
IV. (léto I.) /2013 
11. července 2013

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

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

Zároveň Vám přejeme hezké prožití léta a příjemnou dovolenou.

Michal Novotný
koordinátor Zdravého města a MA21

 
Slavnostní otevření nového dětského hřiště

Rákosníčkovo hřiště, které si strakoničtí vybojovali v hlasovací soutěži, bude slavnostně 
otevřeno v sobotu 13. července v blízkosti obchodního domu Lidl. 

Pro děti a rodiče je na tento den v době od 10:00 do 18:00 hodin připraven bohatý program 
včetně divadelních představení, her a soutěží. Dopoledne vystoupí Dáda s žížalou Jůlií.

 
Festival řemesel na hradě

Vedle již tradičních farmářských trhů se na strakonickém hradě představí i původní řemesla. 
Ukázky tradičních rukodělných činností doplní vystoupení folklórních souborů a dílny pro děti.

Festival řemesel začne v pátek 19. července v 10:00 hodin. 

 
Rumpálování 2013

Historické slavnosti s netradičním programem v uzavřeném areálu hradu Vás nadchnou svou 
atmosférou dávných časů. Středověkou náladu doplňují divadelní, taneční, hudební, šermířská 
a kejklířská vystoupení. Nezapomíná se ani na děti, pro něž jsou připraveny různé hry,  
dovednosti a soutěže.

Tradiční Rumpálování začne v sobotu 27. července v 9:30  průvodem městem. 

Na hradě vypukne program v 10:00 hodin a bude trvat do pozdních nočních hodin.

Zdravé město Strakonice je na facebooku!

Již ani zdravé město neodolalo tlaku nových elektronických forem komunikace a bylo chyceno
do sociální sítě.

Facebook  Zdravého  města  Strakonice  naleznete  na  adrese
http://www.facebook.com/zdravemestostrakonice. 

http://www.facebook.com/zdravemestostrakonice
http://www.facebook.com/zdravemestostrakonice
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468600479895076&set=a.106404379448023.18587.100002353838260&type=1&relevant_count=1
http://www.na-venkove.cz/
http://www.strakonice.eu/content/slavnostni-otevreni-rakosnickova-hriste


Jaké akce se nedávno uskutečnily?

• Společný grant - vítězné projekty jsou známy  
Komunitní nadace Blanicko – Otavská a Zdravé město Strakonice rozdělí mezi 
10 vítězných projektů celkem 100.000 Kč. Doporučení hodnotící komise posvětili 
radní města a správní rada nadace. Největší grant ve shodné výši 16.000 Kč obdrží 
dvě společenství vlastníků jednotek na zkrášlení okolí svých domů.

• Udělej něco pro zdraví  
Udělat něco pro zdraví přišlo v neděli 9. června na strakonický hrad zhruba 200 
malých i velkých návštěvníků. Někteří vyrazili na pěší pochod nebo cyklo výlet Po 
stopách Švandy Dudáka. Jiné zaujala obří maketa tlustého střeva a doprovodný 
program upozorňující na nebezpečí rakoviny tlustého střeva. Zbývající část 
návštěvníků si nenechala ujít příjezd benefiční cyklotour Na kole dětem, kterou do 
Strakonic přivedl známý velocipedista Josef Zimovčák. I přes nepřízeň počasí se akce
vydařila.

• Dětské zastupitelstvo vylosovalo vítěze soutěže Třiďte tetrapak  
Dětští zastupitelé v rámci kampaně Strakonice čistější a krásnější obnovili soutěž 
Třiďte Tetrapak, která letos trvala od 1. března do 31. května 2013. Losování 
výherců probíhalo přímo v dotřiďovací lince ve Vydlabech a 19. června pan starosta a
paní místostarostka předali ceny čtyřem vylosovaným výhercům.

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

 KÁVA, KAFE, KAFÍČKO  
Již jen do 4. srpna, Muzeum (hrad)
Historická výstava o kávě a o všem, co k ní patří. Historie kávy, jak se dostala na český stůl, její náhrada 
v těžkých časech. Vliv kávy na obyvatelstvo, historickou dobu a umění.
Pořádá: Muzeum středního Pootaví

 ŽENA / WOMAN Strakonice 2013  
20. červenec 2013 - 31. srpen 2013, Maltézský sál (hrad)
XIV.  mezinárodní fotografické bienále pod záštitou Města Strakonice, Mezinárodní federace fotografického 
umění (FIAP) a Česká federace fotografického umění (ČFFU) a pod záštitou ministryně kultury České 
republiky Aleny Hanákové.
Vernisáž se uskuteční dne 20. července od 14:00 hod. v Rytířském sále. V rámci vernisáže proběhne 
slavnostní předání cen za nejlepší fotografie. V doprovodném programu vystoupí trio Michaela Katráková - 
soprán, Ester Pavlú - mezzosoprán a Ladislava Vondráčková - klavír.
Současně bude probíhat v sále U Kata výstava fotografií Roberta Vano.
Pořádá: Městské kulturní středisko

 Ride or die...  
Od 24. července, ArtWall Strakonice, ulice Želivského 
Výstava fotografií z různých adrenalinových akcí, společným jmenovatelem budou kolečka. 
Vernisáž proběhne 24. července od 20:00 hodin a její součástí bude projekce a vystoupení strakonické 
streetdance partičky.
Pořádá: ArtWall Strakonice

Týden zdraví v MŠ Holečkova

V dnešní době se již i mateřské školky mohou ve svých aktivitách výrazně lišit. MŠ Holečkova 
413 se zaměřuje mimo jiné na zdravý životní styl. Hravou formou předává dětem například 
informace o zdraví, zdravém stravování či bezpečném chování v dopravě. MŠ Holečkova se již 
tradičně svým Týdnem zdraví zapojuje do kampaně Den bez tabáku. 

http://www.skolstvi.strakonice.eu/odlou%C4%8Den%C3%A9-pracovi%C5%A1t%C4%9B-m%C5%A1-hole%C4%8Dkova-413
http://www.strakonice.eu/content/den-bez-tabaku-ve-zdravem-meste-strakonice-2013
http://www.artwallstrakonice.cz/
http://www.zenastrakonice.cz/
http://www.muzeum.strakonice.cz/cs/muzeum/akce/kava-kafe-kaficko/
http://www.strakonice.eu/content/106-196-kdo-tridil-tetrapack-vyhral-fotografie
http://www.strakonice.eu/content/96-2013-dvoji-tour-na-hrade-se-i-pres-neprizen-pocasi-vydarila-fotografie
http://www.strakonice.eu/content/spolecny-grant-vitezne-projekty-jsou-znamy


Fórum zdravého města

Společně se můžeme zamyslet nad potřebami našeho města na tradičním veřejném fóru, které
se uskuteční v pondělí 30. září v Domě kultury ve Strakonicích.

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.strakonice.eu/zdravemesto
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