onálně. Byla to jediná cesta, jak se ubránit 
spekulacím nebo různým konfrontacím, 
vsadila jsem vše na maximální výkon při 
tréninku i při zápase. Patříme mezi světlé 
výjimky, ale s manželem jsme se v osobním 
ani basketbalovém životě nikdy nepohádali. 
Celá naše rodina žije basketbalem, takže se 
o basketu bavíme neustále a kdekoliv. 

Máte syna a dceru. Ovlivňoval jejich život 
fakt, že jejich rodiče jsou basketbalisté?

Obě naše děti jsou od malička pod vlivem 
basketu. Více to „odnesl“ náš syn, proto-
že jsem se vrátila k basketu po jeho prvním 
roce. Často tedy zůstával doma bez rodičů, 
kteří mu utíkali na trénink. Do dneška nám 
to vyčítá. Dcera už na tom byla podstatně 
lépe. Po jejím narození už jsem basket nehrá-
la, dcera byla konfrontována pouze s karié-
rou tatínka – trenéra.

Po celou dobu své kariéry, ale i dnes jste si 
uchovala velkou skromnost, což není vždy 
u výjimečných hráček pravidlem. Kdy jste 
s kariérou skončila a co od té doby děláte?

Kariéru jsem ukončila v roce 2001, bylo 
mi 36 let. S dcerou jsem byla doma až do je-
jího nástupu do školy. Stejný rok jsem začala 
pracovat jako administrativní síla ve  

mě prostě moc nebavila. Ale s postupujícím 
věkem a hodinami tréninků, které jsem věno-
vala driblinku, se levá ruka hodně zlepšila.

Nakonec jste ale byla oporou všech strako-
nických týmů, od mini až po ženy.

Prožila jsem s basketem ve Strakonicích 
nádherné roky, a to, že se člověk stane opo-
rou družstva, nepřijde jen tak. Měla jsem 
štěstí na spoluhráčky, na trenéry, na sport, 
který mě okouzlil. K tomu se přidala moje 
houževnatost, ambice a sen v basketu dosáh-
nout těch nejvyšších cílů. Měla jsem odvahu 
a štěstí. 

Nakonec jste přesáhla svým uměním 
a kvalitou oddílovou úroveň. Jak vypadal 
váš další basketbalový život? ME kade-
tek v Maďarsku, kde jste reprezentova-
la ČSSR v kategorii dívek ročníku 1963. 
Přestože jste byla o dva roky mladší, byla 
jste ve svém prvním reprezentačním star-
tu platnou hráčkou.

Možná to zní zvláštně, ale toto ME ka-
detek ve mně nezanechalo žádné speciální 
vzpomínky. Samozřejmě vím, že jsme skon-
čily na 5. místě a že jsem tam byla jako ben- 
jamínek družstva, ale žádný zápas si kon-
krétně nepamatuji. Pouze si uvědomuji, že 
to bylo období, kdy jsem začala brát basket 
téměř profesionálně, každý trénink jsem jela 
na plno a sama jsem si chodila na tréninky 
střelby a driblinku.

Další reprezentační aktivity?
Po reprezentaci kadetek přišla juniorská 

reprezentace a s ní zlatá medaile z ME v Itálii. 

Snímek Evy Blažkové z dob její aktivní kariéry  Foto: archiv E. Blažkové

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR
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Eva Blažková, basketbal byl její životní cestou
sportovní organizaci. Po ukončení kariéry 
jsem dlouhé roky žádný sport nedělala, až 
teď poslední rok pouze rekreačně kolo, brus-
le. Minulý rok jsem začala fungovat jako asi-
stentka u basketbalové mládeže, abych bas-
ketu také něco vrátila. Pracuji s dětmi hlavně 
na technice driblinku, levá ruka je taky dost 
trápí jako mě. 

Nejvýraznější úspěchy – zlatá medaile 
z ME juniorek v roce 1983 v italské Pes- 
caře, stříbrná z ME žen v roce 1989 ve 
Varně, účast na OH v Soulu v roce 1988 
s osmým místem, čtvrté místo na MS žen 
z Malajsie v roce 1990, účast na Hrách 
dobré vůle v USA. Jak na tyto okamžiky 
vzpomínáte nyní? A konkrétně – právě 
OH v Soulu.

Jsou to nejvýraznější úspěchy s reprezen-
tací, vzpomínám na ně ráda a s hrdostí. S od-
stupem času ale vnímám nejvíce zlato z ju-
niorského ME a stříbro z ME žen ve Varně. 
Vrcholem každého sportovce je dostat se na 
olympiádu, nám se podařilo kvalifikovat se 
na OH v Soulu. Už samotná kvalifikace byla 
hrozně obtížná, protože ze světové kvalifi-
kace postupovalo na OH pouze pět družstev. 
Určitě nejsilnější vzpomínky z OH mám na 
první zápas, který jsme hrály proti USA. 
S budoucími olympijskými vítězkami jsme 
prohrály o 7 bodů, což se zdá ve srovnání 
dnešních výsledků amerických basketbalis-
tek na OH v Riu jako utopie. Obsadily jsme 
osmé místo, ale žádný zápas z naší strany 
nebyl propadák, prohrály jsme maximálně 
do deseti bodů. 

Díváte se na basketbal i nyní? V čem vidíte 
jeho klady a zápory?

Na basket se samozřejmě dívám ráda, ale 
dnešní styl basketu se mi příliš nelíbí. Zdá se 
mi, že vítězí hlavně síla, až nezdravá agresivi-
ta hlavně v obraně a mám pocit, že ve vztahu 
k postavám hráčů je už hřiště svým prostorem 
malé. To vidím jako zápory dnešního basketu. 
Jako klad dnešního basketu musím označit 
jeho dynamičnost. Často jsou vidět zápasy, 
kdy je rozdíl ve skóre během zápasu dvaceti-
bodový, a družstvo i tak vedení během několi-
ka minut ztratí. Mezi hlavní klady patří to, že 
je to sport, který můj život ohromně obohatil, 
každému ho vřele doporučuji. 

Zavítáte ještě někdy do Strakonic?
Do Strakonic už tak často nejezdím, ale 

žijí tam moje dvě sestry s rodinami. Na bas-
ketbalovou palubovku se v nové sezoně do 
Strakonic vrátím v roli asistentky ve starším 
extraligovém dorostu. 

Byla byste znovu basketbalistkou? Proč 
ano, případně proč ne?

Určitě bych si opět vybrala basket. Basket 
pro mě přestavoval hrozně moc, brala jsem 
jej jako svou životní cestu. Kromě sportov-
ních úspěchů mi basket dal i možnost potkat 
mého úžasného manžela. S basketem jsem 
procestovala téměř celý svět a poznala hod-
ně bezvadných lidí. Jen mě mrzí, že jsem za 
Strakonice neodehrála alespoň jednu sezonu 
v ženské extralize.

Rozdělení finančních prostředků na sport
Opatření 3 – Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele

Částka (Kč) Příjemce

74 000 TJ ČZ Strakonice, oddíl házené – na náklady na dopravu k zápasům a turnajům mládeže, ubytování sportovců při vícedenních 
turnajích, úhradu vkladů do soutěží, úhradu nákladů za rozhodčí při soutěžích mládeže za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

79 000 HC Strakonice – na náklady spojené se sportovní činností mládeže a účastí na oficiálních soutěžích, jako jsou náklady na 
dopravu, rozhodčí, zdravotnické zabezpečení a na nákup tréninkových pomůcek za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

52 000 Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice – na náklady spojené s cestovným a ubytováním mládeže za období 1. 1. – 31. 12. 
2016. 

40 000
Basketbalový klub Strakonice – na dopravu a cestovné k soutěžním utkáním a turnajům mládeže, na ubytování při účasti na 
sportovních akcích mimo město Strakonice, úhradu nákladů za výkon rozhodčích včetně cestovného v rámci mládežnických 
soutěží, úhradu startovného v mládežnických soutěžích a sportovní vybavení pro mládež za období 1. 1. – 30. 6. 2016.

81 000
Fotbalový klub Junior Strakonice – na náklady na účast v soutěžích (startovné, řízení utkání), dopravu na soutěžní utkání 
mládežnických družstev a cestovné, technické vybavení pro mládež (míče, dresy, cvičební pomůcky), služby pro mládež (praní 
dresů, ozvučení turnajů, školení, rehabilitační cvičení) a náklady na minipřípravku za období 1. 1. – 31. 12. 2016. 

22 000 Tělocvičná jednota Sokol Strakonice – na úhradu provozních nákladů (energie, vodné, stočné), nákladů na dopravu 
a cestovné, sportovní vybavení pro mládež a pojištění majetku za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

5 000 Kanoistický klub Otava Strakonice – na náklady spojené s cestovným při nominačních závodech a mistrovství republiky 
mládeže za období 1. 3. – 31. 10. 2016.

14 000
TJ Dražejov – na zajištění činnosti jednotlivých fotbalových týmů, a to především na náklady spojené se startem v soutěžích 
(rozhodčí, doprava a vzdělávání trenérů, startovné atd.) a na obnovu a nákup sportovního vybavení jednotlivých celků pro 
mládež za období 1. 1. – 31. 12. 2016. 

23 000 SK Basketbal Strakonice – na úhradu nákladů spojených s účastí na přípravných turnajích a mistrovských soutěžích 
mládežnických družstev za období 1. 1. – 31. 12. 2016. 

25 000 Fbc Strakonice – na rozlišovací trika a dresy, startovné, rozhodčí včetně cestovného, ubytování při turnajích mimo Strakonice pro 
mládež za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

8 000 Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice – na náklady spojené s účastí na závodech mládeže, konkrétně cestovné, startovné 
a nocležné za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

8 000
SKI - KLUB Strakonice – na náklady spojené s dopravou, startovným a ubytováním závodníků při celostátních závodech, 
dopravou na krajské závody a startovným, dopravou na lyžařské tréninky, nájemným v sokolovně, nákupem vosků a ostatního 
lyžařského materiálu za období 1. 1. – 31. 12. 2016. 

8 000 Tenis klub Strakonice – na náklady spojené s registrací družstev a registračních poplatků dětí u Českého tenisového svazu, na 
letní soustředění, na dopravu, ubytování, tenisové pomůcky, energie, vodné a stočné za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

4 000 TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu – na náklady spojené s dopravou k zápasům a turnajům mládeže, úhradou vkladů do 
soutěží a na náklady na rozhodčí při soutěžích mládeže za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

7 000
Sportovní klub biatlonu Strakonice – na dopravu, startovné, ubytování závodníků při celostátních závodech mládeže, na 
dopravu a startovné při krajských závodech mládeže, na nájemné střelnice a nákup materiálu (střelivo, lyžařské vybavení, vosky 
atd.) za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

Opatření 4 – Podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let (včetně)

Částka (Kč) Příjemce

29 000 Kanoistický klub Otava Strakonice – na výměnu podlahové krytiny v loděnici, nové ostění a zabezpečení skladu lodí, energie, 
výměnu poškozeného oplocení areálu a drobné opravy za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

16 000 TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu – na zakoupení nových sítí a výrobu stojanů pro napínání na čtyřech hřištích v tělocvičně 
TJ ČZ za období 10. 3. – 31. 8. 2016. 

45 000 TJ Dražejov - na zajištění provozu, běžné údržby a opravy sportovního areálu Na Virtě (fotbalové hřiště, antukový kurt na 
míčové hry a zázemí sportoviště) za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

100 000 Tenis klub Strakonice – na úhradu energií (teplo, vodné a stočné, elektřina) sloužících k provozu tenisové haly a provozní 
budovy za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

Šance pro milovníky vody
Kanoistický klub Otava Strakonice zve do 

svých řad. Oddíl mládeže mohou navštěvovat 
děti od sedmi let. V loděnici na ostrově na Zad-
ním Podskalí se scházíme každé úterý a čtvrtek 
od 17.00. Podrobné informace na v.vondra@
cbox.cz. 

 Václav Vondra, Kanoistický klub Otava

V říjnu se opět poběží kolem Kuřidla
Areál koupaliště v Habeši bude 1. října patřit 

běžcům. Uskuteční se tu tradiční Běh okolo Ku-
řidla, který pořádá oddíl běžeckého lyžování 
Ski – klubu Strakonice. Připraveny jsou tratě pro 
všechny věkové kategorie od 500 metrů po 
sedm kilometrů. Přihlášky posílejte do čtvrtka 

29. září na skiklubst@gmail.com, zájemci se 
mohou přihlásit na místě v den startu od 8.30 
do 9.30, kdy se koná prezentace. První závod-
níci vyběhnou v 10.00 hod., hlavní kategorie 
odstartuje v 11.30 hod.  (red)

Šikovné děti pro Prácheňáček
Dětský folklorní soubor Prácheňáček 

hledá děti ve věku 5 až 7 let. Nábor se 
uskuteční v úterý 6. 9. od 15.00 do 17.00 hod. 
v Prácheňské jizbě v domě kultury. Děti by měly 
umět zazpívat lidovou písničku a napodobit 
krátké rytmické vytleskávání. Zkoušky souboru 
Prácheňáček budou pro vybranou skupinu dětí 
v úterý od 15.00 do 16.00 hod. 

  Sylva Svobodová a Jaroslav Bašta, 
 Prácheňáček



ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

BAREV A LAKŮ 
(v sídlišti Stavbařů)

Nabízíme kompletní sortiment materiálů pro malíře 
a natěrače. Tónujeme interiérové a fasádní barvy 
mnoha tisíc odstínů. Mícháme autolaky (metalízy, 
akryláty) včetně plnění do sprejů. Nabízíme 
vysokou kvalitu za příznivou cenu. 

PRODEJNY

BAREV A LAKŮ 

BARVY Strakonice, Stavbařů 226, 386 01 Strakonice, tel.: 730 890 925
Po–Pá 8:00–17:00, So 8:00–12:00
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25. PROTILETADLOVÝ RAKETOVÝ PLUK
ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

ZAČNI TEĎ HNED NA:

V HODNOSTECH

+
SVOBODNÍK/DESÁTNÍK

ŘIDIČ  
KUCHAŘ

ELEKTROMECHANIK/MECHANIK
OPERÁTOR ODPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

VE STRAKONICÍCH

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK PRO ŘIDIČE „C“

VOLNÁ MÍSTA

KARIERA.ARMY.CZ

NABÍZÍ
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