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Výlov Blatského  
rybníka už 6. října

Blatský rybník budou strakoničtí rybáři 
lovit již v sobotu 6. října, další sobotu 
jsou v plánu rybníky Pustý a Sedlo. Více 
informací o výlovu největšího strakonické-
ho rybníku získáte na webových stránkách 
www.rybari.strakonice.cz. 

Oprava střechy haly  
v Lidické ulici

Během září byla opravena konstrukce střechy 
sportovní haly v Lidické ulici, do začátku října 
bude mít střecha také novou hydroizolaci. 
Za opravy město zaplatí celkem více než 2,2 
milionu korun. Hala tak může opět sloužit 
sportovcům.

Parkoviště na Beranově  
dvoře v plném provozu

Poslední týden v září bylo oficiálně otevře-
no nově vybudované parkoviště na Bera-
nově dvoře. Vzniklo zde 161 parkovacích 
míst, dvě stání budou sloužit pro dobíjení 
elektromobilů. Upravena byla i městské 
zeleň.

Protidrogový vlak  
ve Strakonicích  

8. a 9. října
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Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, spol. s r.o.
Písecká 513, 368 01  Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828
e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

Caddy Alltrack.

Prosadit se 
kdekoli.kdekoli.
Moje cesta.

Měsíční splátka úvěru již

6 650 Kč.

Ilustrativní obrázek modelu s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 modelu Caddy Alltrack: 
4,4–5,8 l/100 km, 116–152 g/km. Vzorový příklad úvěru na vůz akční Volkswagen Caddy Alltrack 1,0 TSI v ceně 558 471 Kč 
při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 558 471 Kč: splátka předem 167 541 Kč (30 %), výše úvěru 390 930 Kč, 
poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 447 062 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 510 602 Kč, 
RPSN vč. pojištění 9,449 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední, nerovnoměrná splátka 111 694 Kč, měsíční splátka úvěru 5 589 Kč, 
měsíční splátka úvěru vč. pojištění 6 648 Kč, úroková sazba p. a. 4,34 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní pojištění, 
povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla 
(limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta do 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. 
a druhou stranou závazkový vztah.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

OPERATIVNÍ LEASING 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ

 NOVÁ ŠKODA 

FABIA
Rozjeďte to s výhodami operativního 
leasingu ŠKODA BEZ STAROSTÍ
Pronajměte si nový model ŠKODA FABIA bez akontace
a bez starostí. Jednoduše si zvolíte barvu, výbavu a délku 
pronájmu. Díky nízké splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. 
Navštivte nás a vyberte si z nabídky vozů ŠKODA.

ŠKODA Financial Services
Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

měsíčně 
za                      Kč 3 750

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA 
FABIA Active, 1.0 MPI/44 kW v ceně 259 900Kč. Doba pronájmu 48 měsíců
a nájezd 6 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 3 750 Kč včetně DPH 
obsahuje povinné i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím 
nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o., a druhou stranou závazkový vztah.

Untitled-720   1 19.9.2018   13:25:04
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Vážení spoluobčané, 
pomalu začíná říjen a sluníčka 

je tolik jako na konci února. Bude 
ho stále méně až do Vánoc, kdy 
se Země rozhodne letět kolem 
Slunce po té teplejší části elipsy. 
Nyní přichází krátké dny a dlouhé 
noci, zádumčivá doba, kdy je 
třeba hodně svítit a topit, nastřádat 
v sobě vitamíny a optimismus. Před 
chvilkou nám jej dobíjely kouzelné 
tóny píšťal a dud, pak se děti 
vrátily do škol, oslavili jsme sto 
let republiky, zaječela pouťová 
lákadla, nyní začíná padat listí. 
A o víkendu budou padat volební 
lístky do uren. Snad. Prosím vás 
o to, abyste si udělali čas a přišli. 
Říkáte si, co zmůže jeden hlas? 
Nebojte se. Je to jako u mravenců. 
Jednoho zašlápnete. Ale postavte 
se do mraveniště! V tom množství je 
síla, která vše nasměruje. Svobodně 
volíme, co s dětmi, vnoučaty, co 
s námi, jak bude vše pokračovat. 
Není to povinnost, ale možnost. 
Nepromarněte ji. Na závěr bych 
vám chtěl poděkovat za váš vztah 
k radnici i ke mně v uplynulých 
čtyřech letech. Upřímnost, poctivost, 
snaha, společné pochopení, cítění, 
trocha práce a trocha času je to 
nejlepší, co jsme si mohli vzájemně 
dát. Přeji vám i nadále dobrý 
a slušný život. 

Město Strakonice hospodařilo  
čtyři roky na výbornou
Vážení občané, předkládám za vede-
ní města účet za poslední čtyři roky. 
Zpočátku bylo město i podniky přeinves-
tované a silně zadlužené. (Za teplárnu 
a město jsme za čtyři roky zaplatili více 
než 300 milionů Kč dluhů, ale nepůjčili 
jsme si ani korunu.) 

Dříve se čerpaly dotace na cokoliv, a na do-
platek se braly půjčky. Naše vedení od začát-
ku komunikovalo s občany (osobně jsem se 
zúčastnil více než 100 setkání, kde jste nám 
sdělili své potřeby). Nebylo to jednoduché, 
potýkali jsme se s nedostatkem finančních 
prostředků. Investovali jsme tedy do menších 
projektů, postupně se začaly opravovat důle-
žité chátrající tepny vedoucí městem. Ulice 
Krále Jiřího z Poděbrad a Švandy dudáka 
mají nový povrch, chodníky, sítě, osvětlení 
a parkovací místa. Staví se Šmidingerova, 
plánuje se Máchova, Zvolenská, Na Ohra-
dě, Bezděkovská, Tovární, Starý až Nový 
Dražejov...

Díky námi uspořeným penězům se mohl 
začít stavět severní půloblouk, který je již 
v provozu. Zároveň jsme zahájili jednání 
o dalším obchvatu pro kamiony, trasa Slaník 
–Volyně, další odlehčení dopravy ve městě. 
Navýšil se počet míst k parkování, např. 
Beranův dvůr, u FÚ, OSSZ, připravujeme 
velké parkoviště na Míru, spolu s revitalizací 
i na Šumavské a mnoho dalších.

Mohu vás rozhodně uklidnit, že město 
disponuje dostatečným množstvím škol a ško-
lek, výstavba nových je zcela zbytečná, leda 
byste chtěli utratit další stamiliony pro nic 
za nic. Zato je potřeba postavit další domov 
důchodců, kapacita stávajícího je téměř plná. 
Na Jezárkách se projektují další bytové domy 
se sto a více byty. Rodinné bydlení může již 
také vznikat na každé trochu větší zahradě 
(90 m2 každé patro). Vzhledem k obrovské-
mu zdražování v ČR jsme se rozhodli ulevit 
občanům i finančně. Město si to vzhledem 
k výbornému hospodaření může dovolit. 

Proto jsme zrušili poplatky ze vstupného ze 
sportu a kultury, zavedli půlhodinu parkování 
na nákupy a vyřizování zdarma, zdarma je 
i MHD, a v plánu je, aby od 1. 1. 2019 byly 
zdarma i odpady. Také teplo je stále levnější, 
než bylo před čtyřmi roky. Přidali jsme další 
miliony na sport dětí i dospělých, na umělecké 
kroužky. Jediné, co ještě několik let nemůže-
me zlevnit, je cena vodného a stočného. Stálo 
by nás to desítky milionů vrácených dotací. 
Na této stránce není dost místa, kam by se ve-
šly změny, uskutečněné za poslední čtyři roky, 
kultura, ani plány do budoucna. Městem jdou 
pomluvy o špatné finanční situaci Strakonic, 
připravovaném zpoplatnění MHD a všeho, 
co je nyní zdarma. Proto jsou zde tři oficiální 
důkazy o našem dobrém hospodaření:

1) Naše účetnictví po celé čtyři roky 
kontroluje na naši žádost přímo Krajský úřad 
Jihočeského kraje. První pololetí našel osm 
velkých hrubých chyb z minula, v druhém 
jednu naši, další kontroly jsou již „na jednič-
ku“! 

2) Sdružení Econlab, z. s., (pod Uni-
verzitou Karlovou) zkoumalo průhlednost 
zadávání našich veřejných zakázek, tedy 
„klientelizmus“. Zatímco v roce 2013–2015 
fungovalo pouze na 33 % (málo nabídek, 
neprůhledná zadání a další nečitelnosti), již 
za roky 2015–2017 byl zjištěn posun na 73 % 
(za pouhé dva roky) a jsme v transparentnosti 
zadávání zakázek na 28. místě v republice  
(z více než 6 200 obcí a měst)! Zde tedy také 
„na jedničku“!

3) Požádali jsme mezinárodní společnost 
CRIF CCB, a. s., o oficiální rating výsledků 
hospodaření, tedy poměr investic, dluhů. 
Pokud si představíte semafor, tak v roce 2015 
jsme byli na barevném hodnocení ve středu 
oranžové, která říká – pozor, bude červená = 
střední až vyšší ohrožení. Za dva roky v roce 
2017 jsme již byli v zelené, tedy o dvě příčky 
výše, což znamená pouze minimální ohrože-
ní! Opět na jedničku.  

Strakonice se znatelně posunuly, otevřely 
a jsou dobře nastartovány k dalšímu rozvoji 
ve prospěch občanů. To jsou výsledky naší 
čtyřleté práce.    

BŘETISLAV HRDLIČKA

Katergorie Míra rizika

NYNÍ A (1) Bez rizika

B+ (2) Téměř bez rizika

B (3) Velmi nízké riziko

MINULÉ  
VOLEBNÍ 
OBDOBÍ

B- (4) Nízké riziko

C+ (5) Střední riziko

C (6) Vyšší riziko

C- (7) Vysoké riziko
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Severní dopravní půloblouk otevřen 
Po pěti stech padesáti čtyřech dnech byl  
27. září otevřen a uveden do předčasného 
užívání dlouho očekávaný severní doprav-
ní půloblouk. Stavba za více než 225 mili-
onů korun byla financovaná Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR a městem Strakonice, 
které do realizace vložilo částku přesahu-
jící 47 milionů korun ze svého rozpočtu. 

Městské investice proudily do vybudo
vání nových parkovacích míst u Sídliště  
1. máje, kterých bude celkem 21, a v ulici 
Nerudova, kde přibude 19 nových stá-
ní. Dále do výstavby chodníků v ulicích 
Zvolenská, Radomyšlská, u silnice I/4 
(Písecká), překrytého zářezu přes novou 
komunikaci I/22. Dále byla z rozpočtu 
města vybudována místní komunikace 
Na Vinici (od křižovatky ulic Šmidinge-
rova a Arch. Dubského po překrytý zářez 
ve směru na Šibeniční vrch), lávka pro 
pěší přes komunikaci I/22 v ul. MUDr. K. 
Hradeckého, kanalizace, veřejné osvětlení 
a ochranná zeleň.

Severní dopravní půloblouk značně uleví 
dopravě v centru města a posílí bezpeč-
nost chodců. Veškerá těžká tranzitní 
doprava bude odkloněna dopravním zna-
čením na obchvat. 

Dle smlouvy o dílo budou probíhat 
do konce roku dokončovací práce na ved-
lejších objektech, což ale nikterak nebude 
omezovat účastníky silničního provozu. 

„Všem strakonickým i projíždějícím bych 
rád vyjádřil obrovské poděkování za trpěli-
vost. Chápu, že mnohdy byly dopravní situa-
ce vyhrocené, věřte, že jsme se vždy snažili, 
aby investor přizpůsobil stavební práce 
dopravnímu provozu, a veškeré problémy se 
řešily ihned a bezodkladně,“ říká starosta 
Břetislav Hrdlička. „Ale to jsou samozřejmě 
jen slova, byť vyjadřující fakta, ale říkejte je 
spěchajícím řidičům v rozpálených autech... 
Přesto ještě jednou vám všem děkuji za tr-
pělivost, která byla mnohdy opravdu potřeb-
ná. Dnes je vše naštěstí za námi,“ dodal.  

Markéta Bučoková, PR 

Strakonice mají svůj bike park

V blízkosti strakonické čističky odpadních 
vod jen tak zahálel pozemek, na kterém 
během několika měsíců, díky vstřícnos-
ti vedení města, šťastným myšlenkám 
a podnikavým lidem, kteří se sešli v jeden 
okamžik na jednom místě, mohl vznik-
nout projekt bike parku Strakonice, který 
je v okolí jediným svého druhu. Cyklisté 
všech věkových kategorií se 6. září sešli 
na slavnostním otevření pumptrackové 
dráhy. Správcem parku, který vybudovalo 
město Strakonice, je Petr Jůzek, jeden 
z otců myšlenky bike parku a majitel 
specializované prodejny BikeFaktory 
Strakonice. Samotná realizace parku pak 
připadla firmě MSilnice, a. s.

Po přestřižení pásky, kterého se chopili 
starosta města Břetislav Hrdlička, oba 
místostarostové, Josef Štrébl a Rudolf 
Oberfalcer, Petr Jůzek a zástupce doda-
vatele stavby, již nic nebránilo tomu, aby 
první jezdci předvedli své dovednosti.

„Jsme rádi, že můžeme podporovat 
sportovní aktivity nejen dospělých, ale 
především mládeže, která odloží chytré te-
lefony a tablety a vyrazí do přírody,“ řekl 
na úvod místostarosta Josef Štrébl, který 
doplnil starostovo přání, aby všichni, kdo 
budou pumptrack používat, měli na mysli 
především své zdraví a bezpečný návrat 
domů.

Markéta Bučoková, PR 

Upozornění pro řidiče

Bezpečnost chodců bude od října letošního 
roku posílena nově nainstalovaným světel-
ným signalizačním zařízením v místě, kde 
se ulice Ellerova kříží s ulicí Na Křemelce, 
v těsné blízkosti mostu.  

Tato křižovatka bývala v minulosti 
místem častých nehod. Postupně se její 
provozní režim upravoval zákazem odbo-
čení vlevo směrem k zimnímu stadionu. 
Pro zajištění bezpečnosti chodců a přede-
vším mládeže, která toto místo využívá 
k přechodu k domu dětí, bylo rozhodnuto 
o instalaci semaforu. 

Bude fungovat ve stejném režimu 
jako světelná signalizace na Katovické 
ulici. Chodci ho budou sami ovládat. Pro 
bezpečné překonání frekventované komu-
nikace chodec stiskem tlačítka nárokuje 
zařazení signálu volno do signalizačního 
zařízení.  

Řidiči by v tomto místě měli být 
maximálně obezřetní, obzvlášť v době, 
kdy bude semafor uveden do provozu, aby 
nedošlo k přehlédnutí signálu „volno“ pro 
chodce.

Nové signalizační zařízení je v provozu 
od přelomu září a října letošního roku. 

text a foto Markéta Bučoková, PR 

Slavnostní otevření bike parku     Foto: Jan Krch

Cyklisto, buď vidět!
V letních dnech se téměř každý den v médiích 
setkáváme se zprávami o nehodách, při kte-
rých se cyklista srazí s motorovým vozidlem. 
V mnoha případech řidič cyklistu jednoduše 
přehlédne. U vozidla taková událost znamená 
pouze pomačkané plechy, avšak u cyklistů bý-
vají následky o dost horší. Už jen díky těmto 
informacím bychom měli dbát na to, abychom 
byli v silničním provozu dobře vidět. Ke konci 
léta se mění ráz počasí, bývá více pošmourno, 
a to je jasný charakter snížené viditelnosti. Při 
jízdě za těchto podmínek musí být jízdní kolo 
vybaveno také světlometem svítícím bílým 
(nepřerušovaným) světlem vpředu a stálým 
nebo blikajícím červeným světlem vzadu.

Na vybavení kol a celkové chování cyklistů 
v silničním provozu se v posledním týdnu 
prázdnin a během září zaměřili strážníci 
Městské policie Strakonice. Již během prvních 
zvýšených kontrol narazili na sedm cyklistů, 
kteří se svým jednáním dopustili přestupku 
v oblasti dopravy. Buďte ohleduplní k ostat-
ním, ale i sami k sobě. 

Cyklisté, buďte na silnicích viditelní. Stejně 
jako chodec pomáhá chránit sám sebe reflex-
ními pásky, pomozte i vy a buďte osvětlení.

Milan Michálek, velitel městské policie
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Výživový plán

www.naturhouse-cz.cz
Video recepty NATURHOUSEfacebook.com/

naturhouse.cz

PODZIM PLNÝ ENERGIE

vstupní bioimpedanční měření

jídelníček na celý týden

exkluzivní bylinný produkt pro podporu detoxikace

kvalitní vlákninu

snídaňový základ - toasty FIBROKI

lepší pocit ze sebe sama

výstupní bioimpedanční měření

V rámci balíčku získáte:

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE , 
Kochanka 119, Strakonice, tel.: 735 753 208, 383 134 384

Informace k volbám do zastupitelstev obcí
V pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hodin 
proběhnou volby do zastupitelstev obcí. 
Ve Strakonicích se bude volit do zastupitel-
stva města 21 členů. 

Ve Strakonicích mohou volit občané, 
kteří zde mají trvalý pobyt a je jim 18 let 
nejpozději druhý den voleb, tedy v sobotu 
6. října. Dále mohou volit občané zemí 
EU s registrovaným přechodným poby-
tem (držitelé potvrzení o přechodném 
pobytu na území ČR), kteří jsou zapsáni 
v dodatku stálého seznamu voličů nebo se 
do něj na základě předloženého potvrzení 
ve volební místnosti nechají zapsat. Volit 
půjdou do volebních místností podle místa 
svého trvalého bydliště, jak je uvedeno 
na Oznámení, které je od 7. září 2018 
vyvěšeno ve všech vývěskách ve městě 
a na úřední desce.

Pro tyto volby se nevydávají voličské prů-
kazy, proto musí voliči volit pouze ve svém 
volebním okrsku. Imobilní voliči mohou po-
žádat o přenosnou urnu na telefonních číslech 
724 232 888 nebo  607 079 333 a domluvit si 
den a hodinu pro vhození hlasovacího lístku 
do volební urny.

Hlasovací lístek pro Strakonice je obou-
stranný ve formátu A2 a je na něm 14 voleb-
ních stran s 294 kandidáty. Je vhodné, když 
voliči upraví hlasovací lístek doma a přinesou 
ho s sebou do volební místnosti. Zde prokáží 

svou totožnost platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem a poté obdrží šedivou 
obálku s razítkem. Za plentou vloží upravený 
hlasovací lístek do obálky a tu vhodí do vo-
lební urny. 

Na informačním letáku, který obdržíte 
s hlasovacím lístkem,  jsou popsány způ-
soby úpravy. Úprava hlasovacího lístku se 
provádí zakřížkováním x nebo + v rámečku 
u příslušné volební strany nebo kandidáta. 
NEKROUŽKUJE SE, hlasovací lístek by 
byl neplatný! 

Možností úpravy hlasovacího lístku je 
několik, tři nejzákladnější jsou: zakřížkuje 
se jedna volební strana, nebo se zakřížkuje 
maximálně 21 kandidátů spektrem, tzn. 
výběrem z různých volebních stran. Anebo 
se oba způsoby spojí, tedy se zakřížkuje 
jedna volební strana a např. pět kandidátů se 
může zaškrtnout v jiných stranách. V tomto 
případě dostane volební strana o 5 hlasů 
méně (21–5=16), tedy 16 hlasů a po jednom 
hlasu obdrží každý zakřížkovaný kandidát 
z jiné strany.

V sobotu 6. října se ve 14.00 hodin 
volební místnosti uzavřou a začne sčítání. 
Na stránkách ČSÚ www.volby.cz mohou 
voliči sledovat průběh sčítání a koneč-
né výsledky nejen ve Strakonicích, ale 
i v dalších městech a obcích celé České 
republiky.

oddělení správní

Připomínky k MHD  
posílejte do konce října
Každoročně prochází jízdní řády strakonické 
městské hromadné dopravy drobnými změna-
mi, ke kterým se mohou občané města, jako 
koncoví uživatelé, vyjadřovat. Nejinak tomu 
bude i nyní. K plánovaným změnám je možné 
se vyjádřit do 31. října. Své připomínky můžete 
vložit do schránky po levé straně při vstupu 
na městský úřad, nebo zaslat na e-mailovou 
adresu vedoucího odboru dopravy MěÚ 
Strakonice: vaclav.bycek@mu-st.cz. 
Nové jízdní řády vstoupí v platnost v prosin-
ci letošního roku.  Markéta Bučoková, PR 

Výročí republiky v archivu
Státní okresní archiv Strakonice pořádá výsta-
vu ke 100. výročí založení Československa 
pod názvem 1918 – tradice, paměť, vzor. 
Mapuje průběh října roku 1918 ve Strako-
nicích a dalších místech bývalého strakonic-
kého okresu. Zaměřuje se také na průběh 
oslav výročí vzniku republiky v následujících 
letech. Expozice připomíná i události roku 
1918 v celostátním měřítku. Lidé si tu mohou 
prohlédnout dobové plakáty, letáky, novinové 
články, zprávy z kronik i fotografie. Výstava 
je v budově archivu ve Smetanově ulici 351 
otevřena ve všední dny od 8.00 do 14.00 
hod. až do 23. listopadu. (red)
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Naší republice je již sto let. Je to výročí navý-
sost významné, a tak se i Strakonice připojily 
k zástupu gratulantů a oslavily sté narozeniny, 
jak se patří. Oslavy začaly již 6. září zajíma-
vou přednáškou emeritního senátora Josefa 
Kalbáče, který připomněl české vojáky  
a legionáře z I. světové války. Zahajovací 
ceremoniál začal 7. září úderem jedenadvacáté 
hodiny. V úvodním proslovu zazněla z úst 
starosty města Břetislava Hrdličky slova jako 
domov, budoucnost, rodina…

Sobotní den patřil soutěžní přehlídce 
dechovek O Zlatou taktovku Ladislava Roma, 
která byla poctou strakonickému pedagogu 
a kapelníkovi, kterému prošlo rukama několik 
generací mladých muzikantů. 

V neděli se slavilo především na Otavě. 
V nelítostném boji o Strakonického draka se 
utkalo 14 statečných družstev, mezi nimiž 
nechyběli Šanoni z městského úřadu koučováni 
samotným starostou, který na své svěřence 
čekal v cíli finálových bojů. Za nádherné čtvrté 

místo byli Šanoni odměněni mázem oroseného 
Dudáka. „Byli jste skvělí, děkuji, že jste se dali 
dohromady, vaše umístění je vynikající. Atmo-
sféra, kterou jste vytvořili, byla skvělá, založili 
jste krásnou tradici. Možná se k vám příští 
rok připojí i další, ale tato posádka byla první, 
jedinečná a nezapomenutelná,“ vzkázal starosta 
Hrdlička na adresu svých svěřenců. První místo 
obsadili strakoničtí házenkáři v nelehké konku-
renci dvou družstev Armády ČR. 

Jako vzpomínku na tyto dny byl na pro-
stranství pod lávkou starostou města vysazen 
český národní strom – lípa srdčitá, symbol 
slovanství, který by měl připomínat život, 
ve kterém bychom se měli rozvíjet a ve kte-
rém bychom měli růst. Novému stromu 
i všem lidem žijícím ve městě požehnal otec 
Roman Dvořák. 

Oslavy byly završeny famózním koncertem 
v amfiteátru letního kina. Smetanovi filharmo-
nici vystoupili pod vedením dirigenta Hanse 
Richtera se Smetanovou Mou vlastí. Záži-
tek, který v nás všech bude přetrvávat ještě 
po mnoho dnů, lze slovy jen těžko popsat. 
Zatímco veselé Šárka a Vltava tiší, pohladí 
a zároveň dojímají, Tábor se svým husitským 
chorálem Ktož jsú boží bojovníci linoucí se 
celou symfonickou básní v posluchačích vyvo-
lává přísnost a snad i krutost té doby.

Slavímeli výročí podobné tomu stému, re-
publikovému, zákonitě se ptáme, co bude dál? 
V závěru svého projevu se to starosta Břetislav 
Hrdlička pokusil vystihnout následujícími 
slovy: „Tak tedy, kdy budou naše republika 
i naše města krásná, samostatná, bohatá, 
hrdá, zdravá a přívětivá? Tehdy, až vaše děti 
vyrostou a na otázku: Kdo byli nejlepší čtyři 
Češi v historii? odpoví – babička, děda, táta 
a máma.“ 

Markéta Bučoková, PR 

Na počest výročí sta let republiky byl zasazen český národní strom Foto: Markéta Bučoková

Ještě nikdy nebyla ve strakonickém pivovaře ta-
ková koncentrace sportovců jako v pátek 14. září. 
Co tak významného přivedlo stovku reprezen-
tantů několika kolektivních sportů k Dudákům? 
„Každý rok podporujeme strakonický sport 
částkami v řádech stovek tisíc korun. Sportovci 
nám vše vrací propagací našeho piva na svých 
dresech nebo tím, že při zápasech čepují naše 
pivo. Teď spolupráci, které si moc vážíme, ještě 
více rozvineme,“ uvedl ředitel a sládek pivovaru 
Dušan Krankus.

Zmiňovaná spolupráce bude spočívat v re-
alizaci různých marketinkových akcí, kterými 
se zviditelní sportovci i pivovar. Určitě se bude 
na co těšit.  Váš pivovar Dudák

Pivovar Dudák pro vás vydává speciální edici 
svých zadních lahvových etiket. Ta vychází  
u příležitosti stého výročí vzniku Českosloven-
ské republiky. Chceme našim zákazníkům při-
pomenout, kolik zde bylo před 100 lety aktivních 
pivovarů a kolik piva se v nich celkem uvařilo. 
Rádi bychom zejména obyvatelům Strakonic 
přiblížili, kde stál bývalý pivovar a jaké zajímavé 
události proběhly v našem městě. Výroční 
etikety se ale nesoustředí pouze na Strakoni-

ce, zákazník na nich najde i  historické údaje 
z České republiky. Ale ostatně, podívejte se na to 
spolu s námi na našich lahvových pivech. 

Pivovar Dudák přišel s nápadem používá-
ní nevšedních zadních etiket někdy v druhé 
polovině roku 2017. Záměrem bylo udělat 
strakonické lahvové pivo atraktivnější, aby si ho 
zákazníci mohli nejen vychutnat, ale zároveň 
ze zadních etiket čerpat informace, které by 
měly více přiblížit pivovar Dudák. Postup-

ně se tak objevily prvorepublikové inzeráty 
na pivo, poodhalili jsme lidem naši technologii 
výroby piva zobrazením varny, spilky a sklepa. 
Pokračovali jsme dnes už historickými postupy 
vysmolování sudů, ledování v pivovaru a stáče-
ní do hliníkových sudů.

Oslavy sta let republiky jsou jakýmsi pomy-
slným vyvrcholením motivů na našich zadních 
etiketách v letošním roce. 

Potěší nás, pokud se vám nové dudácké etike-
ty budou líbit a pivo chutnat. 

Váš pivovar Dudák 

Ohlédnutí za oslavami 100. výročí republiky

Pivovar připomíná vznik Československa

Dudák spojil dva  
fenomény – sport a pivo
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III. ročník žákovských prospěchových  
stipendií byl opět úspěšný
Žákovské prospěchové stipendium (ŽPS) má 
již svou tříletou tradici a nyní můžeme uvést 
údaje o tomto ročníku za školní rok 2017/18. 
Ve třetím ročníku žákovských prospěchových 
stipendií strakonických základních škol celkově 
uspělo 113 žáků II. stupně. V kategorii samé 
jedničky uspělo 64 žáků, v kategorii žáků, kteří 
se v druhém pololetí výrazně zlepšili, je žáků 
49. Počet samých jedničkářů narůstá a výrazné 
zlepšení prospěchu u 49 žáků je opět krásným 
výsledkem.

V minulém školním roce bylo odměňování 
za výborný prospěch rozšířeno i na I. stupeň stra-
konických základních škol. Pro žáky  
z prvního stupně, kteří se výborně učí a přitom 
ještě reprezentují svou školu, např. ve sportu, 
v předmětových olympiádách, v uměleckých 
oblastech, mají slušné jednání, byl připraven 
školskou komisí a radnicí zážitkový výlet pod 
názvem Historie Prahy z hladiny Vltavy. Výlet 
byl koncipován pro 4. a 5. třídy ZŠ, školy samy 
delegovaly žáky. Výlet začal návštěvou pražské 
zoologické zahrady. Po ukončení prohlídky 
následovala cesta parníkem od kláštera Anežky 
České až na Zbraslav, kde na nás čekaly naše 
autobusy. Cesta parníkem Marie trvala tři 
hodiny a žáci si cestu opravdu užívali. Nejenže 
zhlédli pamětihodnosti Prahy na pravém i levém 

břehu Vltavy, ale čekal na ně oběd, který jim 
opravdu chutnal, protože si mohli ke grilovaným 
kuřecím paličkám s hranolky vybrat z několika 
druhů čerstvé zeleniny, kečup, tatarku. To, že jim 
opravdu velmi chutnalo, bylo vidět, a oběd-
vat na parníku bylo pro ně zážitkem. Tohoto 
projektu se zúčastnilo 80 žáků ze strakonických 
základních škol. Radost nám udělalo poděko-
vání paní učitelky Soni Pavlíkové a žáků ze ZŠ 
Povážská. Cituji: „Děkujeme městu Strakonice 
za krásný výlet do Zoo Praha a projížďku lodí. 
Krásné počasí a prostředí plné zážitků dopo-
mohlo k tomu, že na tento výlet budeme dlouho 
vzpomínat. Doufáme, že se takových výletů 
dočkáme i v následujících letech.“ 

Celkově bylo za své úsilí mít krásné vysvěd-
čení odměněno 193 žáků ze ZŠ ve Strakonicích. 
Za tři ročníky ŽPS a letošního projektu pro 
první stupeň bylo odměněno 413 žáků. To je do-
statečný argument a opodstatnění obou projektů 
komise školství a města Strakonice na strakonic-
kých ZŠ. Základní škola je start do života. Jeden 
latinský citát říká: „Finis coronat opus.“(Konec 
korunuje dílo). 

Milí žáci a žákyně, přejeme vám, ať každý ko-
nec budoucích školních roků je pro vás úspěšný 
a korunuje vaše dílo. Jan Svoboda, 

zastupitel a předseda komise školství
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Cena starosty města
Dlouhých padesát let 
vyhledává ledovou 
vodu řek, založil Klub 
zimního plavání TJ 
Fezko Strakonice, 
a mimo to je vášnivým 

hráčem kuželek. Řeč je o Josefu Krejsovi, který 
nejenže v srpnu oslavil v plném zdraví významné 
životní jubileum, ale objevil se v hledáčku Ceny sta-
rosty města za celoživotní přínos městu Strakonice 
v oblasti sportu, vzdělávání plavců a založení Klubu 
zimního plavání TJ Fezko Strakonice.  
Pan Krejsa je desátým v pořadí, který z rukou staros-
ty Břetislava Hrdličky převzal 14. září toto ocenění. 
Vzhledem k tomu, že to pro Josefa Krejsu mělo být 
překvapení se vším všudy, předání neproběhlo jako 
tradičně na městském úřadě, ale v restauraci Soko-
lovna tak, aby celá věc zůstala maximálně utajena. 
Slavnostního předání se vedle zástupců vedení 
města starosty Břetislava Hrdličky a místostarosty 
Josefa Štrébla zúčastnili kolegové otužilci. 
V kruhu přátel se zavzpomínalo na první roky, kdy 
se začínalo se zimním plaváním, i na to, jak samotný 
oslavenec zkoušel své první otužilecké krůčky 
ve vaně  plné studené vody. 
Cena starosty města je udělována od roku 2015, 
kdy tento akt uvedlo v život nové vedení města jako 
poděkování občanům, kteří přispěli k rozvoji města 
v oblasti kultury, sportu, výchovy mládeže a také 
za spolkovou činnost i dlouholetou práci pro město.  
 text a foto Markéta Bučoková, PR 

Dřevostroj Čkyně, a.s.
Spůle 25, 384 81 Čkyně • tel: +420 388 407 111 • e-mail: info@drevostroj.cz • web: www.drevostroj.cz

              Dlouholetý dodavatel strojnětechnologických celků na prvotní zpracování dřevní hmoty přijme pracovníky na pozice:

Kontaktní telefon: 604 295 325

Konstruktér
Požadujeme:
• VŠ vzdělání strojního zaměření
• vysoké pracovní nasazení
• znalost práce v AUTOCADU
• znalost AJ nebo NJ
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• zajímanou, rozmanitou a tvůrčí práci
• možnost podílet se na inovaci a vývoji moderní pilařské technologie
• velmi dobré mzdové podmínky 
• 13. a 14. plat
• náborový příspěvek ve výši 100 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:
    - 5 týdnů dovolené
    - příspěvek na stravování
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění
    - příspěvek na dopravu
    - motivační věrnostní systém
    - možnost bezúročné půjčky
    - firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky
    - výhledově možnost získání podnikového bytu 
    -  možnost ubytování ve zcela novém apartmánu s kuchyňskou linkou a samostatnou koupelnou
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)

Vedoucí montér
Náplň:
• řízení montáží technologických celků 
• jednání se zástupci investora 
• dohled nad prací subdodavatelů
• výkon montážních prací
Požadujeme:
• zkušenost s montáží a řízením montáží technologických celků
• zkušenost s řízením lidí
• zodpovědnost, důslednost, vysoké pracovní nasazení
• vyspělé technické myšlení, velmi dobrá práce s technickou dokumentací
• schopnost samostatného řešení technických problémů
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobré motivačně nastavené mzdové podmínky
• 13. a 14. plat
• náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:

 5 týdnů dovolené / příspěvek na stravování / příspěvek na penzijní a životní pojištění / příspěvek na 
dopravu / motivační věrnostní systém / možnost bezúročné půjčky / firemní akce pro zaměstnance 
a rodinné příslušníky 

• možnost ubytování ve zcela novém apartmánu s kuchyňskou linkou a samostatnou koupelnou
• práce i na montážích v zahraničí 

Elektrikář - elektromontér
Požadujeme:
• zkušenost s údržbou a opravou elektrických strojů
•  zkušenost z externích montáží 

silnoproudé / slaboproudé elektroinstalace
• manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost a technické myšlení
• ochotu pracovat na montážích, včetně zahraničí
•  v rámci vytížení i práce při kompletaci výrobků 

a jejich přípravě k expedici

Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobré mzdové podmínky 
• 13. a 14. plat
• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:
   5 týdnů dovolené / příspěvek na stravování / příspěvek 
   na penzijní a životní pojištění / příspěvek na dopravu /   
   motivační věrnostní systém / možnost bezúročné  
   půjčky / firemní akce pro zaměstnance 
   a rodinné příslušníky / možnost ubytování  
• možnost práce na montážích, i v zahraničí 

Aneta Dobiášová 
tel.: 732 574 319

dobiasova@regvyd.cz

Karel Dobiáš
tel.: 739 300 390
dobias@regvyd.cz

Pro inzerci prosím kontaktujte:

INZERCE



8 říjen 2018 Zpravodaj města Strakonice

Z MĚSTA 
Zahrada poznání již letos vydává své první plody

V Novém Dražejově se mohou těšit na do-
sadbu ovocné aleje kolem rekonstruované 
cesty od vodojemu směr vrch Opeřová. 
Podzimní výsadba, v tomto konkrétním 
případě třešní, zakončí na přelomu října 
a listopadu ekologickoosvětový pro-
jekt města Strakonice Zahradou poznání 
2013–2018. Během uplynulých šesti let 
bylo více než padesáti subjekty, obcemi, 
městy, základními školami a domovy 
seniorů, vysazeno do volné krajiny přes 
1 200 kusů ovocných stromků z časů našich 
dědů a babiček. Během putování románo-
vou, básnickou, malovanou, dramatickou, 
filmovou a vědeckou krajinou se staly 
součástí pamětních zastavení, přibližujících 
významné osobnosti a události Strakonicka 
a Prácheňska. A za všechno v dobrém slova 
smyslu může Dorotka na Podskalí, u které 
byla v roce  2012 při slavnostním odhalení 
vysazena první třešinka...

V letošním roce již přinášejí plody 
výsadby z roku 2013. Odrůdy jablek 
s poetickými názvy Matčino, Malinové, 
Croncelské, Borovinka a další postupně 
doplní hrušně, třešně a švestky, vysazované 

kolem polních cest, na mezích mezi poli 
i v nových sadech. Koncepčnost, rozsah 
a přínos projektu byly oceněny v krajském 
měřítku ziskem tří zlatých Jihočeských 
ratolestí (2013, 2014 a 2017) i oceněním 
Ministerstva životního prostředí ČR. Za-
hrada poznání byla vybrána, aby reprezen-
tovala Českou republiku na mezinárodní 
konferenci Rady Evropy v Brně 2017 
a na mezinárodní ovocnářské konferenci 
Europom Olomouc 2017. Letos byl projekt 
představen na celostátní konferenci Venkov 
2018 ve Strážnici a vybrán do celostátní 
soutěže Má vlast – Cestami proměn, kde jej 
v internetovém hlasování můžete podpořit 
až do konce dubna 2019.

Úspěchy těší, ale hlavním cílem jedno-
značně zůstává návrat původních odrůd 
ovocných dřevin do naší krásné jihočeské 
krajiny, s připomenutím její bohaté kulturní 
a přírodní rozmanitosti. Není to vždy jedno-
duché. Ať kvůli suchému roku, kdy je třeba 
nezapomínat na zálivku, nebo nenechavým 
hlodavcům, a v nejhorších případech kvůli 
vandalům, kteří jsou schopni zničit cokoli 
rostoucího, včetně kvetoucích stromků.  

Za dlouholetou finanční podporu projektu 
patří poděkování Nadaci Partnerství Brno, 
Lesům ČR, Nadaci ČEZ a v letošním roce 
i společnosti Sázíme stromy, podporující 
právě výsadbu třešní ve Starém Dražejově. 
Díky výše uvedeným, podpoře zúčastně-
ných měst a profesionální práci úředníků 
odboru životního prostředí Městského 
úřadu Strakonice alespoň částečně splácíme 
obrovské dluhy vůči naší krajině, které jsme 
si přinesli z minula a ještě ve větší míře 
bezmyšlenkovitě vytváříme dál... 

Budeme rádi, pokud projekt Zahradou 
poznání 2013  2018 a tím i „své“ Strakoni-
ce, podpoříte na internetovém odkazu: Má 
Vlast – Cestami proměn.

Miroslav Šobr, odbor životního prostředí

První polopodzemní kontejnery ve městě

V blízkosti zastávky MHD na vyústění ulice 
Švandy dudáka se objevily první polopodzemní 
kontejnery na sběr odpadu. Byly zde instalo-
vány dva kontejnery o objemu 5 m3, které jsou 
určené na plast a papír, a další dva kontejnery 
o objemu 3 m3 pro sběr skla a textilu. V této 
lokalitě se připravuje ještě výstavba dalšího 
stanoviště na opačném konci téže ulice. 

Modernizace kontejnerových stání ve měs-
tě bude postupně pokračovat na vytipovaných 

a nejvíce využívaných místech a zároveň 
v lokalitách, kde bude probíhat revitalizace 
jednotlivých městských částí. 

Občany města prosíme, aby své chování při 
separaci odpadů přizpůsobili velikosti vhozo-
vých otvorů, jež byly zvoleny v maximálním 
nabízeném rozměru. 

text a foto Radka Mrkvičková,  
odbor životního prostředí

Nové aleje ovocných stromů vznikají kolem cest, 
na mezích i mezi poli    Foto: Jaroslav Brůžek

Den otevřených dveří v zařízeních MěÚSS
Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
(MěÚSS) pořádá 4. října, v rámci X. ročníku 
Týdne sociálních služeb v ČR, ve všech svých 
zařízeních Den otevřených dveří.

Sociální služby, ať už v jakékoli podobě, se 
dotýkají života každého z nás. Jsou poskytovány 
jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, 
nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi 
sociálním vyloučením.

V rámci Dne otevřených dveří budou v jed-
notlivých zařízeních MěÚSS probíhat v době 
od 10.0016.00 hod. prohlídky, budou podávány 
informace o poskytování sociálních služeb 
a budou rovněž připraveny workshopy Ukázky 
prací z tvořivé dílny, kde se každý může zapojit 
a odnést si pak domů svůj vlastní výrobek.

Chceme ukázat široké veřejnosti, že naše so-
ciální služby jsou kvalitní, pomáhají lidem řešit 
jejich nepříznivou životní situaci formou, která 
zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí indivi-
duální potřeby a posiluje schopnost začleňování 
do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

MěÚSS

Zemřel autor sochy  
Švandy dudáka

V srpnu náhle 
zemřel akademický 
malíř Jiří Kubelka. 
Ve své tvorbě se vě-
noval kresbě, malbě, 
grafice (leptu a suché 
jehle, litografii), 
autorskému sklu (vit-
rážím a tavené plasti-
ce), designu a malbě 

na porcelán. V roce 1980 ukončil studia 
SUPŠ sklářské v Železném Brodě a v roce 
1987 VŠUP v Praze, ateliér monumentální 
malby. Svůj um a zkušenosti předával příle-
žitostně na ZUŠ Strakonice, SPŠ Strakonice 
v oboru obalové techniky a Soukromé střední 
výtvarné škole v Písku.

Z jeho realizací v architektuře jmenuj-
me zejména skleněnou tavenou plastiku 
do Infocentra v Karlových Varech, skleněný 
oltář kostela v Chuchelné, skleněné vitráže 
do kaple v Sousedovicích nebo světlík 
ve strakonickém domě kultury, Spořitelnu 
Plzeň a ZČE Plzeň, pro kterou vznikly 
originální vitráže. 

Za dobu své činnosti uspořádal desítky au-
torských i společných zahraničních i tuzem-
ských výstav, např. Celestian Galery Toronto, 
Design Miami, expozice Geofrey Diner 
Gallery USA, New York, Washington DC, 
Boston, Zakopane, Gliwice. Jeho díla jsou 
zastoupena v soukromých sbírkách v Evropě, 
Asii a USA.

Pravidelně také pořádal a sám se účastnil 
mezinárodních tuzemských i zahraničních 
sympozií – Všeradice, Hoslovice, Belušské 
Slatiny, Zakopane, Turnau, Loket, Horní 
Blatná, Držková, kde tvořil ve společnosti 
profesionálních malířů a sochařů. 

Jeho jméno bude ve Strakonicích stále 
připomínat bronzová socha Švandy dudáka 
umístěná na Velkém náměstí.
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KINO OKO 
1.–2. 10., 17.30 hod.
Domestik
ČR, psychol. thriller, 117 min., přístupný od 12 let

1.–2. 10., 20.00 hod.
Sestra

VÝSTAVY 
do 31. 10.
Tobrucké krysy
Venkovní výstava připomene nasazení českoslo-
venských vojáků v severní Africe, které vyvrcholilo 
v roce 1941 boji u Tobruku. 
místo: II. hradní nádvoří, info: muzeum

do 28. 10.
I. mezinárodní festival akvarelu
místo: Maltézský sál, sál U Kata, info: MěKS

do 2. 10., 9.00-18.00 hod.
Lékaři bez hranic
Putovní výstava přibližuje práci organizace Lékaři 
bez hranic, která pomáhá nejen v oblastech 
válečných konfliktů.
místo: nábřeží u lávky přes Otavu, info: https://
www.lekari-bez-hranic.cz/en/node/14913

3. 10.-5. 11.
Výstava fotografií antologie básníků 
Do dlaní vítr
Výstava fotografií, které doprovází vybrané básně 
z antologie Básníci Strakonicka. Autory knihy jsou 
Michaela Sýkorová a Michal Štěpánek. Vystavené 
fotografie jsou od místních autorů. Vernisáž 2. 10. 
od 17.00 hod. Ve spolupráci se spolkem Jsme 
Strakonice. Otevřeno  Po, St–Pá 8.00–18.00 hod., 
Út zavřeno, So 8.00–12.00 hod.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

do 31. 10.
Strakonice a srpen 1968
Výstava k 50. výročí invaze spojeneckých vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa.
místo: černá kuchyně, info: muzeum

do 23. 11. 
1918 – tradice, paměť, vzor
Výstava mapuje průběh října roku 1918 nejen 
ve Strakonicích a mapuje i průběh oslav výročí 
vzniku republiky. Otevřeno ve všední dny od 8.00 
do 14.00 hod.
místo a info: Státní okresní archiv, Smetanova 351

USA, horor/mysteriózní/thriller, titulky, přístupný 
od 15 let

3. 10., 17.30 hod.
Odborný dohled nad výkladem snu
ČR, komedie/drama, 79 min., přístupný od 15 let

4.–7. 10., 17.30 hod.
Bella a Sebastian: Přátelé navždy
Fra, dobrodr./rodinný, dabing, 97 min., přístupný všem

4.–7. 10., 20.00 hod.
Toman
ČR, drama, 145 min., přístupný od 12 let 

8. 10., 17.30 hod.
Markéta chce taštičku 
ČR, dokument, 37 min., přístupný všem

8.–10. 10., 20.00 hod.
Venom 3D
USA, thriller/horor, dabing, 85 min, přístupný 
od 13 let

9. 10., 17.30 hod.
Zpívání v dešti
USA, 1952, muzikál, 103 min., přístupný všem

10. 10., 20.00 hod.
Neklidná hranice
Lotyšsko/ČR, dok., titulky, 87 min., přístupný všem

11.–12. 10., 17.30 hod.
Princezna a dráček
Rusko, anim., dabing, 75 min., přístupný všem

11.–12. 10., 20.00 hod.  
Zrodila se hvězda
USA, drama/romant./hudební, titulky, 136 min., 
přístupný od 12 let

13.–14. 10., 17.30 hod.
Vilík: Rychle a vesele
Malajsie, anim., dabing, přístupný všem

13.–15. 10., 20.00 hod.
Zlý časy v El Royale 
USA, thriller, titulky, 140 min., přístupný od 15 let

15.–17. 10., 17.30 hod.
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 
USA, anim./fantasy/komedie/rodinný, dabing, 
87 min., přístupný všem

16.–17. 10., 20.00 hod.
První člověk  
USA, drama, titulky, 139 min., přístupný od 12 let
18.–21. 10., 17.30 hod.
Čarodějovy hodiny  

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

USA, fantasy/mysteriózní/thriller/rodinný, 
dabing, 105 min., přístupný všem

18.–19. 10., 20.00 hod.
Halloween
USA, horor/thriller, titulky, 109 min., přístupný od 15 let

20.–21. 10., 20.00 hod.
Jak se moří revizoři
ČR, komedie, 99 min., přístupný od 12 let

22. 10., 20.00 hod.  
Hovory s TGM
ČR, drama, 80 min., přístupný všem

22.–24. 10., 17.30 hod.   
Mars
ČR, komedie, 84 min., přístupný všem

23.–24. 10., 20.00 hod.
Ticho před bouří 
USA, thriller, titulky, přístupný od 15 let

25.–29. 10., 17.30 hod. 
Když draka bolí hlava
ČR, pohádka, 99 min., přístupný všem

25.–26. 10., 20.00 hod.
Zlatý podraz 
ČR, drama/romant., 106 min., přístupný od 12 let

27.–28. 10., 20.00 hod.
Johnny English znovu zasahuje
Fra/VB, komedie, dabing, 88 min., přístupný všem

29.–30. 10., 20.00 hod.
Nebezpečná laskavost
USA, krimi/mysteriózní/thriller, titulky, 117 min., 
přístupný od 15 let 

30.–31. 10., 17.30 hod.
Po čem muži touží
ČR, komedie, 95 min., přístupný všem

31. 10., 20.00 hod.
Dogman
Fra/It, drama, titulky, 102 min., přístupný od 15 let

DĚTSKÉ SOBOTY
6. 10., 15.30 hod.
Kamarád krteček
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66 min.

13. 10., 15.30 hod.
Za kamarády z televize VI.  
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62 min. 

20. 10., 15.30 hod.
Broučkova rodina 
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PLAVECKÝ STADION 
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 
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

Čt
14.30–15.30 plavání pro těhotné, 14.30–16.00 
(15.30–16.00 ½ bazénu), 20.00–22.00

Pá 
6.00–7.30 kondiční plavání, 12.30–22.00 
(15.30–19.00 ½ bazénu)

So a Ne
13.00–20.00
Změny v otevírací době:  
20. 10. (So) – 13.00–18.00,  
27. 10. (So) 14.00–18.00

SAUNA
Út, Pá 10.00–22.00 ženy 
St 10.00–22.00 muži
Čt 10.00–22.00 společná
So 10.00–17.00 společná
Po, Ne – ZAVŘENO

4. 10., 10.00 hod.
Bookstart – S knížkou do života
První setkání s rodiči a dětmi v rámci nového projektu 
na podporu pozitivního vztahu ke knihám, čtení a čte-
nářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči. 
V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte na tel. 
380 422 708 nebo osobně na oddělení pro děti. 
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

4. 10., mezi 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer aneb Ze starého nové
Štěpánka Seidlová: Recyklodílna – textilní doplňky, 
pomůcky a materiál budou připraveny, ale hodilo by 
se přinést i vlastní (stará bavlněná trička, nůžky, jehla, 
nit, korálky a drobné ozdoby). Ve spolupráci se soci-
álním podnikem STEJIKA.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

4. 10., 18.00 hod.
Debata před volbami s kandidáty stran
info: www.epicentrum-strakonice.cz

5. 10., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: Ekoporadna při ŠK

5. 10., 20.00 hod.
Koncert Tři sestry 
místo: dům kultury, info: MěKS

6. 10., 10.00 hod.
Běh okolo Kuřidla
závod v přespolním běhu, start 1. kategorie v 10.00, 
hlavní kategorie v 11.30 hod.
info: SKI-klub Strakonice, https://kuridlo-strakonice.
webnode.cz/

7. 10., 8.50 hod.
Výlet: zahrada v Rudolfově, místo s příznivým 
koloběhem vody
Sraz v 8.50 před nádražím ČD, v 9.07 odjezd do  
Č. Budějovic a navazujícím autobusem do Rudolfova. 
Od 11.00 návštěva přírodní zahrady Anastazie, přileh-
lých budoucích komunitních zahrad a případně i Hor-
nického muzea. Zpět jede více spojů, např. v 17.36 
(Rudolfov, Rozcestí). Navazuje přednáška 24. 10.
info: pobočka ŠK Za Parkem

7. 10., 14.30 a 16.30 hod.
Perníková chaloupka
loutková pohádka LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: www.lsradost.cz

8.–9. 10., 15.30–18.00 hod.
Protidrogový vlak Revolution Train
program zaměřený na primární protidrogovou pre-
venci, dopoledne je určeno pro školy, odpoledne je 
otevřeno pro veřejnost 
místo: vlakové nádraží, info: www.revolutiontrain.cz

8. 10., 19.00 hod.
Beseda „Vandráci“ nejen o motorkách
Vandráci Pavel Liška, Jan Révai, Hynek Bernard bu-
dou vyprávět o své tříměsíční cestě Střední Amerikou. 
místo: dům kultury, info: MěKS

9. 10., 10.00–16.00 hod.
„ZaHradní slavnost“ Fokusu – 7. ročník
koná se v rámci Týdnů pro duševní zdraví 2018 – po-
řádá FOKUS – Písek, pobočka Strakonice
Program:
10.00–12.00 Kulatý stůl s názvem I my můžeme žít 
v komunitě! (začleňování osob s duševním onemoc-
něním do komunity), účast přislíbili odborníci z oboru 
psychiatrie 
12.00–13.00 Udělej si sám – rukodělné dílničky pro 
příchozí pod vedením odborných pracovníků 
13.00–15.00 vystoupení divadla Víti Marčíka – Stře-
dověká mysteria – Inscenace  navazující na tradici 
lidových středověkých frašek a morálií 
16.00–17.00 Démophobia – Plzeňské pověsti, písně 
a jiné plísně  
Budete si moci vyzkoušet techniky používané v sociál-
ně terapeutické dílně Kopretina a Klubko, zakoupit si 
občerstvení a výrobky sociálního podniku Madlenka. 
místo: společenský sál ŠK

POZVÁNKY
1. 10., 9.00–18.00 hod.
Den seniorů
hravý den pro prarodiče s dětmi, volná herna celý 
den, možnost společného tvoření
místo a info: RC Beruška

1.–5. 10., 14.00–19.00 hod.
Kurz základů práce v Adobe Photoshop CC 1
Pětidenní kurz pro veřejnost. Naučte se upravovat 
fotografie a další grafické techniky.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

2., 9., 16., 23. 10., 10.30–11.30 hod.
Kurz hraní na akordeon (harmoniku) 
přihlášení nutné. Místo a info: RC Beruška

2., 16., 30. 10., 16.30–18.00 hod.
Zdravé vaření 
pro děti od 5 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

2. 10., 9.00–10.30 hod. 
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet I – první e-mail – základní vyhledávání,  
e-mailová pošta. Přednostně pro čtenáře ŠK.
místo: studovna ŠK, info: ŠK

2. 10., 12.00–13.00 hod.
PC kurz – Senioři píší Wikipedii I.
Naučte se sdílet celoživotní zkušenosti s ostatními, 
především s mladší generací, pro kterou je dnes Wiki-
pedie hlavním informačním zdrojem. Nutné přihlásit se 
předem. Místo: studovna ŠK, info: ŠK

2. 10., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
neformální setkání s anglickou konverzací – zdarma 
a pro všechny, každé sudé úterý
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA 

3. 10., 11.00 hod.
Beseda o bionápojích 
jak žít ohleduplněji k přírodě a sami k sobě
místo a info: RC Beruška

3. 10., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Agentura Harlekýn
Edward Taylor – Pardon me, Prime Minister
Co takhle ke zpovědi...
Petr Nárožný v hlavní roli anglické komedie.
místo: dům kultury, info: MěKS

4. 10., 10.00–16.00 hod.
Den otevřených dveří městského ústavu 
sociálních služeb
koná se v rámci 10. ročníku Týdne sociálních služeb 
ve všech zařízeních MěÚSS
místo a info: Městský ústav sociálních služeb

Neděle 11. 11., 9.30 sv. Markéta – nedělní 
eucharistie s promluvou pro děti

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz 
Srdečně zveme na:
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod. 
(živá hudba, aktuální poselství, program pro děti, 
modlitby)
11. 10. od 17.00 Cesta ke svobodě – kurz 
s lektorem z Bodu obratu je cestou ke svobodě 
od jakékoliv závislosti skrze vzájemnost, otevřenost 
a bezpečné prostředí. Bod obratu pomáhá účast-
níkům vypořádat se s nezvladatelnými problémy 
a navrhuje způsoby, jak se zbavit toho, co nás 
zotročuje, a učí, jak nést „břemena jedni druhých“ 
praktickým způsobem. 
18. 10. od 17.00 Okénko do duše ženy (téma 
vztahy) – setkání se zážitkovým programem pro 
ženy vedoucí k překonání potíží spojených s nároky 
na život a obnovením vnitřní radosti 
EXIT CLUB pro mládež každý pátek v 16.00 – 
zábavné hry, moderní hudba, zamyšlení, ankety, 
rozhovory, výlety. 774 151 868.

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz 
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp; 9.30 sv. 
Markéta 
Neděle 7. 10., 9.30 sv. Markéta – nedělní 
eucharistie s promluvou pro děti 
Neděle 7. 10., 15.00 fara – setkání manželů 
a rodin s dětmi
Úterý 16. 10., 17.30 sv. Markéta – bohoslužba 
s modlitbou za Domácí hospic sv. Markéty 
ve Strakonicích
Středa 17. 10., 18.00 Rytířský sál – Přednáška 
Maxe Kašparů: Křesťan v 21. století – stavy 
a vztahy aneb Je věřit normální?
Pátek 19. 10., 19.00 sv. Markéta – Večer 
chval, Kapela sboru CB – Elim: hudba, možnost 
prosby za konkrétní věci, díky apod.
Sobota 27. 10., sv. Václav 9.00–12.00 
a 13.00–16.00 kostel otevřený k modlitbě 
za zemřelé 
Neděle 28. 10., sv. Václav 13.00–16.00 
kostel otevřený k modlitbě za zemřelé
Pondělí 29. 10., 14.00 nemocnice, 2. patro 
nad lékárnou – Slavnostní otevření Domácího 
hospice sv. Markéty
Neděle 4. 11., 15.00 fara – Setkání manželů 
a rodin s dětmi

ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 min.

27. 10., 15.30 hod.
Pohádková tajemství I.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62 min.
 
SENIORSKÉ STŘEDY
17. 10., 9.30 hod.
Kluci z hor
ČR, drama/komedie, 90 min., promítání pro 
seniory a handicapované

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
3. 10., 20.00 hod.
Studená válka
Polsko, drama, titulky, 84 min., přístupný od 12 let
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KALENDÁŘ AKCÍMěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem),
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna); STEJIKA (Hradební 329) — 732 173 275
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9. 10., 12.00–13.00 hod. 
Senioři píší Wikipedii II.
PC kurz, je nutné přihlásit se předem
místo: studovna ŠK, info: ŠK

9. 10., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
přijďte si zahrát deskovky – každé liché úterý
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

9. 10., 18.00 hod. 
Kurzy zdravého vaření 
Nová sezona kurzů, budou se konat 1x měsíčně 
do května. Jednotlivé kurzy na sebe nenavazují, 
hlásit se můžete i jednorázově. Přijďte se seznámit se 
surovinami a postupy pro zdravější, bezmasou nebo 
dietní kuchyni. Lektor Jan Juráš. Svou účast hlaste na: 
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská

10. 10., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Karel Plíhal, poetická 
próza František Běhounek.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

10., 24. 10., 17.00–18.00 hod.
Šachy 
kroužek pro děti od 6 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

10. 10., 17.00 hod.
Slavnostní koncert ZUŠ Strakonice  
k 100. výročí republiky
vystoupí soubory, orchestry a sbor školy
místo: dům kultury, info: ZUŠ

10. 10., 19.00 hod.
FJC – The Magris – Uhlir - Helestic – MUH trio 
The Art of the Jazz Trio
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Podlahové krytiny
NABÍZÍME: koberce, lina, vinyly, plovoucí 
podlahy, parkety a další podlahové krytiny

STŘEDISKO POKLÁDKY VEŠKERÝCH PODLAHOVIN
tel.: 606 302 156

BNK, a.s.       
Volyňská 189, Strakonice  
tel.: 383 328 493                                                                                                                                              

otevírací doba:
po–pá: 8–18
so:  8–12  

 

Rozvoz koberců po celé ČR k domu ZDARMA

Podlahové krytiny
NABÍZÍME: koberce, lina, vinyly, plovoucí 
podlahy, parkety a další podlahové krytiny

STŘEDISKO POKLÁDKY VEŠKERÝCH PODLAHOVIN
tel.: 606 302 156

Trio tvoří vynikající italský pianista Roberto Magris, 
jeden z nejlepších evropských kontrabasistů František 
Uhlíř a česká bubenická legenda Jaromír Helešic. 
Program se skládá ze známých jazzových a originál-
ních skladeb. Místo: Rytířský sál, info: MěKS

11. 10., 17.00 hod.
Po stopách jihočeských vojáků na frontách 
velké války
přednáší Jan Ciglbauer
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum a ŠK

11. 10., 17.30–19.00 hod.
První pomoc u dětí  
Důležité informace a praktický nácvik první pomoci. 
Seminář povedou zkušení záchranáři. Cena: 250 Kč. 
Přihlášky na tel. 773 165 696 nebo info@rcberuska.cz 
místo a info: RC Beruška

11. 10., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření
Čtvrteční lekce jsou určeny rovněž pro ty, kteří kurzy 
v minulých letech nenavštěvovali. Účast hlaste předem 
na: jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská

12. 10., 16.00–18.00 hod.
Kurz šití 
pro začátečníky, šicí stroj s sebou, max. 4 účastníci 
ve skupině, přihlášky na tel. 773 165 696.
místo a info: RC Beruška

12. 10., 16.00–18.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením 
program pro rodiče s hlídáním dětí, vstup  
50 Kč/rodina. Místo a info: RC Beruška

12. 10., 17.00 hod.
Přednáška o prvorepublikové módě (nejen) 
ve Strakonicích

Přednáška Petry Kurschové o odívání zejména v le-
tech 1890 až 1948 u nás i ve světě. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

12.–13. 10., 4. 11.
Seminář Metoda vědomé stopy pohybu ©
třídenní kurz pro pedagogy, metoda rozvoje grafomo-
toriky (nejen) předškolních dětí
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

14. 10., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Malá dechová muzika Pěč-
novanka, místo: dům kultury, info: MěKS

15. 10., 9.00, 10.00 hod.
Výchovné koncerty pro 2. třídy
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ

15. 10., 19.00 hod.
KPH – Hudba v myšlenkách Masarykových
pásmo slova a hudby, Jitka Baštová – akordeon, 
Jindřich Macek – loutna, místo: dům kultury,  
info: MěKS

16. 10., 9.00, 10.00 hod.
Výchovné koncerty pro 2. třídy
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ

16. 10., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet II – Cestujeme s internetem – počasí, jízdní 
řády, mapy... Přednostně pro čtenáře ŠK.
místo: studovna ŠK, info: ŠK

16. 10., 12.00–13.00 hod.
Senioři píší Wikipedii III.
PC kurz – naučte se sdílet celoživotní zkušenosti 
s ostatními. Nutné přihlásit se předem.
místo: studovna ŠK, info: ŠK
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KALENDÁŘ AKCÍ
16. 10., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
neformální setkání s anglickou konverzací – zdarma
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA 

17. 10., 18.00 hod.
Zelené otazníky – promítání dokumentu 
A Plastic Ocean
Po promítání bude následovat krátká přednáška 
na téma Minimalizace (plastových) odpadů v každo-
denním životě. Vstupné dobrovolné. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

17. 10., 18.00 hod.
Křesťan v 21. století – Stavy a vztahy aneb Je 
věřit normální?
přednáška uznávaného spisovatele, psychiatra a kně-
ze Maxe Kašparů. Místo: Rytířský dál, info: MěKS

18. 10., 17.00–20.00 hod.
Minimalismus v domácnosti 
Jak se vzájemně podporuje uklizená domácnost 
a klid v hlavě. Seminář, praktický workshop s Mar-
celou Sobotovou z Plzně v rámci projektu Vědomá 
žena, přihlášení nutné. Místo a info: RC Beruška

18. 10., 19.00 hod.
Stanley Bradley 
přednáška známého vizionáře a spisovatele
místo: Rytířský sál, info: MěKS

19. 10., 13.00–17.00 hod. 
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: Ekoporadna při ŠK

20. 10., 10.00–16.00 hod.
Podzim pana mlynáře
místo: vodní mlýn Hoslovice, info: muzeum

21. 10., 14.30 a 16.30 hod.
Zlatovláska
loutková pohádka LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: www.lsradost.cz

21. 10., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje
Koná se ve spolupráci se spolkem Spona. K hraní, 
zpěvu nebo jen k poslechu zveme širokou veřejnost.  
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

22. 10., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách – USA
s Libuší Leischnerovou krajem mormonů do Yellowston-
ského národního parku
místo: sál gymnázia, info: gymnázium

22.–26. 10., 14.00–19.00 hod.
Kurz základy práce v Adobe Photoshop CC 2
Pětidenní kurz pro veřejnost. Naučte se upravovat 
fotografie a další grafické techniky.

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

Farnost se přestěhovala na Velké náměstí
Strakonická pouť je pro mnohé předělem 
k podzimu. Věřím, že bude naplněn zajímavými 
podněty.

V závěru prázdnin se přestěhovalo sídlo 
farnosti na Velké náměstí. Během tří let je to třetí 
místo, kde máme ve Strakonicích faru, a rádi by-
chom, aby bylo definitivní. Historické sídlo fary 
v komendě johanitů při kostele sv. Prokopa bylo 
prodáno Jihočeskému kraji za účelem rozšíření 
expozic muzea. Farnost koupila dům v Bavorově 
ulici, který ale neumožňoval dostatečné možnos-
ti k setkávání různých skupin, které ve farnosti 
žijí. Proto nadále trvalo hledání, jak takové 
prostory získat, a objevila se možnost zakoupe-
ní domu na Velkém náměstí, který nabízí jak 
zázemí pro farní aktivity, tak možnost pronájmu 
části objektu.

Na faře, kromě vyřizování běžné agendy 
ve farní kanceláři, žije kněz, někde i více kněží. 
Ve Strakonicích konkrétně dva. Zásadní je 

ovšem zázemí, které fara poskytuje, setkávání 
různého charakteru – od osobních rozhovorů 
přes scházení malých skupinek po táborák, kte-
rého se účastní desítky osob, od dětí po seniory. 
Obsahem jsou některá setkání spíše pracovní 
(farní rada, nacvičování chrámového sboru, dět-
ská schola), některá vzdělávací (biblická hodina, 
kurzy, výuka náboženství, přípravy na přijetí 
svátostí – křest, manželství), volnočasová (tábo-
rák, oslavy významných událostí) či duchovní 
(modlitební skupiny).

Dveře fary jsou otevřené všem lidem dobré 
vůle. Každý si může vybrat, co by mu vyhovova-
lo, a je vítán. Rozpis akcí bývá nejen ve Zpra-
vodaji města Strakonice, ale i na webu farnosti, 
případně na vývěskách v kostelích.

Věřím, že i jubileum vzniku republiky pro nás 
bude důvodem k pěkným podzimním setkáním.

Přeji a vyprošuji moudrost nejen do voleb!  
 Roman Dvořák, farář

Opět se poběží  
okolo Kuřidla
Habeš bude v sobotu 6. října patřit milovní-
kům atletiky. Uskuteční se tu již 23. ročník 
Běhu okolo Kuřidla. Závodit se bude ve  
12 kategoriích, hromadný start první je 
na programu v 10.00 hod., hlavní katego-
rie bude odstartována v 11.30. Tratě vedou 
po přírodních cestách pod Kuřidlem i kolem 
něj. Nejmladší závodníky čeká 200 metrů, 
muži v hlavní kategorii poběží sedm kilome-
trů a ženy pět. 

Přihlášky je možné posílat do 4. října 
na email skiklubst@gmail.com, zájemci se 
mohou přihlásit i v den závodu přímo na mís-
tě v čase od 8.30 do 9.30. Informace o závodu 
jsou na www.skiklubst.webnode.cz.   (red)

místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

23. 10., 12.00–13.00 hod.
Senioři píší Wikipedii IV.
PC kurz, je nutné přihlásit se předem. 
místo: studovna ŠK, info: ŠK

23. 10., 16.30–18.00 hod.
Kreativní rodinná dílna 
výroba náramku z paměťového drátu, vhodné pro 
rodiče s dětmi od 4 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

23. 10., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Ondřej Hanus
Autorské čtení s debatou: Ondřej Hanus – básník, 
překladatel, literární publicista.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

23. 10., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
přijďte si s námi zahrát deskovky, zdarma
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

24. 10., 9.00–10.15 hod. 
Péče o miminka a děti 
co je pro miminko nejzdravější v péči o pokožku 
místo a info: RC Beruška

24. 10., 16.00 hod.
Teplo v bytovém domě – seminář
místo: Rytířský sál, info: MěKS

24. 10., 17.00 hod.
Přírodní zahrada – oáza v dobách sucha 
Přednáší a promítají Irena a Stanislav Kovářovi. Nava-
zuje na výlet 7. 10. do Rudolfova. 
místo: přednáškový sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem 

25. 10., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – strážce dveří
tvoření pro děti v knihovně, materiál bude k dispozici
místo a info: oddělení pro děti ŠK

25. 10., 17.00 hod.
Konec války a vznik ČSR
přednáší Eva Fischerová a Lukáš Novotný
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum

25. 10., 19.00 hod.
Koncert Olympic Permanentní Tour 2018 
místo: dům kultury, info: MěKS

27. 10., 19.30 hod.
Šafrán 40 let
Výroční koncert skupiny Šafrán. Hosté: Roháči z Lokte 
a Rybníkáři z Lišova. Moderuje Zdeněk Schwager
místo: dům kultury, info: MěKS

28. 10., 14.00 hod.
Slavnostní shromáždění u příležitosti  

100. výročí vzniku Československa
Doprovodný program od 13:30 - dechová kapela 
Nektarka
místo: pomník obětem války u hřbitova, info: MěKS

29.-30. 10., 6.00-16.00 hod.
Příměstský podzimní tábor 
pro předškolní a školní děti
místo a info: RC Beruška

29. 10., 17.00 hod.
Pěstounská péče
V rámci besedy o pěstounské péči bude možné 
zhlédnout krátký dokument a dozvědět se něco 
o tom, co pěstounská péče obnáší. Pořádá Podpora 
náhradní rodinné péče Prevent. Místo: společenský 
sál ŠK, info: ŠK

29. 10., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Divadlo Kalich
Jean Robert-Charrier - Pro tebe cokoliv
místo: dům kultury, info: MěKS

30. 10., 12.00-13.00 hod.
Senioři píší Wikipedii V.
PC kurz – je nutné přihlásit se předem.
místo: studovna ŠK, info: ŠK

30. 10., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
neformální setkání s anglickou konverzací - zdarma
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA 

30. 10., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LVIII.  
Karel Skalický: Zálusk na republikánskou marmeládu 
a vzducholoď v polích. Poválečný konec roku 1918 
ve Strakonicích. První dva měsíce nového českoslo-
venského státu v regionální rovině. Další vyprávění 
regionálního historika.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, 
tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku s rodiči, 
prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez 
dětí nebo starší školáci bez dospělých. Chodit lze 
i nepravidelně. Sraz vždy v 16.00 před hradem 
u vývěsky ŠK, kromě 26. 10., kdy schůzku vyne-
cháme. 5. 10. pojedeme do Řepice (na hřiště 
a do lesa), autobus odjíždí z nást. č. 3 v 16.30 
z aut. nádraží, zpět pěšky nebo v 18.40 vlakem, 
12. 10. posezení u ohně a opékání zdravých 
pochutin, 19. 10. sbírání podzimních plodů, pak 
vyrábění zvířátek (pod střechou). Více na poboč-
ce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720) 
nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321).
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NEJEN PRO SENIORY
Strakonický blešák
Rada seniorů ve spolupráci se STARZ Strakonice 
pořádá blešák v sobotu 10. listopadu od 8.00 
do 11.00 hod. v letním plaveckém areálu. Prodej 
sortimentu je bez omezení. Prostěradlo (ubrus) 
s sebou. Vlastní stolek vítán. Více informací na  
telefonním čísle: 602 811 600 či na e-mailu: 
iparkosova@seznam.cz. Přihlášky budou přijímány 
od 1. 11. 2018. Vstup pro prodejce je od 7.30 hod.

Pozvánka na slavnostní setkání 
jubilantů v domě kultury
Město Strakonice zve jubilanty, kteří slaví v roce 
2018 životní jubileum (75, 80, 85 a každý další 
rok), na slavnostní setkání do městského domu 
kultury v úterý 2. října od 14.00 hod. Blaho-
přání s pozvánkou od starosty města Břetislava 
Hrdličky a dárkovým poukazem dostávali 
jubilanti od zaměstnanců městského kulturního 
střediska po celý rok 2018. Jubilanti narození 
v říjnu, listopadu a prosinci obdrží pozvánku 
poštou a dárkový poukaz si mohou vyzvednout 
na setkání v domě kultury. V případě, že se 
jubilanti nemohou slavnostního setkání zúčastnit, 
bude jim dárkový poukaz předán doma nebo 
v infocentru pro seniory.

K poslechu a k tanci zahraje kapela Přímý pře-
nos pod taktovkou Miroslava Lukeše. Pro oslavence 
bude připraveno občerstvení. Bližší informace získá-
te v infocentrum pro seniory, U Sv. Markéty 58, tel.: 
720 043 670, e-mail: marie.zilakova@meks-st.cz. 

Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

Zdravotní cvičení pro seniory
TJ ČZ Strakonice, oddíl sport pro všechny zahajuje 
1. října pravidelná cvičení zdravotní tělovýchovy pro 
seniory. Konají se v tělocvičně TJ ČZ v Máchově 
ulici proti gymnáziu vždy v pondělí od 14.30 
do 15.30 a ve čtvrtek od 14.00 do 15.00. Informa-
ce získáte na telefonním čísle 602 150 707.

Vlasta Boguschová

Člověk léčí, příroda uzdravuje aneb 
Jak vznikala „nová“ zahrada

Prvotní myšlenkou projektu zahrady bylo 
zlepšit život klientů Domova pro seniory 
v Rybniční ulici Městského ústavu sociálních 
služeb Strakonice (MěÚSS). Naší snahou 
bylo venkovní prostory domova zútulnit 
a vytvořit tu víceúčelovou zahradu nejen pro 
klienty domova, ale i pro návštěvníky z řad 
veřejnosti. 

Postupně se ukazuje, že i samotní občané 
města Strakonice odpočinkový prostor tohoto 
typu vítají. Příznivé ohlasy nás velmi těší 
a jsou pro nás důležitou motivací. 

Projekt zahrady byl rozdělen z několika 
důvodů do dvou etap. První se v současné 
době úspěšně dokončuje, realizace druhé je 
plánována na rok 2019.

Při budování zahrady od samého počátku 
spolupracovali pracovníci MěÚSS Strakonice 
s odborníkem na zakládání zahrad a parků. 
Základním cílem bylo co nejlépe využít 
možností přidruženého pozemku, samozřej-
mě především s ohledem na potřeby seniorů, 

a navíc tento požadavek vhodným způsobem 
skloubit i se „zahradnickým uměním“, tzn. 
výběrem rostlin pro daný typ lokality. Celá 
zahrada je navržena jako bezbariérová, 
a tedy dobře dostupná i pro hůře pohyblivé 
návštěvníky, nejen seniory. Do zahrady jsou 
postupně ještě dodávány herní prvky, zejmé-
na pro menší dětské návštěvníky.  Zahrada 
nemá plnit funkci hřiště, ale věříme, že pro 
maminky s dětmi bude tento kousek přírody 
příjemným místem na chvilkové posezení 
nebo procházku. 

Zahrada je přístupná od ranních až do ve-
černích hodin v závislosti na ročním období. 
Do konce října je otevřena od 8.00 do 18.00. 
Aktuální návštěvní doba a řád je vyvěšen 
u vstupu do zahrady a také na webových 
stránkách MěÚSS www.muss.strakonice.eu. 
Všichni jste srdečně zváni. 

text a foto Městský ústav  
 sociálních služeb Strakonice
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Z HISTORIE
Jubilejní oslavy 28. října roku 1918  
na Strakonicku podle zpráv dobových pramenů

Dne 28. října roku 1918 došlo k vyhlášení 
samostatného Československa, od jehož uply-
nutí slavíme letos sto let. Po celé republice se 
připravují četné oslavy, výstavy a připomínky 
tohoto historického milníku. Jak vnímali 
a slavili tuto událost naši předci dříve, jak 
důležité to pro ně bylo datum? Na to přinesou 
odpovědi následující řádky.

Oslavy státního svátku 28. října probíhaly 
každoročně, v kulatých výročích jim ale měl 
být přikládán větší význam. Navíc zde bylo více 
prostoru k vyhodnocování. Zajímavé je, že dese-
tiletá kulatá výročí republiky připadala na roky, 
které byly pro vývoj nového samostatného státu 
poměrně klíčové. Rok 1928 patřil ještě mezi ty 
klidnější, kdy se nový státní útvar pomalu rozhlí-
žel a užíval si první léta svobody a demokracie. 
V letech 1938 a 1948 už ale rozhodně taková 
uvolněná atmosféra nepanovala. V prvním 
případě vše kalil stín mnichovského vyjednávání 
a v druhém se do čela hrnuly jiné tradice než 
vznik Československa.

DESÁTÉ VÝROČÍ REPUBLIKY 
– OSLAVY 28. ŘÍJNA V ROCE 1928
Výročí založení republiky se slavilo v každé 
obci a v jeho rámci došlo k celé řadě akcí. 
Strakonicko a okolí nebyly výjimkou. 
Samozřejmě se vše odvíjelo od velikosti 
osady, obce nebo města, na menších místech 
proběhla slavnost komorněji, ale neznamená 
to, že méně zajímavě.

Vše začínalo již den předem, tedy 27. října, 
kdy se konaly lampionové průvody městem, 
například v Bělčicích nebo ve Volyni. Za hoj-
né účasti občanů, zástupců spolků a školní 

mládeže prošel osvět-
lený průvod k pomní-
kům padlých hrdinů, 
jež na jednotlivých 
místech od skončení 
první světové války 
vyrostly. Po průvodech 
následoval kulturní 
program. Ve Strakoni-
cích se odehrálo v sále 
sokolovny představení 
Jiráskovy Lucerny 
a U Bílého vlka proběhl 
tělovýchovný večer. 

Hlavní oslavy se 
konaly přímo 28. října 
od ranních hodin, 
kdy se začínalo se 
slavnostními průvody, 
kterých se účastnili 
zástupci všech místních 
spolků, sdružení a za-
stupitelstva, za Strako-
nice můžeme jmenovat 
členy Sokola a Zvonu. 
Celé procesí bylo 
vyzdobeno národními 
barvami a prapory. 
Ve většině případů 
se účastníci průvodu 
scházeli okolo osmé až 
deváté hodiny. Ve Vo-
lyni se podle místního 
kronikáře stanovil čas 
srazu již na šestou hodinu ranní.

Za průběhem oslav stály především místní 
osvětové komise. Průvody procházely městem, 
kladly věnce u pomníků padlých hrdinů 
a přímo u nich nebo na náměstích probíhaly 
slavnostní proslovy a kulturní program. Slova 

se ujímali starostové, učitelé (ve Strakonicích 
ředitel gymnázia Vojtěch Novotný), ale i dele-
gace z Českých Budějovic. Řečníci se snažili 
připomínat, že po více než třísetletém útlaku 
ze strany habsburské monarchie nadešel čas 
svobody, a i když je třeba ještě vykonat mnoho, 
národ krok za krokem směřuje ke svému cíli, 
který viděli v blahu a svobodě celého národa 
a samotného státu. 

Po skončení slavnostních ceremonií probí-
haly další kulturní programy. Ve Volenicích 
se uskutečnilo divadelní představení s tema-
tikou první světové války, v Blatné vystoupil 
pěvecký spolek Úslavan, v Bělčicích uspo-
řádali hudební akademii a ve Strakonicích 
zahráli mimo jiné v místním biografu film 
Hrdinové světové revoluce. K průběhu oslav 
patřilo i konání sbírek na válečné veterány 
a chudé obyvatelstvo. 

DVACÁTÉ VÝROČÍ REPUBLIKY – OSLAVY 
28. ŘÍJNA V ROCE 1938
Oproti velkým a živelným slavnostem z roku 
1928 proběhly v roce 1938 velmi potichu 
a v úplně jiné atmosféře. Zesilující napětí ze 
strany Německa, události v Mnichově a hrozba 
nového válečného konfliktu nedávaly mnoho 
důvodů k oslavám nebo veselí. Navíc právě 
podpis mnichovské dohody na konci září roku 
1938 celé situaci příliš nepomohl. Ačkoliv byly 
k výročí plánované různé akce, většina z nich 
neproběhla. Uskutečnily se jenom ty do 21. 
května roku 1938. Ve Strakonicích se jednalo 
o koncert pěveckého spolku Zvon. Samotný Vyhlášení úředního klidu na den 28. října roku 1919 Zdroj: SOA Strakonice 

Vyhláška týkající se vyzdobení veřejných budov a úřadů  
v rámci oslav 28. října v roce 1928 Zdroj: SOA Strakonice

LIBOR STANĚK
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV STRAKONICE
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PRO OBČANY
28. říjen zůstal dnem pracovním. Vyvěsily se 
státní prapory, ale jinak se nikde neslavilo. Bylo 
rozhodnuto státními úřady, že právě samotnou 
a svědomitou prací si lze zajistit svobodné bytí. 
I ze zpráv kronikářů vyčteme určité dobové 
napětí a žádný velký důvod k nadšení z jinak 
významného jubilea. K datu 28. října se vyjá-
dřili ve svých zápisech stroze ve znění, že šlo 
o běžný pracovní den, a věnovali se raději výčtu 
nákladů na obranu, jako například katovický 
kronikář. Autor uvádí, že na budování příhra-
ničních pevností se vynaložily dvě miliardy 
korun a náklady proběhlé mobilizace přišly 
státní pokladnu již na půl miliardy korun. 

TŘICÁTÉ VÝROČÍ REPUBLIKY  
– OSLAVY 28. ŘÍJNA V ROCE 1948
Tři roky po konci druhé světové války slavil 
stát třicáté výročí samostatnosti. Bohužel i zde 
úřadovaly rušné historické události a změny. 
Vždyť přibližně před půl rokem se dostala 
v únoru k moci komunistická strana a zapo-
čala tak svou více než čtyřicetiletou vládu. 
Nutno poznamenat, že ač komunisté hledali 
a slavili jiná významná výročí a milníky než 
vznik Československa s připomínkou jeho 
prvorepublikové demokratické tradice, oslavy 
vzniku státu v roce 1948 probíhaly.

Za jejich zdárný průběh nesly zodpověd-
nost místní akční výbory Národní fronty. 
V předvečer oslav probíhal už drobný 
program, například divadelní představení 
v Blatné, kde ztvárnili místní ochotníci hru 
Slovanské nebe, nebo školní slavnost pořáda-
ná v Katovicích. Samotného 28. října se usku-
tečnily průvody městy a obcemi, doplněné 
o hromadný poslech projevů Klementa Gott-
walda a Antonína Zápotockého, který byl 
přenášen rozhlasem. Kromě toho ve Strako-
nicích proběhla v Masarykově škole výstava 
výsledků dvouletého plánu a na shromáždění, 
které se konalo na hradním nádvoří, obdrželi 
ocenění vítězové zemědělské soutěže.

Legionářský duch první republiky byl stále 
silný, a tak došlo ve Strakonicích k odhalení 
nových pamětních desek pro vojáky Hallu 
a Tschinkla. Ve Volyni v rámci oslav proběhlo 
rozvinutí nového praporu zdejší pobočky Čes-
koslovenské obce legionářské, který si její čle-
nové dokázali opatřit pomocí lidových sbírek. 
Z netradičních akcí můžeme jmenovat nápad 
realizovaný v Katovicích, kde organizovali 
běh zdatnosti za účasti jak Sokola, tak i členů 
Československého svazu mládeže. Sportovně 
se k svátku postavily i Strakonice, ve kterých 
proběhl manifestační běh mládeže.

Po oficiálních částech a průvodech na ná-
městích a u pomníků padlých hrdinů pokra-
čovaly oslavy večerními kulturními akcemi 
různého charakteru. Ve Vodňanech zahráli 
písečtí ochotníci hru Fidlovačka, v Blatné 
zazpívali členové pěveckého sdružení praž-
ských učitelů a v Bělčicích promítali film Jan 
Roháč z Dubé.

Prvních třicet let přineslo novému státu, 
jak vidíme, celou řadu potíží, ale přesto stálo 
za to jeho obyvatelům slavit jeho vznik, 
připomínat si jeho tradice a existenci. Letos 
slavíme sté výročí, a i když náš státní útvar 
změnil své hranice a několikrát název, tak 
pořád v něm máme uložené své kořeny a svou 
historii, a to rozhodně není málo, neboť 
pořád platí otřepané ale pravdivé: „Historia 
magistra vitae“ historie učitelkou života.

Nést naději i v nejtěžších chvílích
Od listopadu začne ve Strakonicích svou činnost 
Domácí hospic sv. Markéty. Na bližší informace 
k jeho chodu jsme se zeptali Roberta Huneše, ře-
ditele prachatického Hospice sv. Jana Neumanna.

Co je domácí hospic?
Domácí hospic poskytuje specializovanou palia-
tivní péči v domácím prostředí pacientům formou 
návštěv lékaře, sester, ošetřovatelů, případně dal-
ších odborníků. Garantuje dostupnost péče po 24 
hodin denně sedm dní v týdnu. Důležitou součástí 
je komplexní podpora pacientovy rodiny a jeho 
blízkých, kteří se obvykle aktivně na péči podílejí.

Jedná se o specializovaný typ péče, jehož 
cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl 
prožít konec života doma, mezi svými blízkými. 
Ideálem je, aby nevyléčitelně nemocný pacient 
mohl zemřít bez bolesti na těle i na duši a s vděč-
ností za život, jenž mu byl dán, obklopen těmi, 
kteří jej mají rádi.

Proč  ve Strakonicích?
Protože na rozdíl od Budějovicka, Prachaticka, 
Písecka či Táborska zde není dostupná hospicová 
péče, kterou si Strakoničtí zaslouží.

Komu je určen?
Domácí hospic sv. Markéty svou péči bude 
věnovat výhradně terminálně nemocným, tj. těm, 
u kterých kurativní medicína vyčerpala všechny 
možnosti vedoucí k uzdravení, kteří mají infaustní 
prognózu (tj.  nemoc již nelze léčit a onemocnění 
končí smrtí  pozn. red.). Nebude konkurencí pro 
běžné agentury domácí ošetřovatelské péče, jeho 
cílová skupina je jiná  ta, která by bez specializo-
vané domácí hospicové péče musela závěr svého 
života strávit v nemocnici. K tomu bude napo-
máhat půjčovna pomůcek  speciálních přístrojů 
– pacientům domů, jako jsou např. koncentrátory 
kyslíku, automatické lineární dávkovače analge-
tik, infuzní pumpa či odsávačka. Domácí Hospic 
sv. Markéty pacientům garantuje, že nebudou 
trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích 
nezůstanou osamoceni a za každých okolností 

zůstane zachována jejich lidská důstojnost.

Jak požádat o pomoc?
Více informací naleznou žadatelé na webových 
stránkách  www.hospicmarketa.cz. Lze se obrátit 
přímo na nás skrze internetové kontakty, nebo 
osobně – od října budeme k dispozici v areálu 
nemocnice (sídlíme v 2. patře v budově nad lékár-
nou), popř. prostřednictvím ošetřujícího lékaře.

Kdo hradí péči?
Zdravotní pojišťovny by měly, ale některé se cho-
vají dosti liknavě. Pacient té pojišťovny, se kterou 
nebude uzavřena smlouva, si přispívá částečnou 
úhradou, v ostatním jsme odkázáni na dary, 
granty či jiné nenárokové zdroje.

Jak je možné zapojit se  
nebo podpořit domácí hospic?
Za pomoc budeme moc rádi. Možnosti jsou 
rozmanité  dobrovolnická pomoc, dobrá rada, 
dar v podobě věnování potřebné pomůcky, 
finanční příspěvek, modlitba. Zkrátka, jak kdo 
může a chce pomoci těm, kterým dohořívá 
svíčka života...

Proč Domácí hospic sv. Markéty?
No a jaký jiný ve Strakonicích? Jednak je sv. 
Markéta sympatická světice, která patří mezi  
14 svatých pomocníků v nouzi, jednak jí zasvě-
cený kostel je symbolem Strakonic. 

Na závěr otázka zásadní: Kdy mohou 
Strakoničtí se službou Domácího hospice sv. 
Markéty počítat?
Provoz chceme zahájit na přelomu října 
a listopadu. V úterý 16. října v 17.00 proběhne 
v kostele sv. Markéty bohoslužba s modlitbou 
za domácí hospic. Na pondělí 29. října ve 14.00 
plánujeme slavnostní zahájení činnosti v sídle 
hospice v nemocnici, přičemž reálně začneme 
fungovat k 1. listopadu.

Díky všem, kdo jakkoliv myšlenku i činnost 
domácího hospice podporovali, podporují 
nebo budou podporovat. Aktuální informace je 
možné sledovat na výše uvedených webových 
stránkách.

Ze zápisníku městské policie
KRÁST SE NEVYPLÁCÍ 
V srpnu řešili strážníci několik případů krádeží 
v místních obchodech. Pachatelé byli vždy zto-
tožněni a předvedeni na obvodní oddělení Policie 
ČR. Od strážníků dostali pokutu.

NÁLEZY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK
Strážníci i v srpnu vyjížděli k řadě nálezů použi-
tých injekčních stříkaček. Lidé je našli například 
na schodech u jezu na Křemelce, za lékárnou 
v ulici Katovická, u prodejny v ulici Čelakovského 
nebo v ulicích Mikoláše Alše a Zvolenská. Všech-
ny nálezy odnesli strážníci k odborné likvidaci. 
Pozorným oznamovatelům patří poděkování. 

JEZDIL BEZ REGISTRAČNÍCH  
ZNAČEK I ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
Strážníci 20. 8. spatřili na kruhovém objezdu 
v ulici Ellerova vozidlo ve velmi špatném tech-
nickém stavu a bez registračních značek. Hlídka 

auto zastavila pomocí výstražných světel  nedale-
ko zastávky MHD v Ellerově ulici a zjistila, že 
za volantem sedí osoba, která není držitelem 
příslušného řidičského oprávnění. Strážníci 
pojali podezření ze spáchání přestupku, a proto 
na místo přivolali hlídku Policie ČR, která věc 
převzala k dořešení. 

DO POTYČKY BYL ZAPOJEN I PES 
Večer 24. 8. přijali strážníci na lince 156 
oznámení o napadení muže v Dukelské ulici. 
Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že 
napadeným je přímo oznamovatel. Dozvěděli 
se, že ho do hlavy udeřil muž, jenž měl s sebou 
psa, který ho zranil v obličeji. Útočník na místě 
už nebyl. Kvůli podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána i hlídka Policie ČR, 
která celou událost převzala k dořešení. Strážníci 
pak prováděli kontrolu v okolí místa události. 

Milan Michálek, velitel městské policie

ROMAN DVOŘÁK, FARÁŘ



Krakovská 14, 779 00 Olomouc, www.chocobonte.cz, tel.: 775 905 717
Poskytujeme náhradní plnění.

Rádi bychom Vám nabídli možnost netradiční prezentace Vaší fi rmy, pro ob-
chodní partnery nebo zaměstnance, formou kvalitní čokolády či ručně vyrábě-
ných pralinek, v originálním obalu s grafi ckou úpravou v designu Vaší fi rmy. 
Grafi ku Vám rádi zdarma připravíme. Originální obaly vyrábíme již od 30 ks.

Obdarujte své obchodní partnery
kvalitní čokoládou

Prezentujte svůj podnik vlastním obalem

ČOKOLÁDA

ve VAŠEM DESIGNU
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je  tříletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit 
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče 
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační pomůcky. 

A právě ty bychom chtěli pořídit za pomoci veřejné sbírky.  
Všechny dary budou použity výhradně na zkvalitnění 
Elenčina budoucího života. 

Číslo účtu:  2113444395/2700
Děkujeme všem, kteří pomohou jakoukoli finanční částkou. 
V případě dotazu nás kontaktujte na tel.: 

605 456 666 nebo prostřednictvím 
facebookových stránek fb.me/elenka.vojtkova

Veřejnou sbírku pořádá Profi-tisk group s.r.o. 

 pro Elenku
Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400


