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n Dotační peníze za lávku dorazily na účet města
n Nový seriál — strakonická kina

Obchodní dům v centru Strakonic
čeká na nájemce
Vedení mìsta: „Na námìstí bychom chtìli pøivést více āivota.“
Celkem 670 m2 plochy k pronájmu nabízí
mìsto Strakonice na Velkém námìstí. Jde
o prostory nìkdejšího obchodního domu
Maják. Ten je uā témìø rok prázdný. Jen
jedna ze sklenìných výloh slouāí v rámci
projektu rekonstrukce námìstí k vyvìšování
informací pro veøejnost. Jak je moāné, āe
objekt na nejatraktivnìjším místì ve mìstì
je tak dlouho nevyuāitý?
„Naše pùvodní pøedstava byla, āe bychom
celý objekt za 900 tisíc korun roènì pronajali
firmì, která by si nájemce dále nasmlouvala
sama. To by pro mìsto bylo samozøejmì nejjednodušší," øíká starosta Pavel Vondrys. I kdyā
se taková spoleènost zatím nepøihlásila, podobnou výhodnou nabídku jiā uèinila jistá banka. Starosta informaci potvrzuje: „Chtìli si
pronajmout dolní podlaāí s tím, āe zaplatí za
èásteènì sníāenou cenu celý objekt. To by
ovšem znamenalo, āe prostory ve druhém
a tøetím podlaāí zùstanou nevyuāité, nebo,
by nebyly dostupné. A to by celý Maják – objekt
na zlatém køíāi námìstí – umrtvilo.“
Nyní je více neā zøejmé, āe se bývalý obchodní dùm bude muset spíše pronajímat po
èástech rùzným subjektùm. Uā minulá rada
mìsta prosazovala, aby bývalý obchodní dùm

Obchodní dùm Maják.

pøinesl na námìstí pøedevším āivot. Ordinace
specialistù, fit studio, podnikové prodejny
èeských výrobcù, pekárnu, rychlé obèerstvení, restauraci, kavárnu, cukrárnu. Nápady
radním rozhodnì nechybìly. Také rada mìsta
v novém sloāení by podobné øešení schvalovala.
„Místo podnikové prodejny pekáren je dnes
na Palackého námìstí stavební spoøitelna. Tam
si lidé èerstvé koláèe tìāko koupí," hodnotí situaci místostarosta Pavel Pavel. „Oslovili jsme
proto pekárny, zda by o èást prostor v Majáku
mìly zájem.“ Horní podlaāí zase mìsto nabídlo
Základní umìlecké škole, která jiā delší dobu
øeší chybìjící vhodné uèebny napøíklad pro literárnì dramatický obor. Zajímavá podle Pavla
mùāe být také pùda objektu, velké podkrovní
prostory by v budoucnu mohly být nabídnuty
napøíklad k pøestavbì na luxusní byt.
„Uvaāovali jsme, āe by ve druhém patøe
vznikl divadelní sálek a zázemí pro literárnì
dramatický obor,“ øíká øeditelka Základní umìlecké školy ve Strakonicích Alena Šabková. Po
mnoha letech by tak znovu došlo k propojení
Majáku a domu v ulici Kochana z Prachové, ve
kterém ZUŠ sídlí. „Bohuāel naše pøedstavy jsou
bez vìtší finanèní investice tìāko uskuteènitelné
a kraj nám na takový projekt v souèasnosti peníze neposkytne,“ vysvìtluje øeditelka, proè
ze svého pùvodního zámìru museli ustoupit. Zøizovatelem základní
umìlecké školy totiā není mìsto, ale
Jihoèeský kraj.
Pokud má zájemce v úmyslu
zøídit si svou provozovnu v Majáku, bude o jeho zámìru jednat majetková komise, která
ho mùāe radì mìsta doporuèit. Koneèné slovo pak
Foto: Archiv MìÚ mají radní. Kon-
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jsme na prahu nového roku 2011. Po loòském velmi āivém volebním roce by mìl pøinést alespoò èásteèné uklidnìní. Je proto
moāné více se soustøedit na vìci a problémy,
které naše mìsto potøebuje øešit.
Zaèínající rok se ponese pøedevším v pokraèování investièních akcí, které byly
zahájeny zejména v loòském roce a jsou
navázány na rùzné dotaèní tituly. Budeme
pokraèovat v rekonstrukci mìstského centra
v prostoru Velkého námìstí, v rekonstrukci
ÈOV a vodárny v Hajské, ale i ve výstavbì
nové budovy školy Pováāská. Vedle tìchto
velkých investièních akcí „pobìāí“ samozøejmì i celá øada menších, o nichā se
informace budete prùbìānì dozvídat z dalších èísel Zpravodaje.
Co nám všem nadcházející rok pøinese,
jaká pøekvapení pøichystá, zda pøíjemná,
èi nepøíjemná, je zatím ve hvìzdách.
Dovolte mi proto, abych nám všem popøál, aby byl úspìšný. A, se nám podaøí
naplnit v jeho prùbìhu všechny plány, které
dnes na jeho poèátku máme. Kaādému pøeji
pøedevším pevné zdraví, štìstí.
Úspìšný rok v osobním i pracovním āivotì vám pøeje
Pavel Vondrys, starosta
krétní cena za metr ètvereèní není pøesnì stanovena a bude se odvíjet od jednotlivých nabídek. Minimálnì by však mìla èinit kolem 300
korun za metr ètvereèní mìsíènì. Maják by
vzhledem ke své poloze rozhodnì nemìl být
prodìleènou záleāitostí.
Vysvìtlením, proè je budova na atraktivním
místì v centru mìsta stále ještì prázdná, mùāe
být probíhající rekonstrukce Velkého námìstí
a s ní spojené tìākosti. V dobì nejvìtšího stavebního ruchu si vesmìs všichni obchodníci,
jejichā provozovny se nacházejí na námìstí, stìāovali na sníāené trāby. Majáku se totiā dotkne
také nadcházející fáze rekonstrukce, kterou bude stavba kruhového objezdu. Pøitaālivost místa
by se však po zmínìné pøestavbì mìla ještì
zvýšit, a pak patrnì rozhodne ono známé: „Kdo
døív pøijde, ten døív mele…“
Chybí vám na Velkém námìstí sluāby,
obchody, restaurace èi jiné provozovny –
dejte nám vìdìt. Vaše námìty mohou být
pro podnikatele dobrou inspirací.
Své tipy zasílejte na www.strakonice.eu –
rubrika dotazy-námìty-pøipomínky nebo na
e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz.
Irena Malotová, PR
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informace z radnice

RADA MĚSTA
STRAKONICE
1. jednání dne 24. 11. 2010

Rozpočtová opatření
Rada mìsta schválila rozpoètová opatøení ve výši 80.000,- Kè na nutné opravy dìtských høiš>,
15.000,- Kè na opravu terénu a odvodnìní nohejbalového høištì ve sportovním areálu v Habeši, 146.000,- Kè na havarijní opravy hasièských vozidel CAS–24 LIAZ a CAS–24 Škoda.

Městské lesy
Na základì vyhodnocení nabídky souhlasila
rada mìsta s uzavøením smlouvy na odkup
døevní hmoty s pí Evou Jirsovou – obchodní a lesotechnické sluāby, Písek, za cenu
203.271,- Kè (bez DPH).

Zateplení a výměna oken
Rada mìsta rozhodla zadat podlimitní veøejné
zakázky na zateplení a výmìnu oken MŠ Šumavská a ZŠ Podìbradova.
V obou pøípadech dojde k celkovému zateplení budov, tzn. støešní konstrukce, obvodového
pláštì a k výmìnì stávajících oken.
Usnesení z jednání RM naleznete na internetových stránkách www.strakonice.eu.

Nezapomeňte požádat o příspěvek na akci
Dovolujeme si upozornit, āe do
9. 1. 2011 mohou zájemci podat
āádosti o pøíspìvky na jednorázové sportovní
a volnoèasové akce konané v termínu od 1. 1.
do 31. 3. 2011.
ádost musí být na pøedepsaném formuláøi,
který je k dispozici na internetových stránkách
mìsta Strakonice www.strakonice.eu, portál
Obèan, odkaz Pøíspìvky a granty mìsta – Sport
a volný èas. V āádosti je také uvedeno, jaké
pøílohy je nutné k ní doloāit.
Pøidìlování pøíspìvkù se øídí Zásadami pro
poskytování finanèních pøíspìvkù (neinves-

Mìkký chléb v plastikovém sáèku zpùsobil
kozám v hradním pøíkopu v minulých dnech
velké zdravotní problémy. „Èerstvé peèivo nedokáāí zvíøata strávit a navíc ho seārala i s igelitovým obalem,“ øíká chovatel František Lebeda. Vìdìl návštìvník safari, který kozám tuto
„pochutinu“ naservíroval, āe je mohl svou nezodpovìdností i zabít?
Na skuteènost, āe ètyønohé obyvatele safari
je moāno krmit pouze pøipraveným granulátem
z dávkovacího pøístroje, jsme upozoròovali ve
Zpravodaji mìsta i na webových stránkách nìkolikrát. Pøidala se i místní média. U výbìhu
jsou instalovány cedule, které návštìvníky informují o podmínkách krmení zvíøat. Pøesto se
podobné pøípady neustále opakují.
Kozièky „loudící“ u plotu mohou snadno vyvolat pøedstavu, āe mají hlad.
„Zvíøata mají dostatek krmiva. Dostávají èerstvou zeleninu, ovoce, obiloviny. Rozhodnì ne-

Odbor āivotního prostøedí zajistil pro tuto
akci sazenice jabloní, práci pak výše uvedení
dobrovolníci. Za vynaloāené úsilí jim dìkujeme a tìšíme se na další spolupráci.
Ondøej Feit, odbor āivotního prostøedí

Výsadba stromù.

Foto: Archiv MìÚ

Nový film o Strakonicích již v prodeji
Prostøednictvím filmového dokumentu Strakonice dnes se divák
seznámí s historií mìsta, památkami, architekturou, prùmyslem, kulturou i sportem a souèasným āivotem jako takovým. Nezapomnìlo se ani na zajímavosti
v jiāních Èechách. Poslouāí jak ve školách jako
pomùcka ke zlepšení znalostí o našem mìstì,
tak ke zdokonalení v cizích jazycích. Film je
totiā natoèen v pìti mutacích – v èeštinì, ang-
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Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR

Zvířata u hradu v ohrožení

Výsadba původních odrůd jabloní do krajiny
Odbor āivotního prostøedí
dìkuje Mysliveckému sdruāení
Banín–Draāejov a místní organizaci Èeského svazu ochráncù
pøírody Strakonice za pomoc a spolupráci
pøi výsadbì krajových ovocných odrùd do
krajiny.
Dne 20. 11. 2010 probìhla na polní cestì
mezi Starým Draāejovem a Støelou brigádnická
akce, pøi které bylo vysázeno 20 vysokokmenù
pùvodnì pìstovaných, tzv. krajových odrùd
jabloní. Ty by se mìly stát významným krajinotvorným prvkem a pøíleāitostným zdrojem
potravy pro zvìø z okolí. Vysázeny byly napø.
odrùdy Strýmka velká, Citronové zimní,
Boskoopské, Richardovo āluté a další. Výsadba
byla doplnìna odrostky lípy srdèité.

tièních transferù) mìsta Strakonice urèených pro tìlovýchovu, sport a ostatní volnoèasové aktivity pro rok 2011 a následující roky.
Zásady je moāné nalézt rovnìā na uvedeném
webu.
Své āádosti vèetnì pøíloh zasílejte na Mìstský úøad Strakonice, Odbor školství a cestovního ruchu, Velké námìstí 2, 386 21 Strakonice.
V pøípadì dotazù kontaktujte prosím Lucii Šnajdrovou, odbor školství a CR, tel.: 383 700 844,
725 596 443, e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz.

liètinì, nìmèinì, holandštinì a ruštinì. Stejnì
dùleāitou roli bude mít pro propagaci Strakonic
v ÈR a zahranièí. K tomuto úèelu byla natoèena i zkrácená verze pro pouāití na veletrzích
cestovního ruchu.
Film je jiā moāné zakoupit na DVD nosièích
v mìstském informaèním centru za 220,- Kè.
DVD obsahuje samotný film v pìti jazycích,
jeho zkrácenou verzi a pìtijazyèný booklet.
Michaela Zábranská, odbor školství a CR

hladoví,“ vysvìtluje Jaroslav Brùāek z odboru
āivotního prostøedí MìÚ Strakonice. „Chceme
umoānit návštìvníkùm safari – zvláštì pak dìtem – bezprostøední kontakt se zvíøátky. Právì
z toho dùvodu byl u západní brány nainstalován dávkovací pøístroj s granulátem.“ Granule
jsou vhodným doplòkem jinak vyváāené stravy,
kterou zvíøata dostávají. A pøedevším kozám
velmi chutnají. Je však zakázáno krmit zvíøata
èímkoliv jiným. Vzhledem k nákladùm na léèbu zvíøat po poāití nevhodné potravy mùāe být
na viníkovi, pokud bude pøistiāen, vymáhána
finanèní kompenzace. I kdyā je hradní safari
sledováno také kamerovým systémem, jistì by
pomohla i obyèejná lidská všímavost. Málokdy
je za podobným jednáním skuteènì zlý úmysl,
a tak by snad mohla staèit i prostá domluva.
Všem, kdo spoleènì s námi chrání zdraví ètyønohých obyvatel hradního safari, dìkujeme.
Irena Malotová, PR

zprávy z města

Dotační peníze na lávku dorazily na účet města
Strakonice se koneènì doèkaly penìz z Regionálního operaèního programu, kterými
mìla být podpoøena stavba visuté lávky pøes
øeku Otavu u strakonického hradu. Èástka
45 938 611,- korun byla pøevedena koncem
listopadu na úèet mìsta. Peníze dorazily s témìø roèní zpoādìním. To zpùsobily pøedevším problémy vzniklé na Úøadu regionální
rady soudrānosti Jihozápad.
„Projekt byl dokonèen 30. øíjna 2009. ádost
o závìreèné vyhodnocení a platbu jsme podávali o mìsíc pozdìji,“ rekapituluje události kolem
lávky Vìra Samková z odboru rozvoje MìÚ
Strakonice. „Podle nastaveného harmonogramu jsme dotaci mìli obdrāet uā v únoru 2010.“
Právì v tu dobu byla èinnost Úøadu regionální rady pozastavena kvùli nesrovnalostem
v hodnocení projektù. To se však významnì
dotklo také projektù jiā hotových, které èekaly
na proplacení financí. Takovým byla strakonická lávka.

Strakonice oceněny
Jak jsme vás jiā v øíjnovém
Zpravodaji 2010 informovali,
probìhl ve Strakonicích dne
16. 9. 2010 Press trip – reportáāní výlet, kterého se úèastnilo
zhruba pìtadvacet zástupcù incomingových
cestovních kanceláøi, agentur, prùvodci zabývající se domácím cestovním ruchem a novináøi.
Nechybìli ani zástupci Èeského rozhlasu. Cílem celé akce byla podpora cestovního ruchu
v našem mìstì a jeho okolí. Akce probìhla ve
spolupráci s agenturou CzechTourism, která je
pøíspìvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj ÈR a zabývá se podporou cestovního
ruchu v Èeské republice.
Na konci listopadu byla Czech Tourismem
doruèena hodnoticí zpráva, ve které bylo uvedeno, āe mìsto Strakonice získalo známku 1 ze
stupnice 1 – 5 za svou regionální prezentaci.
Patøilo sem hodnocení pøípravy, struktura programu, získané informace a celý èasový rozvrh.
Celkovì se zúèastnilo ètrnáct destinací a mìsto Strakonice se zaøadilo mezi nejlepší. Dìkujeme všem, kdo se podíleli na tvorbì a zdárném
prùbìhu celé akce.
Odbor školství a CR

Okamāik z Press tripu.

Foto: Archiv MìÚ

Upozornění pro řidiče
Øidièské prùkazy vydané od
1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 mìly
být vymìnìny do konce roku
2010.
Za chybu vzniklou v datech
v minulém èísle Zpravodaje se omlouváme.
Redakce

V èervenci loòského roku pak ještì na podnìt
ÚRRS pøezkoumával výbìrové øízení na stavbu
Úøad na ochranu hospodáøské soutìāe. „Veškeré
podklady pøitom mìla regionální rada k dispozici uā celý rok,“ vysvìtluje Samková, proè nemuselo dojít k dalším prùtahùm. Podle stanoviska ÚOHS vydaného v záøí loòského roku
nebyly shledány āádné nedostatky. Strakonièní
úøedníci i vedení mìsta po celou dobu neustále
kontaktovali úøad regionální rady a opakovanì
pøipomínali nutnost co nejrychlejšího proplacení financí. Z lávky u strakonického hradu, respektive chybìjící dotace, se pøed volbami stalo
politikum. „Nyní se potvrdilo jen to, za èím jsme
si od samého zaèátku stáli,“ komentuje zaslání
vysoutìāených a posléze dlouho oèekávaných
financí místostarosta Pavel Pavel.
Peníze jsou tedy na úètu, a co bude dál?
„Projekt lávky u strakonického hradu není
bohuāel jediným, který mìl v závìreèné kontrole
a v následném proplácení dotaèních penìz

Lávka u hradu.

Foto: Archiv MìÚ

zpoādìní. Podobnì èekáme na dotaci ke sportovnímu areálu a komunikacím Na Muškách, èi
na peníze za revitalizaci strakonického hradu,“
øíká strakonický starosta Pavel Vondrys a dodává: „Finanèní odbor eviduje všechny vícenáklady zpùsobené mìstu tìmito èasovými prodlevami. Vzniklou situaci chceme vyhodnotit
a na tom, kdo je za ni zodpovìdný, budeme
poāadovat náhradu vzniklých škod.“
Irena Malotová, PR

Zima je pro psí nalezence těžkým obdobím
Tiger je psí miminko, køíāenec, voøíšek.
Svùj āivot si musel vybojovat v jedné popelnici, kam ho v mrazech na pøelomu listopadu
a prosince nìkdo vyhodil. V jiné popelnici se
ocitla jen o pár dní starší Wingy. Dvojèata Thelmu a Louisu našli stráāníci mìstské policie
v papírové krabici pøed dveømi sluāebny. Vychrtlá Èabraka váāila sotva tøetinu své dnešní
hmotnosti, kdyā ji vydìšenou a dezorientovanou odchytili. Všechna tato štìòata našla doèasné útoèištì ve strakonickém psím útulku. Na
své nové pány tu letos v zimì èeká více neā
tøicítka ètyønohých kamarádù.
Èeši jsou podle evropských mìøítek nejvìtšími milovníky psù. Bohuāel osudy zvíøat v útulku vypovídají èasto o tom, jak si zvíøata poøizujeme bez odpovìdnosti a pak se jich zbavujeme jako jiā neuāiteèné vìci. Pøes zimní mìsíce
pak psí útulky doslova „praskají ve švech“. Kromì vyhozených štìòat pøibývá právì v tomto
období bezprizorných pejskù nejrùznìjšího stáøí. „Pokud byli zvyklí āít v domì nebo v bytì,
velmi špatnì snášejí chladné poèasí,“ øíká pracovnice útulku Jitka Zdychyncová. „Lidé sem
za pejsky sice chodí, tøeba si i nìjakého vyhlédnou, ale domù si ho chtìjí vzít aā na jaøe.“
V útulku jsou kromì opuštìných a odloāených psù také ti, kteøí se svým pánùm ztratili.
„Je na nich vidìt, āe dosud byli velmi dobøe
āiveni a opeèováváni, a pøesto se o nì nikdo
nehlásí,“ diví se vedoucí útulku Alexandra Auterská. „Kaādý majitel by mìl mít svého psa
dobøe oznaèeného. Pokud je zvíøe oèipované,
mùāeme hned zjistit, komu patøí. Problém nastává, kdyā jakékoliv oznaèení chybí. Máme tu
tøeba nádhernou labradorku, ale vùbec netušíme, kdo ji postrádá,“ doplòuje Alexandra Auterská. Podle zkušeností pracovníkù útulku øada
majitelù zabìhlých psù ani neví, jak svého ètyønohého kamaráda úèinnì hledat.
„Pøedevším by mìli zavolat do nejbliāšího
útulku a kontaktovat mìstskou policii. Dezorientovaný pes odlouèený od svých lidí zaāívá
velký stres, proto je tøeba jednat rychle,“ zdùrazòuje Auterská. Pracovníci útulku v takovém

pøípadì pejsky vydávají i mimo pracovní dobu.
Za kaādý den v tomto zaøízení zaplatí majitel
ztraceného psa 239 korun, které pokryjí náklady
na péèi a stravu. Také proto se oèipování vyplatí.
Psí útulek na svých webových stránkách pravidelnì informuje o nabídce psù k adopci. Zvíøata jsou dobøe ošetøena, naoèkována, zbavena
parazitù. Pokud si zrovna nechcete ètyønohého
kamaráda poøídit domù, mùāete pomoci jinak.
„Kvalitních granulí a dalšího psího krmiva má
útulek dostatek, a proto je zbyteèné, aby je lidé
nosili,“ øíká Alexandra Auterská. Pejsci uvítají
piškoty nebo velké buvolí kosti èi vepøové uši
na okusování. Také obèasná procházka a vyvenèení budou uāiteèné a oboustrannì pøíjemné.
Aktuální nabídka psù je na webových stránkách www.psiutulek.strakonice.eu. Kontaktní
telefony: 602 432 450, 380 420 456.
Irena Malotová, PR

Soutěž o nejhezčí
turistickou pohlednici
Dne 4. 11. 2010 probìhlo v Jihoèeském muzeu v Èeských Budìjovicích hlasování XVI.
roèníku soutìāe O nejhezèí turistickou pohlednici Jihoèeského kraje 2010.
Mìsto Strakonice zde soutìāilo s pohledem
Výletka, který se o pouhý jeden bod umístil
ètvrtý. Vzhledem k tomu, āe se soutìāe celkem
úèastnilo 48 pohlednic, povaāujeme i 4. místo
za veliký úspìch. Zmínìnou pohlednici si mùāete zakoupit v našem mìstském informaèním
centru.
Lucie Šerlová, MIC
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Městská policie Strakonice
V poslední dobì došlo k nìkolika krádeāím kol po celém území
mìsta Strakonice. Ve vìtšinì pøípadech se jednalo o kola, která byla uskladnìna
ve sklepních prostorách panelových èi bytových
domù. Chtìl bych touto cestou apelovat na nájemníky tìchto domù nejen kvùli zamykání
vchodových dveøí, ale zároveò chci poāádat vás
všechny o spolupráci a v pøípadì, āe se po
chodbách èi sklepích právì toho vašeho domu
bude pohybovat cizí osoba, která se vám bude
zdát podezøelá, zavolejte na linku tísòového volání (156 MP èi 158 PÈR) a celá záleāitost se
vyøeší na místì samém. Jen v letošním roce øešili stráāníci mìstské policie více neā tisíc tøi
sta událostí na vaše oznámení. Jsem rád, āe
spolupráce mezi námi funguje.
Parta mladíkù byla krátce pøed pátou hodinou
ranní dne 6. 11. 2010 pøistiāena hlídkou mìstské
policie pøi demolici plotu u zimního stadionu.
Vzhledem k tomu, āe na místì vzniklo podezøení ze spáchání trestného èinu, byli všichni
pøedáni hlídce Policie ÈR.
Na pouāité injekèní støíkaèky, které byly poházeny na chodníku v ulici Pováāské, jsme byli
upozornìni v ranních hodinách dne 8. 11. pozorným obèanem. Naše hlídka je z místa odstranila a pøedala k likvidaci do K–centra.
Dne 9. 11. øešila v odpoledních hodinách
hlídka mìstské policie pøestupek na úseku dopravy, kdy øidiè zaparkoval své vozidlo do prostor autobusové zastávky v ulici Lidické. Pøi
kontrole dokladù stráāníci zjistili, āe øidiè jezdí
bez nich. Muā z Klatovska byl pøedán hlídce
Policie ÈR.
V odpoledních hodinách dne 9. 11. byl v jednom ze strakonických marketù zadrāen ochrankou osmatøicetiletý muā z Pøíbrami. Vzhledem
k tomu, āe muā byl jiā v minulosti trestán za
majetkové pøeèiny, byl ponechán naší hlídkou
na obvodním oddìlení ve Strakonicích.
Kdyā krátce pøed dvacátou hodinou dne
12. 11. provádìla hlídka mìstské policie kontrolu sídlištì Stavbaøù, ozvala se z míst, kde
byla zaparkována vozidla, rána. Stráāníci zde
provedli kontrolu, a kdyā u jednoho z nich nalezli rozbité zpìtné zrcátko, zastavili muāe, který tudy procházel. Ten se k rozbití doznal s tím,
āe škodu na vozidle zpùsobil nechtìnì, vlastní
neopatrností. Vzhledem k tomu, āe vùz byl ze
Sušicka, byl zde ponechán vzkaz. Druhý den se
na sluāebnu dostavila majitelka vozidla, která
škodu bude øešit s viníkem.
Dne 16. 11. jsme v ranních hodinách pøijali
následující oznámení: „V ulici Ellerovì, u obchodního centra Hvìzda, vjelo vozidlo tovární
znaèky Škoda na ostrùvek a pokraèuje dále
k øece. Øidiè je zøejmì pod vlivem alkoholu.“
Jaké však bylo pøekvapení naší hlídky, která
auto v ulici 5. kvìtna zastavila. Øidièkou byla
dvaaosmdesátiletá paní.
Neshody mezi sebou se rozhodlo øešit rvaèkou hned nìkolik mladíkù v noèních hodinách
dne 17. 11. Všichni byli na místì pøedáni stráāníky mìstské policie po zjištìní totoānosti
a uklidnìní celé situace hlídce Policie ÈR.
Jeden z mladíkù byl pøevezen s krvácející
ránou na èele k lékaøskému ošetøení do nemocnice.

4

Krást a napadat kolemjdoucí se rozhodla
v podveèerních hodinách dne 18. 11. dvojice
mladíkù ze Strakonic. Stráāníci mìstské policie
oba „výteèníky“ zadrāeli v jednom ze strakonických marketù a pøedali k doøešení celé záleāitosti Policii ÈR s podezøením na trestnou
èinnost.
K napadení mezi dvìma hosty došlo v odpoledních hodinách dne 20. 11. v jednom ze strakonických barù. K celé události byla nejdøíve
pøivolána hlídka mìstské policie. Jelikoā jeden
z muāù mìl trāné rány v oblièeji, byla na místo
pøivolána RZS a zároveò i hlídka Policie ÈR,
protoāe napadený muā chtìl podat trestní oznámení na útoèníka.
Hodinu poté došlo k hádce, tentokrát v rodinném kruhu. I zde došlo ke zranìní osoby, kterou
stráāníci pøevezli k ošetøení do nemocnice a pak
na obvodní oddìlení Policie ÈR, kde chtìla paní,
stejnì jako v pøedcházející události, podat trestní oznámení na osobu, kterou byla poranìna.
Ke kuriozní události jsme byli pøivoláni v odpoledních hodinách dne 27. 11. do prostor interního oddìlení strakonické nemocnice. Došlo
zde pøi návštìvì matky k slovnímu i fyzickému

kontaktu mezi sestrami. Stráāníci na místì situaci uklidnili a obì sestry pouèili, āe v pøípadì,
kdy se jedná o osoby blízké, jde o návrhový
pøestupek. Tedy pokud celou událost budou
chtít øešit na MÚ ve Strakonicích, musí jedna
z nich podat návrh na odbor správní – oddìlení
pøestupkù.
„Na chodníku v ulici Zvolenské stojí ovce.“
Takovéto oznámení jsme zaznamenali v ranních hodinách dne 28. 11. Stráāníci ovci odchytili a pøedali majiteli.
Jiā ménì úsmìvná byla událost z odpoledních
hodin ze dne 29. 11. Dvacetiletý mladík z Vodòan øídil ve Strakonicích nabourané vozidlo
a svou jízdou ohroāoval ostatní úèastníky silnièního provozu. Kdyā jej stráāníci mìstské
policie zastavili a poāadovali po nìm doklady,
vymýšlel historku o jejich zapomenutí doma.
Nakonec se však ukázalo, āe āádné doklady
nikdy na øízení vozidel nemìl, proto „putoval“
do rukou Policie ÈR.
Vstupujeme do nového roku, roku 2011. Co
vám všem do tohoto roku popøát? Samozøejmì
zdraví, štìstí, lásku a pohodu. Vìøím, āe právì
nový rok bude pro všechny zase o chloupek
lepší neā pøedcházející.
Milan Michálek
velitel stráāníkù MP Strakonice

Letec Rudolf MěšŅan slavil jubileum
O létajících koláèích
a reprezentaci v teplákách
Plachtaøit ve Strakonicích zaèal v jedenapadesátém roce. O šest let pozdìji uā byl mistrem republiky a rok nato (1958) vybojoval
bronzovou medaili na 7. mistrovství svìta
v plachtìní v polském Lešnì, svým letem na
Démantu dosáhl nejlepšího výsledku na vìtroni
èeskoslovenské výroby. Na dobu slavného
plachtìní vzpomínal pan Rudolf Mìš>an v úterý
23. listopadu na strakonické radnici, kam
èerstvého pìtasedmdesátníka pozval starosta
mìsta.
ivot Rudolfa Mìš>ana byl po mnoho let spojen se strakonickým letištìm. Vychoval zde nastupující generaci pilotù a nositelù zlatého znaku. Ten je kvalifikaèním øádem pro zkušené
a zdatné letce. Sám znak se tøemi diamanty získal jiā v roce 1959. „Znamenalo to vystoupat
do výšky 5000 metrù, volný let 500 kilometrù
a cílový let 300 kilometrù na kluzáku,“ vysvìtluje Rudolf Mìš>an. O tom, āe získat takovou
trofej není vùbec jednoduché, svìdèí i skuteènost, āe po nìm se to podaøilo aā za deset rokù
jeho āákovi. Strakonické letištì vychovalo napøíklad 12 pilotù velkých dopravních letounù
a 12 nositelù zlatého znaku.

Rudolf Mìš,an.

Foto: Archiv MìÚ

Vzpomínky Rudolfa Mìš>ana trochu pøipomínají dobu bájeèných muāù na létajících strojích,
která je z dnešního pohledu uā tìāko pøedstavitelná. „Nemìli jsme ani rádiové spojení. Kdyā jsem
na mistrovství svìta pøistál, musel jsem èekat
dva dny, neā mì našli.“ Po takovém dosednutí
v polích se letec musel vypravit do první vesnice èi stavení a najít lidi. Pro pøípady, kdy
kluzáky pøistály za hranicemi, slouāily cedulky
povìšené na krku. „Bylo tam napsáno v jazyce
té zemì, kdo jsme, a prosba, komu mají zavolat.
Museli jsme vìøit v dobrou vùli tìch lidí, āe to
udìlají.“
Rudolf Mìš>an vzpomíná, jak mu maminka
na dlouhou cestu vzduchem do Maïarska pøibalila koláèe. Jak je poloāil na køídlo, kdyā nasedal do vìtronì a koláèky odletìly s prvním
nárazem vzduchu pryè. „Kdyā jsem tam potom
na poli èekal celou noc, neā mì najdou, moc
jsem tìch koláèkù litoval,“ smìje se pan Mìš>an.
Reprezentanti z Èeskoslovenska na pøelomu
padesátých a šedesátých let mohli jen tiše závidìt svým kolegùm ze západu vybavení a péèi,
kterou zahranièní piloti mìli k dispozici. „Nám
nedali kombinézy. Mìl jsem jednu roztrhanou
a sám jsem si ji zašíval èervenou bavlnkou,“
vzpomíná letec. Na stupních vítìzù na mistrovství svìta mìli zahranièní piloti reprezentativní obleky, zatímco èeskoslovenský
mistr republiky „vyfasoval“ teplákovou soupravu. Rudolf Mìš>an k tomu pobavenì dodává: „Oblek jsem sice nemìl, ale na prsou velikou rudou hvìzdu.“
V roce 1970 pøesedl z vìtronì na práškovací
letadlo a na èmeláku pak létal dalších 21 let.
Ještì dnes pan Mìš>an zasvìcenì vypráví
o fyzikálních zákonech, které ve vzduchu rozhodují, jak se let vydaøí. Jeho dnešní starosti
i sportovní nadšení se pøesunuly na zem. Øíká,
āe dìlat pøedsedu sdruāení vlastníkù bytù je
nìkdy také poøádný boj. Irena Malotová, PR

kulturní akce

Program na leden 2011
Pondìlí 3. ledna
KPH – NOVOROÈNÍ KONCERT
„Napøíè populárními āánry“ – od opery pøes operetu aā ke králi valèíkù
Johannu Straussovi. Úèinkuje: Jihoèeská komorní filharmonie È. Budìjovice
Sólisté: Tereza Kanecká – soprán, Michal Hyross – tenor (Slovensko)
Dirigent: Petr Chromák. Dùm kultury – 19.30 hod.
Ètvrtek 6. ledna
CESTOVÁNÍ S FOTOAPARÁTEM – beseda s Garikem Avanesianem
Garik Avanesian zde bude prezentovat své zkušenosti z cest po Gruzii,
Arménii, Náhorním Karabachu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu,
ruském severu a Soloveckých ostrovech.
Souèástí besedy bude i promítání filmu kameramana
Petra Hejcmana z cest po Náhorním Karabachu a ruském severu.
Rytíøský sál – strakonický hrad – 18.00 hod.
Støeda 12. ledna
Jihoèeské divadlo – Jack London: BÍLÝ TESÁK
Školní pøedstavení pro dìti II. stupnì ZŠ
Dùm kultury
Nedìle 16. ledna
Dìtské pohádkové pøedplatné
Divadlo Antonína Dvoøáka Pøíbram: STRAŠIDÝLKO Z METRWILLU
Veselá pohádka s písnièkami. Hrají: Jiøí Vojta, Vladimír Seniè, Petra
Duspivová. Reāie: Kateøina Fixová. Dùm kultury – 14.30 hod.
Ètvrtek 20. ledna
Pøednáška MILOSLAVA MARTANA na téma BLÍZKÝ VÝCHOD
(Libanon, Sýrie, Jordánsko)
Oblast Blízkého východu je jednou z nejdéle osídlených oblastí svìta.
Libanonská historická mìsta Byblos a Baalbek se chlubí 5000 let starou
historií. Antické mìsto Palmýra s unikátní kolonádou a Diocleciánovými
láznìmi a Umajjovská mešita v Damašku patøí k nejvìtším perlám Sýrie.
A na závìr uvidíte nejznámìjší místa Jordánska – Mrtvé moøe a tajemné
Nabatejské skalní mìsto Petra. Rytíøský sál – strakonický hrad – 19.30 hod.

Úterý 25. ledna
Divadelní pøedplatné – STUDIO DVA
Patrik Hartl: KLÁRA A BÁRA
Radikální komedie o dvou manāelských krizích a jednom úmyslnì
zaloāeném poāáru. Skoro nikdo není se svým āivotem úplnì spokojený.
A opravdu jen málokdo má takovou kliku, āe najde ideálního partnera,
se kterým dokáāe být skuteènì š>astný.
Pøíbìh Kláry a Báry vypráví o tom, co se mùāe stát,
kdyā jedné z kamarádek po øadì takových kompromisù uā rupnou nervy
a pokusí se radikálnì svùj manāelský āivot zmìnit.
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan Holík, Mojmír Maderiè,
Eva Suchánková, Anna Šišková, Monika Zoubková.
Dùm kultury – 19.30 hod.
Nedìle 30. ledna
DÌTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dìtský maškarní karneval poøádaný ve spolupráci
s Mateøským centrem Beruška Strakonice.
Program plný soutìāí, her a písnièek spojený s diskotékou.
Dùm kultury – 15.00 hod.

VÝSTAVY:
4. 12. 2010 – 11. 1. 2011
S PHOTOARTEM NA CESTÁCH
Výbìr fotografií z cest po Gruzii, Arménii, Náhorním Karabachu,
Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, ruském severu a Soloveckých ostrovech.
Maltézský sál – strakonický hrad
14. 1. – 10. 2. 2011
GOTT GALLERY TOUR 2011
Výstava reprodukcí obrazù KARLA GOTTA.
Budou pøedstavena díla umìlce a plzeòského rodáka, který dostal
do vínku hned nìkolik nadání zároveò. Je znamenitým zpìvákem,
a jak mnozí z nás víme, i vášnivým malíøem. Vstupné 50,- Kè.
Otevírací doba výstavní sínì ÚT – PÁ 9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod.
SO 9.00 – 12.00 hod. Maltézský sál – strakonický hrad
4. – 31. 1. 2011
ROSENÍ SVÌTLA – výstava obrazù a básní malíøky Jany Hlavaté
Vernisáā 4. 1. 2011 – 17.00 hod. Dùm kultury Strakonice

Pátek 21. ledna

REPREZENTAÈNÍ PLES MÌSTA
Orchestr: METROKLUB BIG BAND ÈESKÉ BUDÌJOVICE
Host: KATEØINA BROOVÁ • Moderátorka: JANA KØÍOVÁ
BRAZILSKÁ SHOW • SVÌTELNÁ SHOW
BOHATÁ TOMBOLA
Diskotéka: DJ KAREL PEKÁREK
Zrcadlový sál: MIROSLAV CHODL
Dùm kultury – 20.00 hod.
Nedìle 23. ledna
TANEÈNÍ ODPOLEDNE S JANEM VONDRÁŠKEM Z KLATOV
Dùm kultury – 15.00 hod.
Pondìlí 24. ledna
HARMONIKA DUO – Renáta a Josef Pospíšilovi
V bohatém koncertním repertoáru nabízí posluchaèùm svìtové evergreeny,
operetní i muzikálové melodie, známé oblíbené melodie
a písnièky z repertoáru dechových i folklorních kapel.
Rytíøský sál – strakonický hrad – 19.30 hod.

Plesová sezona LEDEN 2011:
7. 1.
8. 1.
14. 1.
15. 1.
21. 1.
22. 1.
28. 1.
29. 1.

Maturitní ples SPŠ Strakonice 4. SP–B
Reprezentaèní ples ZZN Strakonice
Maturitní ples Euroškola Strakonice 4. AD
Maturitní ples SPŠ Volynì
Reprezentaèní ples MÌSTA STRAKONICE
Maturitní ples SŠØS Strakonice
Maturitní ples Gymnázium Strakonice 4. C
Maturitní ples SPŠ Strakonice 4. SP–A

5

program kina

KINO OKO STRAKONICE
Sobota 1. – pondìlí 3. ledna
USA/Španìlsko, romantická komedie, titulky, 98

od 17.30 a 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 12 let
POZNÁŠ MUE SVÝCH SNÙ
vstupné: 80,- Kè
Romantická komedie, vypovídající o manāelství, rozvodech a nevìøe.
Reāie: Woody Allen
Hrají: Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Naomi Watts, Gemma Jones,
Hrají: Josh Brolin, Lucy Punch
Bioscop
Úterý 4. – ètvrtek 6. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ÈR, komedie, 96, 2D
doporuèená pøístupnost: od 12 let
NEJVÌTŠÍ Z ÈECHÙ
vstupné: 80,- Kè
„Tento film je sloāený z událostí, které se opravdu staly!“
Reāie: Robert Sedláèek
Hrají: Jaroslav Plesl, Simona Babèáková, Jiøí Vyorálek, Johana Švarcová,
Hrají: Igor Bareš ad.
Bontonfilm
Úterý 4. – ètvrtek 6. ledna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, horor, titulky, 91, 2D
doporuèená pøístupnost: od 15 let
PARANORMAL ACTIVITY 2
vstupné: 80,- Kè
Nejoèekávanìjší hororová událost roku.
Chce to pevné nervy a pøipravit se na pár bezesných nocí.
Reāie: Tod Williams
Hrají: Katie Featherston, Brian Boland, Molly Ephraim, Micah Sloat
Bontonfilm
Pátek 7. – nedìle 9. ledna
POZOR!!! 17.30 a 20.00, so – ne jen od 17.30 hod.
USA, komedie, titulky, 100, 2D
doporuèená pøístupnost: všem

NA DORAZ
Nová komedie „Na doraz“ v hlavní roli s Robertem Downeym jr. a Zachem Galifianakisem.
Reāie: Todd Phillips
Hrají: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan,
Hrají: Juliette Lewis a Jamie Foxx
Warner Bros
Sobota 8. – nedìle 9. ledna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, horor, titulky, 110
doporuèená pøístupnost: od 15 let
SAW 3D
vstupné: 110,- Kè
Odpovíme v nìm na všechny otázky, které si kdy fanoušci poloāili. V dìji se ale budou
dobøe orientovat i ti, kteøí nevidìli pøedchozí filmy… tento díl ale bude skuteènì poslední.
Reāie: Kevin Greutert
Hrají: Tobin Bell, Cary Elwes, Costas Mandylor, Betsy Russell,
Hrají: Chester Bennington ad.
HCE
Pondìlí 10. – støeda 12. ledna
od 17.30 a 20.00 hod.
ÈR, tragikomedie, 137, 2D
doporuèená pøístupnost: všem
OBÈANSKÝ PRÙKAZ
vstupné: 70,- Kè
Hoøká komedie reāiséra Ondøeje Trojana Obèanský prùkaz na motivy stejnojmenné knihy
Petra Šabacha sleduje osudy ètveøice dospívajících mladíkù, jejich pøátel, lásek a rodièù.
Reāie: Ondøej Trojan
Hrají: Libor Kováø, Matouš Vrba, Jan Vlèek, Jakub Šárka, Anna Geislerová,
Hrají: Martin Myšièka, Marek Taclík, Kristýna Liška–Boková, Magdalena Sidonová,
Hrají: Jana Šulcová, Jaromír Dulava, Jiøí Macháèek ad.
Falcon film
Ètvrtek 13. – nedìle 16. ledna
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, drama, thriller, titulky, 105
doporuèená pøístupnost: od 12 let
AMERIÈAN
vstupné: 80,- Kè
George Clooney jako Amerièan.
Reāie: Anton Corbijn
Hrají: George Clooney, Irina Björklund, Lars Hjelm,
Hrají: Johan Leysen, Paolo Bonacelli
Bioscop
Pondìlí 17. – støeda 19. ledna
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akèní, krimi, thriller, titulky
doporuèená pøístupnost: pøístupný
ZELENÝ SRŠEÒ 3D
vstupné: 165,- Kè
Britt Reid je synem jednoho z nejvíce prominentních a uznávaných mediálních magnátù
v Los Angeles a je dokonale š>astný, āe vede bezstarostný āivot bez cíle plný veèírkù –
dokud jeho otec záhadnì nezemøe a nezanechá Brittovi své obrovské mediální impérium.
Reāie: Michel Gondry
Hrají: Seth Rogen, Cameron Diazová, Edward Furlong,
Hrají: Christoph Waltz, Edward James Olmos.
Falcon
Ètvrtek 20. – nedìle 23. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, dobrodruāný, komedie, 84
doporuèená pøístupnost: všem
GULLIVEROVY CESTY 3D
vstupné: 130,- Kè
Gulliver mezi Liliputány.
Reāie: Rob Letterman
Hrají: Emily Blunt, Jason Segel, Jack Black, Amanda Peet
Bontonfilm
Ètvrtek 20. – støeda 26. ledna
POZOR!!! od 17.30 a 20.00 hod.,
ÈR, drama, 2D
èt – ne jen od 20.00 hod.
NEVINNOST
doporuèená pøístupnost: od 12 let
Lásky se nikdy nezbavíš.
vstupné: 80,- Kè
Reāie: Jan Høebejk
Hrají: Ondøej Vetchý, Zita Morávková, Aòa Geislerová, Hynek Èermák,
Hrají: Anna Linhartová, Alena Mihulová, Rebeka Lizlerová,
Hrají: Miroslav Hanuš, Ludìk Munzar, Daniel Czeizel
Bontonfilm
Ètvrtek 27. – nedìle 30. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, hudební, komedie, rodinný, è. dabing, 92
NA VLÁSKU 3D
doporuèená pøístupnost: všem
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektù
vstupné: 165,- Kè
a dobrodruāství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc neā 70 stop.
Tato komedie je pøevyprávìním klasické pohádky bratøí Grimmù.
Reāie: Nathan Greno, Byron Howard
Falcon film
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Ètvrtek 27. – nedìle 30. ledna
USA, krimi/mysteriozní/thriller, titulky, 88

TEMNÁ KRAJINA 3D

POZOR!!! jen od 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 15 let
vstupné: 140,- Kè

„Na konci cesty... oāívají pøízraky“
Reāie: Thomas Jane
Hrají: Thomas Jane, Lauren Germanová, Ron Perlman,
Hrají: Chris Browning, Con Schell ad
Pondìlí 31. ledna
USA/Francie, drama, thriller, titulky

Europe film
od 17.30 a 20.00 hod.

CIZINEC

Johnny Depp hraje ve filmu The Tourist amerického turistu, jehoā hravé laškování
s cizinkou vede k celé øadì intrik, romantických hrátek a nebezpeèí.
Reāie: Florian Henckel von Donnersmarck
Hrají: Johnny Depp, Angelina Jolie, Timothy Dalton, Paul Bettany
Falcon film

DÌTSKÉ SOBOTY
Sobota 8. ledna
ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 61

POZOR!!! od 15.30 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
KRTEK A OSLAVA
vstupné: 30,- Kè
Krtek a oslava, Krtek a š>oura, Krtek a kamarádi, Krtek a zajíèek, Krtek a kachnièky,
Krtek a myška, Krtek a houby, Vodnická pohádka, Psí kusy.
KFP
Sobota 15. ledna
POZOR!!! od 15.30 hod.
ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 60
doporuèená pøístupnost: všem
DO POHÁDKY ZA ZVÍØÁTKY I.
vstupné: 30,- Kè
Rézi a Brok – výlet, Konzerva, Ká>a a Škubánek – kocour, Policejní pes,
Krakonoš a kukaèky, Štaflík a Špagetka – divadlo, Pohádka o kozlu Kokešovi. KFP
Sobota 22. ledna
POZOR!!! od 15.30 hod.
ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
doporuèená pøístupnost: všem
MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU
vstupné: 30,- Kè
O Mikešovì kouzelné holi, Š+Š namaluj si sám, Cvrèek a stroj,
Jak ofka odhalila zlodìje, Vodníkovy houslièky, Krtek chemikem,
Mikeš vypráví pohádku, Obì> pro kamaráda, Brouèci – jak profesor Chrobák.
KFP
Støeda 12. ledna
USA, muzikál, titulky, 120

NINE

SENIORSKÉ STØEDY

POZOR!!! od 9.30 hod.
promítání pro seniory a handicapované
vstupné: 35,- Kè

Muzikál, který si nemùāete nechat ujít!
Reāie: Rob Marshall
Hrají: Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sophia Loren, Kate Hudson ad.
Bioscop
Støeda 26. ledna
POZOR!!! od 9.30 hod.
Nìm/Rak/Fra, drama, titulky, 124
promítání pro seniory a handicapované
KVÌT POUŠTÌ
vstupné: 35,- Kè
Obøízce neutekla, ale poušti ano…
Skuteèný pøíbìh o cestì z africké pouštì na svìtová pøehlídková mola.
Reāie: Sherry Hormann
Hrají: Liya Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall, Juliet Stevenson ad.
Cinemart

Zmìna programu vyhrazena.

PØIPRAVUJEME NA ÚNOR:
8. 2. – KPH – INFLAGRANTI – HUDBA BEZ HRANIC
Slavné melodie z klasiky i rocku v moderních úpravách
pro elektrické smyèce
10. 2. – MÓDNÍ PØEHLÍDKA spoleèenských a svatebních šatù
ve spolupráci se salonem Afrodité Strakonice
11. 2. – POSEZENÍ U SKLENKY VÍNA
Zveme vás na pøíjemné posezení s hudbou v podání Mir. Chodla
a na ochutnávku moravských vín z Templáøských sklepù Èejkovice
13. 2. – Dìtské pohádkové pøedplatné – Docela velké divadlo
Litvínov: O CHYTRÉM HONZOVI A PRINCEZNÌ ROZÁRCE
14. 2. – Koncert JAROSLAVA HUTKY
17. 2. – Koncert NEZMAØI 33 LET aneb Kapela v nejlepších
letech. Rytíøský sál – strakonický hrad
20. 2. – TANEÈNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU – zazní známé
i ménì známé svìtové melodie a evergreeny, taneèní hity, balady,
filmové melodie i jazzové standardy v podání
JINDØICHA BEŠÁKA OMT–BAND
22. 2. – POHÁDKA BUDULÍNEK MANDELINKA – pro dìti MŠ,
I. stupeò ZŠ. Rytíøský sál
24. 2. – CESTOU NECESTOU – zábavný poøad se Z. Troškou
28. 2. – Divadelní pøedplatné – Dejvické divadlo: DRAÈÍ DOUPÌ
15. 2. – 15. 3. – ŠUMAVA BEZ HRANIC – Výstava fotografií
Františka Janouta. Na výstavì budou prezentovány zábìry:
na èeské stranì z Národního parku a chránìné krajinné oblasti
Šumava a na nìmecké stranì z Národního parku Bavorský les
(Bayerischer Wald). Ojedinìle i zábìry z bezprostøednì pøilehlých
oblastí. Maltézský sál – strakonický hrad

pozvánky a info
Š MIDINGERO VA KNIHO VNA
Zámek 1, 386 11 Strakonice II • www.knih-st.cz • tel.: 383 322 219, 380 422 700
øeditelka: 383 331 836, 380 422 703 • poboèka za parkem: 380 422 720
inf. centrum NO a EU: 380 422 721 • e-mail: knihovna@knih-st.cz

LEDEN 2010
l 5. 1. – 31. 1. – Karel Èapek. Výstava k vý-

roèí narození i úmrtí významného èeského
spisovatele, novináøe, dramatika a pøekladatele Karla Èapka. ŠK, vstupní hala
l 12. 1. Zelený veèer na téma O bílé kulièce
aneb Homeopatie pro kaādého. Hostem
bude PharmDr. Blanka Turková a seznámí
vás s historií homeopatie, se souèasným pohledem èeských homeopatù a s propojením
homeopatie s dalšími léèebnými metodami.
Èajovna Inspirace, 18.00 hod.
l 18. 1. – Dámská jízda po Š]astných ostrovech se Slávkou Chrpovou. Prý uā není co
objevovat... Víte, kde jsou Kapverdské
ostrovy? A je to dobrý nápad vydat se tam
na kole? Je to mezi èernými Kapverïany
bezpeèné? Pøijïte se seznámit s jejich zvyky,
tanci, hudbou a zpùsobem āivota. Beseda
v rámci Akademie volného èasu, pøístupná
ale nejširší veøejnosti. ŠK, spoleèenský sál,
17.00 hod.

ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti:
l po celý leden na výstavku fotografií

l

l

l

l

p. Zdeòka Kozla Vzpomínání na dudácké
festivaly v pùjèovnì pro dìti a dospìlé
v poboèce ŠK za parkem (Husova 380).
Otevírací doba v poboèce: PO a ÈT 13 – 18,
ST 8 – 12 hod.
po celý leden na zimní výstavu vìtvièek
v poboèce za parkem (k urèování døevin
podle pupenù a borky).
v sobotu 15. 1. na desetikilometrovou
procházku z Radomyšle do Strakonic.
Tentokrát si budeme po cestì povídat hlavnì
o pøezimování hmyzu, ale bude moāno ptát
se i na jiná témata. Sraz v 8.55 pøed nádraāím ÈD, v 9.09 jede vlak do stanice Radomyšl zastávka. V pøípadì zmìny jízdního
øádu informace na 383 323 021 nebo na
hrdlickova@knih-st.cz.
v pondìlí 17. 1. mezi 17 – 19 hod. do poboèky ŠK na Tvoøivý podveèer s pí Alenou Šimáèkovu na téma Záāitková alba
(scrapbooking). Nùāky, lepidlo, rùzné druhy papírù a jiných materiálù budou k dispozici na místì, ale hodilo by se pøinést s sebou
i vlastní a kromì toho napø. rodinné fotografie, dìtské kresby apod.
v sobotu 22. 1. na pøírodovìdný výlet. Sraz
v 8.55 pøed nádraāím ÈD, v 9.09 jede vlak
do stanice Radomyšl. Pøes Leskovice pùjdeme k rybníku Malduchy, pøes který je hezký
pohled na kopec s obcí Chráš>ovice (pøipo-

mínající lidový betlém). Zpìt se vrátíme ve
14.24 (další moānost: 16.24) z Radomyšle.
Bude-li zájem, pùjdeme i do Chráš]ovic
a Lázu a vlakem pak pojedeme z Rojic.
V pøípadì zmìny jízdního øádu informace na
hrdlickova@knih-st.cz nebo na 383 323 021
l v pátek 28. 1. na pøednášku s promítáním Krása krajiny. Pøednáší Ing. arch.
Mgr. Jiøí Kupka, Ph.D. Koná se od 17 hod.
v promítacím sále strakonického gymnázia.
l na páteèní schùzky krouāku MOPíkù.
Program se øídí podle poèasí a nálady – dìti
sáòkují, hrají si nebo se nìco nového uèí (buï
venku, nebo v klubovnì), rodièe a další dospìlí se jim spolu s vedoucími vìnují. Mají ale
èas i na povídání mezi sebou a na probírání
zajímavostí z pøírody. 7. 1. a 21. 1. (v liché
týdny) bude sraz v 16.00 pøed hradem
u CIAO, 14. 1. a 28. 1. u altánu v parku.
Více na www.csop-strakonice.net.
Fokus Písek, poboèka Strakonice
Sdruāení pro péèi o duševnì nemocné.
Bezdìkovská 216, 386 01 Strakonice
tel.: 608 271 800,
e-mail: krejsova@fokus-pisek.cz
Otevírací doba:
Pondìlí 9.00 – 17.00 hod.
Úterý 9.00 – 16.00 hod.
Støeda 13.00 – 17.00 hod.
Ètvrtek 9.00 – 16.00 hod.
Pátek 9.00 – 13.00 hod.
Kaādé pondìlí
10.00 – 14.00 Vaøeèka
14.00 – 16.30 PC kurz po individuální
domluvì.
Ukázka programu na leden
4. 1. 2011 v 17.00 hod.
Výstava obrazù Rosení svìtla (Jana
Hlavatá), od 17.00 hodin v Kulturním
domì ve Strakonicích.
Jste všichni srdeènì zváni – výstava je
urèena pro naše klienty i pro veøejnost
Ve støedu 19. 1. se od 17 do 19 hodin
uskuteèní pøednáška na téma
Rozmìry lidského bytí.
Bìhem pøednášky si budeme povídat
o rovinách lidského bytí – fyzické,
duševní a duchovní, o souvislostech
tìchto rovin s èakrovým systémem.
Pøednáška probìhne v prostorách Fokusu
v Bezdìkovské ulici.
Další informace o našem programu mùāete
nalézt na www.fokus-pisek.cz

MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ
V STRAKONICÍCH
30. 4. 2011
Zahájení sezony a slavnostní otevøení výstavy Roāmberkové,
maltézští rytíøi a Strakonice.

Poèátkem mìsíce jsme se rozlouèili s výstavou prací odevzdaných do vánoèní soutìāe Snìhuláci, kterou jste si mohli prohlédnout ve foyer
mìstského informaèního centra po celý prosinec.
Celkem nám 256 autorù jednotlivcù i kolektivù
dodalo 312 prací. Nejvíce se téma snìhulákù
zalíbilo dìtem ve vìkové kategorii 6 – 9 let,
které dodaly na 150 prací. Všechny výtvory
byly moc hezké a rozhodování tak nebylo vùbec lehké.
Vítìzi, které jste mohli poznat pøi slavnostním
vyhlášení 28. 11. 2010 na strakonickém hradì,
se nakonec stali:
I. kategorie (mateøské školy)
1. MŠ Šumavská – āáci tøídy: Jùlinky,
Sluníèka, Motýlci a Oskárci
2. MŠ Stavbaøù – výtvarný krouāek
3. MŠ U Parku – āáci tøídy Dráèata
II. kategorie (6 – 9 let)
1. Martin a Zdenìk Zubalovi
2. ZŠ Dukelská – āáci tøídy 1.D
3. Tereza Nepodalová
4. Natálie Keslová
5. Alena Poāárková
III. kategorie (10 – 16 let)
1. FLÈ Jezárky – āáci tøídy 7.J
2. Jiøí Brabec
3. ZŠ Pováāská – āáci tøídy 6. a 8.B
3. Magdaléna Medová, Anna Velková
IV. kategorie (dospìlí)
1. Alena Košáková
2. Ludmila Urbanová
3. Zdenìk Kuèera, Martin Babka
– Domov pro osoby se zdravotním
postiāením Osek

Všem autorùm nádherných snìhulákù moc
dìkujeme. Váāíme si vaší pøíznì v roce 2010
a pøejeme vám úspìšné vykroèení do nového
Lucie Šerlová, Olga Maroušková
roku 2011.

Výstava vánoèní soutìāe.

Foto: Archiv MìÚ

Støedovìký vodní mlýn Hoslovice: Vodní mlýn uzavøen.
9. 4. 2011
Zahájení sezony a sázení ovocných stromkù.
Stálé expozice muzea uzavøeny.
Informace o sezonì 2011:
www.muzeum-strakonice.cz, tel.: 383 321 537, 380 422 608
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sportovní příležitosti

STARZ STRAKONICE
LEDEN 2011
Od prosince 2010 mají internetové stránky STARZ novou tváø spolu s novými odkazy na sportovištì, která na
pùvodních stránkách chybìla. Pro zájemce o Baby plavání je v sekci plaveckého stadionu odkaz na „Baby club“, kde
se rodièe dìtí dozví veškeré potøebné informace a ceny. V dobì od 5. 2. 2011 do 12. 3. 2011 se koná jiā 4. roèník
zimního turnaje Strakonice 2011 na høišti s umìlou trávou ve sportovním areálu Na Sídlišti. Úèast potvrdili TJ Osek,
SK Otava Katovice, SK Vacov, SK 1908 st. dorost, Šumavan Vimperk a SK Èkynì. Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu
Miroslav Štefka, vedoucí fotbalových stadionù

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V LEDNU 2011
KRYTÝ BAZÉN
PONDÌLÍ

6.00 – 8.00
(kondièní plavání)

17.00 – 20.00x

ÚTERÝ

14.30 – 15.30x

14.30 – 15.30xo

20.00 – 22.00

STØEDA
(sudý týden)

6.00 – 8.00
(kondièní plavání)

12.30 – 13.30*

13.30 – 18.00
(16.00 – 17.00x)

20.00 – 22.00

STØEDA
(lichý týden)

6.00 – 8.00
(kondièní plavání)

12.30 – 13.30*

13.30 – 16.00
17.00 – 18.00

20.00 – 22.00

ÈTVRTEK
PÁTEK

14.30 – 16.30
6.00 – 8.00
(kondièní plavání)

SOBOTA

12.00 – 22.00
(15.30 – 19.00x)
13.00 – 20.00

NEDÌLE

13.00 – 20.00

Vysvìtlivky: x – polovina bazénu
o – plavání pro tìhotné
* – plavání pro dùchodce

VÝJIMKY:
SAUNA

Aktuální program v páteèním Strakonickém deníku,
na tel.: 383 321 792, na infolince 383 324 209
nebo na webu: www.starz.cz.

FITNESS:
PLAVECKÝ STADION

SO 1. 1. – zavøeno

PO

8.00 – 12.00 13.00 – 19.00

PLAVECKÝ STADION

ÚT

8.00 – 12.00 13.00 – 21.00

SO 1. 1. – zavøeno

ST

8.00 – 12.00 13.00 – 21.00

FITNESS

ÈT

8.00 – 12.00 13.00 – 21.00

NA PLAVECKÉM STADIONU

PÁ

8.00 – 12.00 13.00 – 21.00

SO 1. 1. – zavøeno

SAUNA
PO
ÚT
ST
ÈT
PÁ
SO
NE
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zavøeno
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 17.00
zavøeno

āeny
muāi
spoleèná
āeny
muāi

20.00 – 22.00

SO

15.00 – 19.30

NE

15.00 – 19.30

VEØEJNÉ BRUSLENÍ
ÚT 4., 11., 18., 25. 1. 2011
16.15 – 17.15:
rodièe + dìti do 10 let
17.30 – 18.30:
spoleèné
VSTUPNÉ:
dìti do 6 let – zdarma
dìti do 15 let – 20,- Kè/os.
dospìlí od 15 let – 30,- Kè/os.
Soboty a nedìle
dle aktuálních moāností.

KURZY
PRO NEPLAVCE
Pondìlí, ètvrtek: 15.30 – 16.30 hod.
Pro dìti od 5 let.

STARZ Strakonice
Na Køemelce 512
386 01 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz

Zmìny programù vyhrazeny!

pozvánky a sdělení

GYMNÁZIUM STRAKONICE
si vás dovoluje pozvat na cyklus geografických pøednášek a promítání:

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
Program na leden

V tomto cyklu vám o islandské a faerské
kultuøe, zemìdìlství, pøírodì... bude vyprávìt David Šimeèek. Bìhem pøednášky také
cím sále strakonického gymnázia Island
zazní ukázky faerské a islandské hudby.
a Faerské ostrovy.
l Pondìlí 24. 1. 2011 od
17 hodin v promítacím
sále strakonického gymnázia Peru – øíše Inkù.
Tentokrát se s paní Milenou
Beranovou proletíme nad
geoglyfy z Nasca, poplujeme po jezeøe Titicaca, podíváme se do centra Incké øíše
– Cusca a navštívíme bájné
mìsto Machu Picchu. Skryté nám nezùstanou ani zajímavosti sousední Bolívie.
Jezero Titicaca.
Foto: Archiv M. Beranové
l Pondìlí 10. 1. 2011 od 17 hodin v promíta-

Plavání pro zdravotně
postižené
Sdruāení zdravotnì postiāených – Územní
sdruāení ve Strakonicích informuje o plavání
zdravotnì postiāených v l. pololetí 2011. Plavání bude probíhat kaādé pondìlí od 13.30 do
14.30 hodin. Zaèíná se 10. ledna 2011. Permanentky se budou vydávat na plaveckém stadionu
10. ledna 2011 a 17. ledna 2011 od 13.00 hodin.
Cena jedné lekce bude 25,- Kè.

TJ Sokol Strakonice

AKCE LEDEN 2011
6. 1. od 16.30 do 18.00 hod.
Pyāampárty pro dìti
8. 1. od 20.00 hod.
Myslivecký ples
16. 1. od 14.00 do 17.00 hod.
Dìtský karneval DDM

Ptáci, kteří s námi žijí
ve Strakonicích a okolí
V zimì bychom mìli jako kaādý rok
psát o krmení
ptactva. Kdyā
zpìtnì probírám èlánky, které byly v této dobì napsány,
musel bych se stále opakovat. Proto se na
pøikrmování ptákù a na zájem o nì podíváme
trochu jinak.
Pøed èasem vyšla útlá kníāka nìmeckého autora Eberharda Gablera Ptaèí budky
a krmítka. V ní jsou rùzné návody na výrobu,
ale také urèitá teorie o pøikrmování: „… Nìkteøí kritici zimního pøikrmování namítají, āe zima
je èasem pøirozeného výbìru. Nenechte se takovými argumenty zmást! Kdo postaví ptaèí
budky a v nich se pak usadí ptáci, ten poci,uje i v zimì, kdyā je všude sníh a led, povinnost postarat se o své okøídlené kamarády.
Víme, āe pøi zimním poklesu teplot dochází v dùsledku rychlé látkové výmìny k neustálé spotøebì energie a jejímu ubývání, èemuā lze zabránit pouze prùbìāným podáváním potravy.
Kdyā je chladno a všude leāí sníh a led, staèí
ráno jen nìkolik hodin bez potravy a pták
nepøeāije. Má pøece za sebou dlouhou zimní noc
trvající asi 15 – 16 hodin bez potravy! Skuteènou pomoc k ochranì ptactva ovšem pøedstavuje pouze zdravé zimní pøikrmování;
obecnì totiā platí, āe lepší je nekrmit vùbec neā
krmit špatnì…“
Tento úryvek hodnì vysvìtluje, a kdyā
si k tomu pøipojíme nepøíznivé zmìny v naší
pøírodì, stìhování ptákù blíāe k lidem, vidíme, āe ptáci naši pomoc potøebují. Pøipoètìme si ještì hluboký emocionální záāitek
pøi pozorování ptákù v krmítku a zároveò
výchovu našich dìtí k zájmu o pøírodu.
Ivan Jana

Foto: archiv R. Mottlové

Romana Mottlová a Ing. Martin Macoun
dosáhli významného úspìchu, stali se mistry
Èeské republiky 2010 v latinskoamerických
tancích. Blahopøejeme!

Tìlovýchovná jednota
Draāejov
poøádá

NÁBOR
DO FOTBALOVÝCH ODDÍLÙ
ÁKÙ A PØÍPRAVKY
Chcete sportovat a hrát fotbal?
Rádi vás uvítáme.
Kontakt:
721 888 636
p. Kleèka – āáci
724 806 828
p. Mach – pøípravky
Info: www.tjdrazejov.wz.cz
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pozvánka a anketa

6. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
13. 1.

14. 1.

Florbal SŠ (házenkáøská hala v ST od 8 hod.)
Florbal – ligový turnaj dorostencù (házenkáøská hala v ST
od 9 hod.)
Florbal – ligový turnaj muāù (házenkáøská hala v ST od 9 hod.)
Florbal ZŠ 8. a 9. tø. (házenkáøská hala v ST od 8 hod.)
Veverka Rezka – pøírodovìdná soutìā – pro āáky 3. a 4. tøíd
(CEV Podskalí od 13.30 hod. pro dojíādìjící, od 15 hod. pro Strakonické). Pøihlášky: hadravova@ddmstrakonice.cz, 724 318 643,
383 332 956, Startovné 10,- Kè.
Nejen malování na sklo – vyuāití rùzných kreativních technik na
zdobení skla – frost efekt, malování s vyuāitím kontur, lepicí kontury, saténování (DDM Vodòany, 14 – 17 hod., pøihlášky do 10. 1.,
bartosova@ddmstrakonice.cz, 383 382 372)

"

DÌTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL – pro veøejnost, sokolovna, od
14 hodin, vstupné: 30,- Kè a 50,- Kè, bohatý program i pro nejmenší, vystoupení krouākù DDM
22. 1. MAMI, TATI, JDEME NA PLES aneb Ze školákù elegáni,
ze školaèek mladé dámy – pro rodièe s dìtmi (sál Na Ohradì
17 – 21 hod., vstupné 70,- Kè a 100,- Kè), bohatý program s pøekvapením
25. 1. OK – nìmecký jazyk SŠ (Na Ohradì, od 8.30 hodin)
26. 1. OK – matematika ZŠ, pro 5. a 9. tøídy (ZŠ Dukelská, od 8 hod.)
30. 1. MAŠKARNÍ REJ – odpoledne s veèerníèkem, pro veøejnost (restaurace Na Radosti Vodòany, od 14 hod., vstupné: 40,- Kè a 20,Kè), bohatý program, volba nápaditých masek, nejlepšího taneèníka
% Strakonice 383 322 216, Vodòany 383 382 372 %
Pøipravujeme:
Jarní prázdniny – lyāování v Orlických horách a bohatý program
v jednotlivých poboèkách – CEV Podskalí, Na Ohradì, Vodòany.
www.ddmstrakonice.cz • Zatoèíme s nudou!
16. 1.

Plán akcí
na leden 2011

Kudy dál ve Zdravém městě a místní Agendě 21 v roce 2011?
Naše mìsto je jiā od roku 2006 zapojeno do Národní sítì
zdravých mìst ÈR. V loòském roce se aktivity zdravého mìsta
zintenzivnily díky grantu z Revolvingového fondu Ministerstva āivotního prostøedí ÈR. Zaznamenali jste je? A kam by

se mìlo Zdravé mìsto Strakonice ubírat v budoucnu? Není-li
vám to lhostejné, zodpovìzte prosím nìkolik následujících
otázek. Anketa je anonymní, ale pokud uvedete kontakt, mùāete být zaøazeni do slosování o drobné dárky.

1. Které kampanì Zdravého mìsta Strakonice znáte? (mùāete zaškrtnout i více moāností)

q
q

Den Zemì
q Den bez tabáku
Evropský týden mobility a Den bez aut

q
q

Dny bez úrazu
Dny zdraví

2. Zúèastnil jste se jiā nìkdy nìkteré akce Zdravého mìsta Strakonice? (mùāete zaškrtnout i více moāností)

q
q
q
q

Den Zemì
q Den bez tabáku
q Dny bez úrazu
q Soutìāe a akce k roku odpadù
Evropský týden mobility a Den bez aut
q Dny zdraví
q Preventivní akce bezpeèné dopravy
Fórum zdravého mìsta
q Jarní setkání s obèany
q Louèení s prázdninami
Jiné, uveïte jaké: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Domníváte se, āe by mìly být aktivity Zdravého mìsta Strakonice zamìøeny pøedevším na cílové skupiny? (mùāete zaškrtnout i více moāností)

q
q
q

pro dìti
q pro mládeā
q pro rodiny s dìtmi
pro dospìlou populaci
q pro seniory
q nedokáāu posoudit
q pro všechny obèany mìsta
jinou specifickou cílovou skupinu, uveïte jakou: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Na jaké priority by se mìlo Zdravé mìsto Strakonice zamìøit v budoucnu? (zaškrtnìte maximálnì 2 moānosti)

q
q
q
q
q
q
q

udrāitelný rozvoj
q ochrana pøírody
q tøídìní odpadù
bezpeèná doprava
q sociální problematika
q problematika rodiny
problematika seniorù a mezigeneraèní solidarity
celoāivotní vzdìlávání
q zapojování veøejnosti do rozhodovacích procesù
podpora a rozvoj neziskových organizací
q zdravý āivotní styl
prevence kouøení
q bezpeèná komunita
Jiné, uveïte jaké: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………..

5. Ve které oblasti došlo ve Zdravém mìstì Strakonice za poslední rok k nejvìtšímu pokroku? (zaškrtnìte maximálnì 2 moānosti)

q
q
q
q

tøídìní odpadù
q bezpeèná doprava
q prevence kouøení
rozvoj neziskových organizací
q zdravý āivotní styl
propagace udrāitelného rozvoje a místní Agendy 21
Jiné, uveïte jaké: ………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………..

q

v āádné

6. V pøíštím roce se potkávají dvì témata: spoleèné téma místní Agendy 21 v ÈR (Udrāitelná spotøeba a výroba) a Evropský rok dobrovolnictví.
Kterému z uvedených témat se má pøednostnì vìnovat Zdravé mìsto Strakonice? (vyberte 1 moānost)

q

Udrāitelná spotøeba a výroba

q

Podpora dobrovolnictví a dobrovolníkù

7. Pocítili jste v prùbìhu posledních 2 let zlepšení komunikace mìstského úøadu s obèany?

q

ano

q

ne

q

nevím

Pokud chcete být zaøazeni do slosování o drobné ceny, uveïte prosím svùj kontakt:
Jméno a pøíjmení: ……………………………………….......…………………………… Adresa nebo e–mail: ……………………………………………………………………………………………
Telefon nebo mobilní telefon:

……………...........................................……………

Anketu mùāete odevzdat v Mìstském informaèním centru Strakonice
nebo zaslat poštou na adresu Zdravé mìsto Strakonice, Velké námìstí 2,
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Strakonice èi na e–mail: zdravemesto@strakonice.eu, popøípadì vyplnit
na www.zdravemesto.strakonice.eu nejpozdìji do 14. ledna 2011.

pozvánky a historie
KLUB MANA – ul. Zvolenská 918

Mateøské centrum Beruška

LEDEN 2011
NEDÌLNÍ BOHOSLUBA – 9. 1. a 23. 1. od 9.00 hod.
TANÈÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ – úterý od 16.30 hod.
Pro všechny vìkové i váhové kategorie, orientální, izraelské, romské
tance, latina, moderna, tanec s šátky, prapory…
Bliāší informace na mobilu: 774 151 868
l VE ZDRAVÉM TÌLE ZDRAVÝ DUCH – støeda od 18.00 hod.
Cvièení na uvolnìní dolní èásti páteøe, posílení bøíška a protaāení svalù
na zadní i pøední stranì nohou. Cviky jsou spojeny se správným dýcháním. Doba trvání 60–75 min. Cvièení vede a informace podává
Míèková Hana, tel.: 383 376 323, 731 571 973
l BIBLICKÉ VEÈERY – ètvrtek od 17.00 hod.
l Pøijï se podívat do klubu pro mládeā a vyber si z tìchto aktivit:
Taneèní – rùzné taneèní styly, sestavy, blbnutí… Hudební – zpìv, hra
na kytaru, keyboard, bubny… Sportovní – spirobal, šipky, pingpong…
Tvùrèí – malování, vyrábìní, batika, filmování… Zábavné hry a soutìāe, hlavolamy, polštáøové bitvy… Diskuze – zajímavá témata, biblická zamyšlení… Pokec, gauèing, pohoda a vādy skvìlá ZÁBAVA!
Více informací najdete na: www.klubmana.cz, klubmana@centrum.cz

Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice
LEDEN 2011
Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do 12.00 hod.

l
l

Základní umìlecká škola, Strakonice,
Kochana z Prachové 263

tel./fax: 383 332 166 • e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz

LEDNOVÉ AKCE
Tøíkrálový koncert pìveckých sborù v kostele sv. Markéty.
Schùzka s rodièi āákù PHv, dosud nezaøazených na nástroj
– zahájení v 16.30 hod. v uèebnì HN 3. patro budovy Kochana z Prachové.
17. 1.
Koncert kytarové tøídy J. Pelána od 15.30 hod. v zámeckém
sálku, jako host vystoupí bývalá āákynì školy Lenka Menèíková, studentka brnìnské konzervatoøe.
19. 1.
Lednový āákovský koncert od 17.30 hod. v zámeckém
sálku.
21. – 22. 1. Reprezentace āákù uè. J. Pelána v celorepublikovém kole
kytarové soutìāe Zlatá Struna v Plzni.
24. 1.
Krajské setkání uèitelù HN ve Strakonicích v uèebnì HN
od 9 do 12 hod.
27. 1.
Koncert akordeonové a keyboardové tøídy M. Piklové od
16.30 hod. v zámeckém sálku.
31. 1.
Klavírní odpoledne āákù strakonické ZUŠ od 15.30 hod.
v zámeckém sálku.
7. 1.
10. 1.

Historie strakonických kin
Minulostí i souèasností strakonických biografù provede ètenáøe v nìkolika pokraèováních pan Jaroslav Landsinger, bývalý vedoucí promítaè.
Mám to štìstí, āe pocházím z rodiny, která vādy pùsobila ve strakonické
kultuøe, hlavnì po stránce jejího technického zajištìní. Mùj dìda z otcovy
strany Emanuel Landsinger pùsobil jako technik a promítaè v prvním kinì
ve Strakonicích, které pod názvem Sokolské kino bylo v tehdejším spolkovém domì, dnes sokolovnì. Tam se kino provozovalo podle slov dìdy
asi do roku 1942. V tomto váleèném roce však øíšská branná moc v sokolovnì zøídila pohotovostní lazaret, a tak se pro kino hledaly jiné prostory.
Ty se našly v taneèním sále hotelu Bílý vlk, kde je kino Oko i v souèasnosti. Tehdy byla na niāší støeše mezi hotelovou èástí a taneèním sálem
vystavìna promítací kabina, která promítacími okénky ústila do sálu. Na
protìjší stìnì ve smìru na dnešní teplárnu bylo plátno. Takto tomu bylo
aā do roku 1959, kdy na základì nástupu širokoúhlého filmu muselo dojít
k rekonstrukci kina vèetnì zmìny jeho stavební dispozice. Na této akci
se tenkrát podílely strakonické podniky, ÈZ, Fezko, Prùmysl mléèné
výāivy a Sítos. Za Fezko zde na elektroinstalaci pracoval mùj otec Jaroslav Landsinger a tam jsem za ním jako malý kluk docházel.
Pro širokoúhlé promítání bylo tøeba prodlouāit promítací vzdálenost,
coā v pùvodní stranové dispozici nebylo moāné. Kino se proto otoèilo
tak, āe plátno bylo ve smìru na hotel a sál se pøistavìním o dvì pole ve
smìru k teplárnì zvìtšil asi o osm metrù. Jenāe to stejnì nedalo poāadovanou vzdálenost, tudíā kabina byla pøizdìna na zadní zeï hledištì a svou
zadní èást mìla podepøenu zdí vystavìnou z venkovního terénu. Rovnìā

Pravidelný program:
Hrátky s batolátky – pro rodièe s jiā batolícími se dìtmi
(do 2 let)
Út
9.30
Pohádkové úterky – prográmky pro rodièe s dìtmi od 2 let
Výtvarný a hravý program – pro rodièe s dìtmi od 2 let
(poslední úterý v mìsíci tj. 25. 1.)
16.30
Vaøeníèko – krouāek vaøení pro rodièe s dìtmi od 3 let
(3. úterý v mìsíci tj. 18. 1. Úèast nahlásit koordinátorce)
St
9.30
Hudební a pohybové hrátky – pro rodièe s dìtmi od 2 let
10.00
Šátkování – vādy první støeda v mìsíci – tj. 5. 1.
16.00
Barvínek – tvoøení pro rodièe s dìtmi od 3 let
Èt
9.30
Hrátky s batolátky – pro rodièe s dìtmi do 2 let
9.30
Dvojèátka (vādy první ètvrtek v mìsíci, tj. 6. 1.)
16.00
Tanyny – tancování pro celou rodinu
Pá 9.30
Hajánci – prográmky pro rodièe s dìtmi do 12 mìsícù
(14. 1. výāiva kojencù, 21. 1. ukázka masáāe miminek)
Mateøské centrum nabízí maminkám nové sluāby!
l Internetový bazárek http://www.mcberuska.cz/bazarek/
l Hlídání dìtí – po dohodì s koordinátorkou, tel.: 739 618 617
Mimo pravidelný program:
Ètvrtky 6. 1. – 10. 2. od 17.00 hodin – v Berušce
ANGLIÈTINA PRO DÌTI. Kurzovné 6 lekcí. 60,- Kè/osoba/lekce.
Více info na našem webu – http://www.mcberuska.cz/kurzy/
Ètvrtek 13. 1. v 17.00 hodin – v Berušce
DÍLNIÈKA PRO RODIÈE. Tentokrát si vyrobíme dekorativního
snìhuláka.
Pátky od 7. 1. 18.00 – 19.30 hodin – zrcadlový sál v Sokolovnì
TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ – jen pro páry.
Kurzovné 10 lekcí. 60,- Kè/osoba/lekce. Pøihlášky a další info:
tel.: 604 609 594, mcberuska.strakonice@seznam.cz
Pondìlí 17. 1. v 17.00 hodin – v Berušce
ÈLENSKÁ SCHÙZE
Ètvrtek 27. 1. 11.00 – 16.00 hodin
SEKÁÈ V BERUŠCE
Nedìle 30. 1. od 14.00 hodin – velký sál mìstského domu kultury
MAŠKARNÍ BÁL
Do 3. 1. 2011 pro veøejnost zavøeno!
Tìšíme se na setkání s vámi!
MC Beruška, tel.: 773 165 696
Pøedsedkynì MC – Andrea Lišková • Vedoucí MC – Jitka Vápeníková
Koordinátorka MC – Michaela Horejšová, tel.: 739 618 617
Více informací na www.mcberuska.cz • mcberuska.strakonice@seznam.cz
Po

9.30

bylo vytvoøeno jiā stabilní hledištì s klopenou podlahou a pevnì uchycenými sedadly.
Paradoxem bylo, āe kino i hotel, aè stály v sousedství teplárny, nebyly
aā do zaèátku 70. let pøipojeny na parovod. V kinì i v hotelu se topilo
uhlím ze samostatné kotelny, která byla v suterénních prostorách mezi
biografem a hotelem pod bývalým vestibulem kina.
Po adaptaci na širokoúhlou projekci bylo Oko velice moderním kinem.
Bylo vybaveno promítacími stroji typu Dresden, které vyrábìla tehdejší
NDR. Tyto stroje umoāòovaly projekci všech obrazových formátù 35 milimetrového filmu vèetnì formátu širokoúhlého. Tato promítací technologie byla rovnìā vybavena na promítání se ètyøkanálovým prostorovým
magnetickým záznamem zvuku. To znamená, āe za plátnem byly tøi
reproduktorové soustavy – levý, støední a pravý kanál a na boèních stìnách byly umístìny menší reproduktorové soustavy takzvaného efektového kanálu. Filmù s tímto zvukem ale bylo pomìrnì málo, byly to hlavnì
velkofilmy jako Kleopatra a Grand prix. Ostatní filmy mìly klasický
optický monofonní zvukový záznam.
Filmy s magnetickým záznamem zvuku byly ovšem choulostivìjší na
zacházení. Filmová dráha musela být odmagnetována, aby nedošlo k poškození záznamu zvuku, a na tyto filmy dokonce musela být zvláštní
lepièka, která umoāòovala šikmé slepení pøetrāeného filmu, coā zamezovalo rušivému lupnutí v záznamu zvuku.
Ale vraHme se ještì ke zmínìné rekonstrukci kina Oko v roce 1959.
Zanedlouho po jejím skonèení, poèátkem dubna, zde byla promítána
tzv. Pøehlídka èeskoslovenských filmù. Zahájena byla 6. 4. širokoúhlým
barevným filmem Smrt v sedle.
Jaroslav Landsinger
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pohled do historie

Chviličku před nečekaným a neplánovaným úspěchem
Pøípravné turnaje na sezonu 1988/89 se díky
Gustovi Kochovi hrály také v rakouském Steyeru,
āeny to mìly jako pøípravu, stará garda muāù víc
oprášila bývalé známosti. Podzim byl úspìšným
pokraèováním loòské sezony.
Pokusili jsme se navázat na tradièní vánoèní turnaje v Praze a podaøilo se nám zajistit 16 týmù
a strakonické dorostenky prohrály jen s repre týmem Francie, tak kvalitní byly naše dívky.
Po úspìchu juniorek pøichází druhá nabídka
M. Vondøièkovi k vedení repre týmu āen, kterou
tentokrát neodmítl. Domácí āeny pøevzal úspìšnì
Milan Janda.
Muāi v oblastním pøeboru dali z 15 zápasù 10x
stovku, to byl obdivuhodný rozdíl naší výkonnosti
ve srovnání s ostatním jihoèeským basketbalem.
Nejlepšími støelci a hlavními tahouny byli Jiøí
Hrabák, Tomáš Vysoký, Josef Jaroš, Roman
Beneš, Karel Dvoøák.
V lize se dorostenky pøekonávají a ligu hrají
i dorostenci, kteøí bojují s naším tradièním nedostatkem vysokých hráèù a stále hrají proti výškové
pøevaze. Oporami byli Miloš Hùda, Jiøí Štìdrý,
Miloslav Laòka, Jiøí Pešek, Michal Pivovarský.
Naše basketbalová pøíprava zaujala i praāské
celky a podobnou formou se zaèaly pøipravovat
týmy Meteoru Praha. Zavedl to trenér Josef Maurer, který pozdìji jako výborný ortoped vracel na
høištì obì Hùlkové, a také souèasná opora našich
āen Zuzana Ondøejová byla v jeho péèi.
eny skonèily ve druhé lize na ètvrtém místì
a do týmu dorostenek pøichází z Klatov Jana Kabátová, poprvé posilujeme naše týmy z jiného klubu. Byla vzorná svou pílí a hlavnì byla vìtší neā
naše dívky.
aèky i mladší dorostenky pod vedením Pavla
Kamaryta a Milana Jandy byly na pøeborech ÈSSR
„jen“ ètvrté a oba týmy byly zklamané. Minidívky
skonèily na minifestivalu v Olomouci tøetí v sestavì Hana Poāárková, Vìra Tomanová, Lucie
Kvasnièková, Barbora Škopová, Eva Køiváèková,
Radka Kylbergerová, Dana Podskalská a z Volenic dojíādìjící obìtavá Marcela Rejšková. A další
Klára Holá, Eliška Nemravová, Lenka Vojíková,
Jaroslava Škrlová, Monika Hajšmanová, Marie
Urbanová z Cehnic.
Vondøièka s reprezentaèním týmem āen, ve kterém byl základ zlatých juniorek, prakticky navázal
na jejich hru i skvìlou tradici āenského basketbalu
a pøivezl z Varny støíbrnou medaili z ME. Podíl
mìla také odchovankynì Eva Blaāková – Kaluāáková (pro ménì informovaná āena souèasného
støíbrného trenéra z MS āen).

Znovu byl uspoøádán vánoèní turnaj, jeho organizátorskou duší byl Zdenìk Tesaø a jeho zásluhou
jsme také uvítali týmy z Itálie, Bulharska a Slovenska. Na turnaj pøijel i jinak skromný italský
milionáø pan Vitale, pøedseda mezinárodní komise
mini, aby se podíval, kde ty malé Strakonice jsou.
Turnaj se musel z politických dùvodù jmenovat –
novoroèní, na zájmu dìtí se však nic nemìnilo.
Pøijel také náš bývalý hráè, dnes jiā známý básník
Jiøí áèek, a napsal do bulletinu …vzpomínám
na èasy, kdy nejmilejším obleèením byl dres a basketbalový míè byl stejnì vzrušující jako dívky, kdy
jsme se uèili, aniā jsme to tušili, vyhrávat nejen
nad soupeøi, ale sami nad sebou, kdy nás starší
uèili myslet kolektivnì a hrát fair play… byla to
slova velmi milá i pouèná.
V roce 1989 odjíādí Vondøièka jako trenér s národním týmem na mistrovství svìta do Malajsie,
v týmu je oporou strakonická odchovankynì Eva
Kaluāáková a také Václava Jirášková. I tentokrát
tým porazil SSSR a skonèil na skvìlém ètvrtém
místì, kdyā se v boji o bronz prohrálo s Kubou.
Po výhøe nad SSSR si Vondøièka od øady zahranièních trenérù vyslouāil pøezdívku rusobijec, coā
bylo lichotivé.
Na domácí palubovce se daøilo víc dívkám neā
chlapcùm, neboH se u nich víc projevovala soustavná propojenost a spolupráce trenérù.
Mezi āákynìmi se objevují pozdìjší juniorské
reprezentantky, Václava Vojtová, Martina Hùlková a také Veronika Doubková. Lásku ke høe jim
vštípil v tomto vìku Jindøich Frèek. Dorostenky
mladší vedl Milan Janda, dorostence Richard Bogusch. Jandovy mladší dorostenky jiā po tøetí za
sebou postoupily na pøebor ÈSSR, vedoucím byl
Jan Jakubec a tým hrál ve sloāení Bohuslava
Štveráková, Dagmar Divišová, Gabriela Zronková,
Dita Poāárková, Kateøina Jakubcová, Petra Èapková a tento tým pøivezl bronzovou medaili.
Ve starším dorostu je obìtavým a vādy ochotným vedoucím Milan Hùlka a jako trenér pomáhá
Josef Vávra.
Podhoubí zejména dívèího basketbalu bylo široké, ale i úspìšné. Dùkazem jsou umístìní dìtí
na pøeborech ÈSSR – šesté místo āaèek, mini –
„páHaèky“ byly ètvrté a „šesHaèky“ šesté. V mini
se objevují další jména pozdìjších výrazných opor
v týmu āen, Monika Krpálová, Zuzana Faltusová
a s nimi hrály Petra Doulová, Jitka Tesaøová, Olina Topinková, Vladìna Jirsová, Lenka Musilová.
Do sezony 90/91 vstupujeme znovu s pøáním
udrāet své ligové soutìāe v dospìlých stejnì jako
v dorostu a zajistit postup āaèek na pøebor ÈSSR.
Pøání se pomalu naplòovala.
Muāi figurovali na tøetím místì ve II. lize,
vedl je Zdenìk Èech a Josef Kováø, chlapecká mládeā mohla mít své vzory v Jirkovi
Hrabákovi, Romanu Benešovi, VíHovi Krejèím nebo Tomášovi Vysokém, kteøí byli tahouny muāského týmu. Rovnìā āeny byly
tøetí, byl to tým velmi kvalitní. Zkušené āeny
– uvádìny dívèími jmény Michaela Keplová, Petra Vondøièková, Jitka Tomandlová
a Jana Zborníková doplnilo skvìlé mládí
z øad Jandových dorostenek – Bohuslava
Štveráková, Denisa Parkosová, Jana Kabátová a také jiā Jarka Bernasová – pozdìji
Mladší dorostenky na vánoèním turnaji v roce 1985. Zleva nejdéle slouāící āena v první lize. Tento tým
stojí – Miroslav Vondøièka, Lenka Turková, Jana Kleèková, prohrál jen 3x v celé druholigové soutìāi.
Jana Kabátová, Marcela Pytlová, Denisa Parkosová, Ivana
Úspìchem také bylo, āe Josef Opava se
Vandová, Jaroslava Vyhlídalová, Jan Jakubec; v kleèe – stal, jinak soudcovská jihoèeská jednièka,
Josef Vávra, Martina Bøízová, Martina Šulistová, Daniela šéfem èeských sudích.
Darebná, Jaroslava Bernasová, Michaela Vávrová.
Úspìchy nás zlákaly k samostatnosti
Foto: Archiv autora klubu, z administrativních dùvodù odešel

Na soustøedìní v Záboøí na vánoèním turnaji
v roce 1981. Zleva stojí – Ladislav Ptáèek, Milan
Hromek, Tomáš Vysoký, Jirka Pešek, Zdenìk Mirwald; v kleèe – Zdenìk Hronek, Marek Vondøièka,
Pavel Kuneš, Martin Bogousch, Josef Kouba.
Foto: Archiv autora
basketbal od hlavièky ÈZ, pod kterou se hrálo
35 let. Iniciátory byli mladí – Milan Janda, Pavel
Kamaryt, Gustav Koch, Zdenìk Èech, starší
generaci reprezentované Richardem Boguschem, Jindrou Frèkem i Miroslavem Vondøièkou se do zmìny moc nechtìlo, ale podlehli dravému mládí.
Na pøípravný turnaj juniorek ÈSSR odjela
Jana Kleèková, Bohuslava Štveráková a Kateøina
Jakubcová, to byl náš další úspìch.
Milan Janda, pouèen ze svého pùsobení ve VŠ
Praha, āe tým pro špièkovou výkonnost je nutno
doplòovat, navázal kontakt s Ústím a pøišla dorostenka – podkošová Dana Kadlecová. Pøed tímto
pøestupem se hrálo vādy jen s vlastními odchovankynìmi, i kdyā ty vysoké nám vādy chybìly. Vrátila se ze Sparty Vìra Pauchová a se svou chutí
hrát byla výraznou oporou. eny pøedvádìly
skvìlou hru a prohrály jen dvakrát na zaèátku
sezony, dorostenky neklopýtly vùbec, jen muāi
se nemohli rozhoupat k výhrám.
Rok 1992 otvírají āeny výhrou na Spartì, hra se
opírala o zkušené rozehrávaèky, které výbornì
doplòovala Radka Reinischová (dnes Drnková,
mimoøádnì obìtavá trenérka malých nadìjí).
Muāi nakonec v klíèovém zápase sklidili potlesk
za udrāení ligy, kdyā opora Jiøí Brabec díky chybám u stolku odešel pro pìt chyb, které nemìl, ale
tým tu chybu doslova pomstil.
Na konec sezony se dosáhlo tìchto výsledkù –
Béèko minidívek (trenér Pavel Kamaryt) bylo
v pøeboru sedmé, stejnì jako Aèko (trenér Milan
Janda), starší āaèky (trenéøi Miroslav Vondøièka,
Jindra Frèek) páté, mladší dorostenky (trenér Milan Janda) sedmé, vše v ÈR, v ÈSFR starší dorostenky (trenér Milan Janda, Pavel Kamaryt) ètvrté,
āáci (trenéøi Richard Bogusch, Michal Pivovarský)
v oblasti ètvrtí, dorostenci (trenéøi Jiøí Strejc, František Linhart) vyhráli v oblasti pøebor, muāi (trenér Zdenìk Èech) sedmí v lize a āeny (trenér
Miroslav Vondøièka) si vybojovaly po druhé
kvalifikaci o postup do první ligy. K úspìšnému zakonèení tohoto období patøí pokøik šesHaèek
My jsme ze Strakonic
dudaèky Švandovy holky milý,
aby nám pán Bùh dal
pro ten náš basketbal hodnì síly,
kdyā jdem do útoku pìknì
bok po boku, to je krása,
nic nezastaví nás, hrnem se ráz na ráz,
trenér jásá.
Radost a nadšení dìtí byly povzbudivé i odmìnou všem trenérùm.
Miroslav Vondøièka
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