
V. (léto II.) /2013
9. srpna 2013

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

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

Zároveň Vám přejeme hezké prožití léta a příjemnou dovolenou, pokud Vás teprve čeká.

Michal Novotný
koordinátor Zdravého města a MA21

 

Sochy pro park

Výtvarná dílna má za cíl oživit Rennerovy sady. Od pondělí 19. do soboty 24. srpna 2013 bude 
ve Strakonicích, v Rennerových sadech, probíhat sympozium prostorové tvorby. Vybraní autoři 
budou tvořit své objekty přímo v parku (možná i s aktivním zapojením veřejnosti). 

V sobotu 24. srpna ve 14 hodin bude akce zakončena  slavnostní vernisáží.

Akci pořádá občanské sdružení Sunshine Cabaret ve spolupráci s neformální skupinou Jsme 
Strakonice, za podpory města Strakonice.

Venčící návštěva psího útulku

Chcete pomoci psímu útulku? Uvítali byste zvířecí společnost, ale nemůžete si pořídit psa 
domů? Chcete strávit příjemnou hodinku u řeky a vykonat přitom dobrý skutek?

Sraz je v úterý 27. srpna v 15:30 u brány psího útulku u Blatenského mostu.

Akci pořádá Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci s kroužkem MOP ČSOP 
Strakonice.

 

Strakonická městská policie připravuje další kurzy sebeobrany pro ženy

Zájemkyně budou cvičit každý pátek v době od 18.00 do 20.00 hodin. Kurz povede zkušený 
lektor Roman Domín (trenér II. třídy karate, 1. dan). Celý kurz obsahuje 10 lekcí a začne 
v pátek 20. září. 

Přihlásit se je možné nejpozději do pátku 6. září 2013 na telefonním čísle 383 700 194.

Toulavá kamera ve Strakonicích – již tuto neděli 11. srpna!

Reportéři nedělního pořadu České televize Toulavá kamera zavedou diváky do Strakonic. 
Prostřednictvím reportáže Na kolech Zahradou poznání představí letošní ekologický projekt 
města Putování románovou krajinou. 

Tak nezapomeňte – v neděli 11. srpna od 10.00 hodin. Více o projektu zde.

Farmářské trhy v     srpnu  

Nezapomeňte na svou tradiční porci místních a zdravých produktů!

Trhy budou v srpnu ještě v pátky 16. a 30. srpna vždy od 14:00 hodin na strakonickém hradě.

https://www.facebook.com/FarmarskeTrhyStrakonice
http://www.strakonice.eu/content/projekt-2013-putovani-romanovou-krajinou-23-leden-2013
http://www.strakonice.eu/content/toulava-kamera-ve-strakonicich
http://www.strakonice.eu/content/zaklady-sebeobrany-pro-zeny
http://www.csop-strakonice.net/
http://www.csop-strakonice.net/
http://www.knih-st.cz/
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1011574_700187763331855_583655683_n.jpg
https://www.facebook.com/pages/JSME-STRAKONICE/188694017888749
https://www.facebook.com/pages/JSME-STRAKONICE/188694017888749
http://suncab.org/
http://www.strakonice.eu/content/sochy-pro-park-2013
http://www.facebook.com/zdravemestostrakonice


Jaké akce se nedávno uskutečnily?

 Rumpálování  
Historickému Rumpálování přílišné horko příliš nesvědčilo. Program se vydařil, ale 
návštěvníci byli přes den u vody a cestu na hrad si našli až večer. Uvidíme jaké 
počasí bude za dva roky.

 Festival řemesel a farmářské trhy se vydařily  
Již tradiční Farmářské trhy si v pátek 19. července přibraly Festival řemesel. Počasí 
akcím přálo a návštěvníci odcházeli spokojeni.

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

 Léčivé a zázračné studánky na Strakonicku  
V úterý 13. srpna, Rytířský sál (hrad) od 19:30 hodin
Přednáška Ondřeje Fibicha.
Pořádá: MěKS Strakonice

 František Zemen - Fotografie  
Již jen do 17. srpna, kapitulní síň strakonického hradu
Fotografická výstava k životnímu jubileu autora.
Pořádá: Muzeum středního Pootaví

 Běh městem Strakonice  
Ve středu 21. srpna 2013, start: u strakonického hradu v 18.00, prezentace v letním kině 
vedle hradu
XIX. ročník tradičního letního běhu ve Strakonicích. Délka tratě – 6,6 km muži, ženy, veteráni, ženy nad 35, 
junioři, juniorky, 3,3 km muži a ženy příchozí a mladší kategorie.
Doplňkovým programem je Nordic walking i s ukázkou správné techniky.
Pořádá: TJ ČZ Strakonice

 Foerstrovo komorní pěvecké sdružení  
Ve čtvrtek 22. srpna, kapitulní síň strakonického hradu od 19:00 hodin
Koncert jednoho z nejlepších českých pěveckých sborů.
Pořádá: Muzeum středního Pootaví v rámci Léta pod Rumpálem

 Václav Neckář a Bacily  
Ve čtvrtek 29. srpen, Letní kino od 20:00
Pořádá: MěKS Strakonice

 Loučení s prázdninami  
V sobotu 31. srpna, II. nádvoří strakonického hradu od 13:00 hodin
Zábavné odpoledne pro všechny věkové kategorie.
Pořádá: Skupina historického šermu Markýz v rámci Léta pod Rumpálem

Luční kvítí zdobí letní Strakonice

Také Vás zaujalo „luční kvítí“ u kruhové křižovatky mezi Píseckou a Ellerovou ulicí? Strakonice 
jsou po zámku Kačina u Kutné Hory druhým místem v republice, které se zapojilo do 
výzkumného projektu Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě.

Více fotografií naleznete zde.

Plavecké léto zdravotně postižených

Letos již po jednadvacáté hostily Strakonice handicapované plavce z celé ČR. Akci pořádá 
sdružení Kontakt bB, které si pochvaluje zázemí areálu nejen v areálu plaveckého stadionu 
STARZ, ale i v celých Strakonicích.

http://www.dobrapraxe.cz/cz/stripky/strakonice-handicapovani-se-uci-plavat-ve-strakonicich
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/1017709_543219895713993_653131871_n.jpg
http://www.strakonice.eu/content/lucni-kviti-zdobi-letni-strakonice
http://www.muzeum.strakonice.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/louceni-s-prazdninami/
http://www.meks-st.cz/akce/vaclav-neckar-bacily
http://www.muzeum.strakonice.cz/module.php?module=foto&mode=box&clanek=535&foto=900
http://www.bezvabeh.cz/zavod/1999-beh-mestem-strakonice
http://www.muzeum.strakonice.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/frantisek-zemen-fotografie/
http://www.meks-st.cz/akce/lecive-zazracne-studanky-na-strakonicku
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=302906163188649&set=a.302903169855615.1073741831.106419949503939&type=1&relevant_count=8
http://www.tv.strakonice.eu/drupal/n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvnost-na-rump%C3%A1lov%C3%A1n%C3%AD-ovlivnilo-extr%C3%A9mn%C3%AD-po%C4%8Das%C3%AD


Fórum zdravého města

Společně se můžeme zamyslet nad potřebami našeho města na tradičním veřejném fóru, které 
se uskuteční v pondělí 30. září v 17 hodin Domě kultury ve Strakonicích.

V září se můžete dále těšit na:

 Den bez aut a Evropský týden mobility – od 16. do 22. září.

 Finanční vzdělání pro seniory – 17. září od 10:00 hodin, Šmidingerova knihovna, společenský sál na 
III. hradním nádvoří.

 Michal Horáček: Mezi námi, podtitul: Básně, písně, otázky – 18. září od 19:30 hodin, Dům kultury.

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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