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Vážení občané, vážení partneři Zdravého města, vážení zástupci neziskových organizací,
vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte, abychom vás prostřednictvím červnového e-mailového informačního servisu seznámili s vybranými akcemi, které se uskuteční 
v nadcházejícím období ve Strakonicích a přinesli Vám další zajímavé informace.

Michal Novotný
koordinátor Zdravého města a MA21

 
Udělej něco pro zdraví!

Strakonický hrad se bude celou neděli 9. června věnovat tématu zdraví. 

Od ranních hodin se můžete vydat na pěší nebo cyklovýlety Po stopách Švandy dudáka. 

Věděli jste, že Češi zbytečně umírají na rakovinu tlustého střeva? Od 9 hodin si po 
celý den můžete prohlédnout maketu tlustého střeva a vyslechnout rady o prevenci toho 
onemocnění v rámci Střevo tour 2013.  

Ve 14 hodin začne doprovodný kulturní program a  v 16 hodin dorazí na strakonický hrad 
benefiční cyklotour Na kole dětem.

Přidej se do pelotonu!

Letos již podruhé zavítá do Strakonic charitativní cyklotour pomáhající onkologicky nemocným 
dětem s názvem Na kole dětem. Peloton do Strakonic přivede autor nápadu známý 
velocipedista Josef Zimovčák.

Pokud se chcete přidat do pelotonu, máte tyto možnosti:
14:45 v Blatné
15:10 v Bratronicích
15:30 v Třebohosticích
16:30 ze Strakonic do Volyně

Koho čtení baví, ten s knihovnou slaví!

Šmidingerova knihovna slaví  170. výročí založení. K tomuto jubileu si knihovna připravila
pro  děti  a  mládež  odpoledne  (a  pro  dospělé  večer)  nabité  zábavou.  Můžete  se  těšit  na
divadélka, hudební vystoupení, ukázky chůze a balancování na popruhu, jízdy na jednokolkách,
vystoupení skupiny historického šermu Markýz, projížďky na pramici, ohňovou show a spoustu
další zábavy.

V rámci oslav mohou noví čtenáři získat roční členství v knihovně zdarma.

To vše v pátek 7. června 2013 od 14:00 hodin na strakonickém hradě.

http://www.knih-st.cz/akce/koho-cteni-bavi-ten-s-knihovnou-slavi
http://www.strakonice.eu/content/pridej-se-do-pelotonu
http://www.strakonice.eu/content/udelej-neco-pro-zdravi


Nová okružní linka MHD bude mít zastávku na Velkém námětí

Od července bude zastavovat na Velkém náměstí nová okružní linka MHD č.4. Dopravu na této
lince bude zajišťovat malý autobus pro 25 lidí.

Více  o  nových  jízdních  řádech  a  trasách  MHD se  dočtete  v červnovém  Zpravodaji  města
Strakonice.

Jaké akce se nedávno uskutečnily?

• Otavský plamínek po šesté  
Rok od roku pestřejší je doprovodný program Otavského plamínku – letos byl, vedle 
tradičních účastníků – mažoretek, policie, armády, parašutistů, rozšířen i o Besip 
a skákací hrad. Samotné soutěže se na den svatého Floriána (4. 5.) účastnilo 
37 mládežnických týmů hasičů – v přípravce byly nejlepší Maleničtí, v mladších žácích
družstvo Střelských Hoštic A a ve starších žácích družstvo z Poříčí. Video můžete 
shlédnout zde.

• Dopoledne plné prevence  
Dne 21. 5. 2013 připravila MP Strakonice ve spolupráci s odborem dopravy MěÚ 
Strakonice Dopoledne plné her pro předškoláčky. Celkem 337 dětí ze všech MŠ ve 
městě si vyzkoušelo své vědomosti z dopravy a díky přispění Zdravého města 
Strakonice a společnosti KT – ROS Prachatice s r. o. se radovaly z hodnotných cen.

 Dětští zastupitelé sázeli květinovou výzdobu  
Dětské zastupitelstvo pokračovalo další akcí ve svém ročním projektu Strakonice 
čistější a krásnější. V pondělí 27. května osázeli záhon před OD Prior.

Co se chystá – výběr  ze zajímavých akcí ve Strakonicích a okolí

 Oslava 10. výročí pobočky   
Ve středu 5. června od 14 hodin
Pestrý program čeká na ty, kdo vyrazí na oslavu za park. Vedle řady her možná i něco z vege dobrot 
a dalších zajímavostí z Ekoporadny a CEGV Cassiopeia. 
Pořádá: Šmidingerova knihovna, pobočka Za parkem

 Strakonický dudáček  
Ve čtvrtek 13. a v pátek 14. června 
Již po sedmé se ve Strakonicích představí mladí dudáci z Čech a Moravy. Podrobnější program zde.
Pořádá: Městské kulturní středisko

 Strakonické historické domy ožívají za magického úplňku
V neděli 23. června od 20 hodin
Zajímavá a tajemná prohlídka města začne ve 20 hodin u zbytků městského opevnění pod Rennerovými 
sady nad ulicí Čelakovského.
Pořádá: Město Strakonice a Divadelní spolek Čelakovský

 Neckyáda a pivovarská pouť  
V sobotu 29. června 
Tradiční neckyáda startuje v Katovicích a pouť se odehraje na Podskalí. Více informací již brzy bude na 
facebooku Měšťanského pivovaru Strakonice.
Pořádá: Měšťanský pivovar Strakonice

https://www.facebook.com/pages/Strakonick%C3%A9-pivo-Dud%C3%A1k/342303085781860
http://www.pivovar-strakonice.cz/
http://www.meks-st.cz/festivaly-vystavy/strakonicky-dudacek
http://www.meks-st.cz/festivaly-vystavy/strakonicky-dudacek
http://www.knih-st.cz/akce/oslava-10-vyroci-pobocky-za-parkem
http://www.strakonice.eu/content/detsti-zastupitele-sazeli-kvetiny
http://www.mp.strakonice.eu/dopoledne-pln%C3%A9-her-pro-m%C5%A1-ve-strakonic%C3%ADch
http://www.youtube.com/watch?v=AX5KpHDcTZM
http://www.otavskyplaminek.cz/2013.html
http://www.strakonice.eu/sites/default/files/zpravodaj/ZPST1306.pdf
http://www.strakonice.eu/sites/default/files/zpravodaj/ZPST1306.pdf
http://www.strakonice.eu/sites/default/files/zpravodaj/ZPST1306.pdf


Úp  ravna vody v     Hajské je stavbou roku?  

Rekonstrukce úpravny vody uspěla v prestižní soutěži o nejlepší vodohospodářskou stavbu 
roku 2012. Pro nás strakonické to znamená, že voda v našich kohoutcích bude mít i nadále 
v řadě parametrů nejvyšší kvalitu.

Společnost Denios vysadí 15 stromů pro Strakonice

Společnost DENIOS  ve spolupráci s městem Strakonice zasadí v areálu Střediska výchovné 
péče, Klubu seniorů a Domu dětí a mládeže  v Ellerově ulici č.160 (areál bývalé MŠ Fezko) 
15 okrasných stromů pro zlepšení životního prostředí ve městě. Akce se koná u příležitosti 
Světového dne životního prostředí 5. června 2013 od 10 hodin.

Tradiční rumpálování

Oblíbená a tradiční historická slavnost se na hradě uskuteční v sobotu 27. července 2013.

Informační servis rozesílá Zdravé město Strakonice, emailový kontakt: zdravemesto@strakonice.eu 
Informační servis je ke stažení ve formátu pdf na adrese www.strakonice.eu/zdravemesto, menu Informační servis.
Použité fotografie pocházejí z archivu MěÚ Strakonice. 
© Zdravé město Strakonice, 2013 (www.strakonice.eu/zdravemesto).

Pokud si nepřejete tento informační servis dostávat, odepište na tento mail a do předmětu mailu napište „Odhlásit“.

http://www.strakonice.eu/zdravemesto
http://www.strakonice.eu/category/zdrave-mesto/informacni-servis
http://www.strakonice.eu/zdravemesto
mailto:zdravemesto@strakonice.eu
http://www.meks-st.cz/festivaly-vystavy/rumpalovani
http://www.strakonice.eu/content/15-stromu-pro-strakonice
http://www.tv.strakonice.eu/drupal/hajsk%C3%A1-se-stala-stavbou-roku-2012
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