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n Hrad má své internetové stránky
n Okradený senior

Rekonstrukce
Velkého náměstí pokračuje
Rekonstrukce (revitalizace) centra mìsta pokraèuje i v letošním roce. Jedná se o èást, která je
realizována v rámci Integrovaného plánu rozvoje
mìsta Strakonice (deprivované zóny „Sídlištì
MÍR“) a spolufinancována z Integrovaného operaèního programu.
Zahájení stavebních prací se pøedpokládá od
1. bøezna, a to konkrétnì na pokraèování páteøní kanalizace v úseku Velkého námìstí od ulice
Lázeòská po køiāovatku s ulicí U Sv. Markéty
a s ul. Na Stráāi (tj. v èásti pod rampou). Na tyto
práce v tomto úseku naváāe rekonstrukce parovodu, jejímā investorem je Teplárna Strakonice, a. s., a pokládka vodovodu. Tyto èinnosti budou vzájemnì koordinovány. Dokonèení prací v této èásti se pøedpokládá do 7. 6. 2011.
Následovat bude výstavba novì øešené køiāovatky
ulic U Sv. Markéty, Na Stráāi a Velkého námìstí.
Rekonstrukce povrchù komunikací, veøejného
osvìtlení, koneèná úprava prostoru rampy a další
od budovy školy aā k ulici Bavorova je souèástí
III. etapy. Ta mìla plynule navázat na pøedchozí
stavební úpravy. Bylo vydáno územní rozhodnutí,
které ovšem zatím není pravomocné. V rámci
územního øízení se jeden z majitelù objektù odvolal a vzhledem k zákonným lhùtám se mùāe stát,
āe mìsto nebude moci vèas poāádat o dotaci. Bez
ní by se stavba pravdìpodobnì o nìkolik let zdrāela.
Nepodcenilo mìsto tento problém? Rekonstrukce Velkého námìstí je stavebnì velmi nároèné
dílo a z toho dùvodu se pøipravovala jiā od roku
2008. Se všemi majiteli okolních nemovitostí probíhala nìkolikerá jednání a pokud to bylo moāné,
jejich pøipomínkám jsme se snaāili vyhovìt. Samozøejmì s ohledem na studii, parametry území i
platné technické normy. Napøíklad v pøípadì objektu výše zmínìného majitele došlo na základì
jeho pøipomínek k dílèím úpravám projektu.
Rekonstrukce ulice Hrnèíøská a ulice Pionýrská
(fáze D) se pøedpokládá od 1. 4. do 30. 5. 2011.
Realizace køiāovatky Velkého námìstí s ul.
U Sv. Markéty a s ul. Na Stráāi (tzv. køiāovatka
„Zlatý køíā“) a spodního úseku ulice Na Stráāi
(fáze F) se pøedpokládá od 1. 6. do 30. 9. 2011.

Ve spodním úseku ulice Na Stráāi (od køiāovatky
s ulicí Pionýrská po køiāovatku s Velkým námìstím) bude koordinovanì provádìna i rekonstrukce parovodu (investor TST, a. s.) a pokládka
nových telefonních kabelù (investor Telefónica O2 Czech Republic).
Závìrem roku bude pak dokonèen horní úsek
ulice Na Stráāi (od køiāovatky s ulicí Pionýrská po
køiāovatku s ulicí Èelakovského) v pøedpokládaném termínu od 1. 10. do 15. 11. 2011. Zde bude
nutná koordinace se soubìānì realizovanými sítìmi Telefónica O2 Czech Republic.
Tímto bude první èást revitalizace støedu našeho mìsta dokonèena. Navazovat dále bude
realizace III. etapy, a tím bude ukonèena celá
rekonstrukce Velkého námìstí. Následovat by
pak mìly rekonstrukce i dalších ulic v centru
mìsta, jeā jsou také v nevyhovujícím stavu.
ádáme tímto rovnìā o porozumìní a toleranci
pøi provádìní nároèných stavebních prací a s tím
spojeným doèasným zhoršením jak dopravní obsluānosti, tak celkového komfortu v této lokalitì.
Stavba se bude snaāit o co nejmenší dopad negativních vlivù na veøejnost.
Náhradou za to bude krásné, zajímavé prostøedí
v centru našeho mìsta a v neposlední øadì i provedení výmìny „doāilých“, mnohdy nefunkèních
ināenýrských sítí.

Dopravní uzavírky zmínìné lokality:
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Sklep domu U Hroznu.

Foto: Jiøí Urbánek

I. etapa – od 1. 3. do 7. 6. 2011 – úplná
uzavírka Velkého námìstí v úseku od Bavorovy ulice od èp. 47 po køiāovatku s ulicí U Sv.
Markéty (v této etapì bude køiāovatka u spoøitelny bez omezení).
II. etapa – od 26. 3. do 7. 6. 2011 – úplná
uzavírka místní komunikace v ulici Velké námìstí v úseku cca od èp. 47 po køiāovatku s ulicí U Sv. Markéty, úplná uzavírka køiāovatky
ulic Velké námìstí x U Sv. Markéty x Na Stráāi a úplná uzavírka ulice Na Stráāi v úseku od
vjezdu do dvora MìÚ ke køiāovatce s ulici
Velké námìstí.
III. etapa – od 8. 6. do 30. 9. 2011 – úplná
uzavírka køiāovatky ulic Velké námìstí x U Sv.
Markéty x Na Stráāi a úplná uzavírka ulice
Na Stráāi v úseku od vjezdu do dvora MìÚ ke
køiāovatce s ulicí Velké námìstí.
IV. etapa – od 1. 4. do 31. 5. 2011 – úplná
uzavírka ulice Hrnèíøská v úseku od køiāovatky s ulicí Velké námìstí po køiāovatku
s ulicí Pionýrská a úplná uzavírka ulice Pionýrská v úseku od køiāovatky s ulicí Hrnèíøská po køiāovatku s ulicí Na Stráāi.
V. etapa – od 1. 10. do 15. 11. 2011 – úplná
uzavírka ulice Na Stráāi v úseku od vjezdu do
dvora MìÚ po køiāovatku s ulicí Èelakovská
(vèetnì).
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Váāení spoluobèané,
srdeènì vás zvu na IV. jarní setkání
s obèany, které se uskuteèní v pondìlí
14. bøezna 2011 od 16.00 hodin v Rytíøském
sále strakonického hradu.
Setkání bude vìnováno rekonstrukci Velkého námìstí – všemu, co je jiā za námi, ale
i tomu, co nás ještì èeká. Jiā tradiènì budete
mít moānost zeptat se vedení mìsta i na další
témata, která vás zajímají. Pøijmìte prosím
srdeèné pozvání ke spoleèné debatì i pøemýšlení o budoucnosti našeho mìsta.
Tìším se na setkání s vámi.
Pavel Vondrys, starosta
Snahou bude zachovat po celou dobu výstavby
pøístup do prostoru rampy pøed mìstským úøadem
z ulice Bavorova a vjezd do dvora mìstského
úøadu s volným parkováním. Upozoròujeme, āe
uvedené termíny jsou pøedbìāné. Dìkujeme za
pochopení.

Vìdìli jste, āe…

Dùm U Hroznu, jeden z nejvýznamnìjších mìšPanských domù na Strakonicku, jehoā stavební
historie, dle stavebnì historického posouzení
zpracovaného doc. Ing. arch. Františkem Kašièkou CSc., spadá do druhé poloviny 14. století.
V domì, který je ve své podstatì renesanèní,
s pozdìjšími barokními a klasicistními stavebními
úpravami, dle slov Jiøího Urbánka bylo zjištìno:
„Sklep v úrovni druhého podzemního podlaāí zasahuje ve své pùdorysné ploše pøibliānì 6,5 m do
Velkého námìstí, podlaha sklepa je v nejhlubším
místì 5,3 m pod zádlaābou námìstí, strop je pak
zaklenut cca 3,5 m pod vozovkou námìstí. V polovinì jeho délky pod námìstím pak tato západní
chodba sklepa odboèuje vpravo smìrem k východu
do další východní prostory, která je ale zcela zavalena – zasypána zeminou se smìsí kameniva. Pøi
èásteèném odtìāení tohoto závalu – pouze propojovací èást chodby – se ukázalo, āe i tento prostor
východního sklepení je znaènì širší neā západní
èást, je zaklenut cihelnou valenou klenbou, která
je ale v místì trasy uloāené kanalizace prolomena
a prostor je zcela zasypán pro vytvoøení loāe této
kanalizace. Tento zavalený prostor východní èásti
druhého podzemního podlaāí je pravdìpodobnì
komunikaènì propojen se sklepem prvního podzemního podlaāí domu U Hroznu. O tom svìdèí
èásteènì jiā odkryté schodištì z úrovnì tohoto
sklepa a s nejvìtší pravdìpodobností pokraèuje
soubìānì se západní èástí sklepení smìrem do námìstí. Zjistit vzdálenost, vèetnì stavební opravy
této èásti sklepení, je pøedmìtem plánovaných
stavebních prací, které budou realizovány v soubìhu se stavebními pracemi na Velkém námìstí.
e se jedná pravdìpodobnì o rozsáhlé podzemní prostory se dá usuzovat i z mnoha výklenù a naznaèených a zazdìných odboèovacích
chodeb, které se v západní, tedy odkryté èásti
sklepení, nacházejí.“
Oldøich Švehla, odbor majetkový
Václav Býèek, odbor dopravy
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informace z radnice

RADA MĚSTA STRAKONICE
7. jednání dne 19. 1. 2011

Nová opravna ve městě

Modernizace ZŠ
F. L. Čelakovského

Rada mìsta souhlasila s pronájmem nebytových prostorù v objektu Na Køemelce 512 panu
Antonínu Koèímu za úèelem provozování opravny elektromotorù a ruèního elektrického náøadí.

Rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy
o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS
II Jihozápad na projekt Modernizace ZŠ F. L.
Èelakovského. Celková výše dotace bude ve výši
92,5 % z celkových zpùsobilých výdajù projektu, maximálnì však do èástky 20.905.000,- Kè.
V letošním roce by mìla probìhnout druhá etapa modernizace ZŠ F. L. Èelakovského. Akce je
rozdìlena na dvì èásti. První se týká vlastní budovy a druhá okolních prostor. Bude pøistavìn výtah, dojde k rekonstrukci a zateplení støechy, odvlhèení obvodových zdí, k celkové rekonstrukci
elektroinstalace a výmìníkové stanice. V rámci
okolních prostor bude vybudované nové dìtské
høištì, letní uèebna amfiteátrového typu a budou
vysazeny ukázky rùzných biotopù – les, vøesovištì,
step.

Podpora kultury
Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvku
ve výši 2.000,- Kè Sdruāení hasièù ÈMS – okres
Strakonice na uspoøádání literárnì výtvarné
soutìāe Poāární ochrana oèima dìtí a ve výši
5.000,- Kè DDM Strakonice na uspoøádání
akcí v období únor aā èerven 2011.

9. jednání dne 2. 2. 2011

Dřevní hmota z lesů
Rada mìsta rozhodla zadat výzvu k podání nabídek na odkup døevní hmoty z lesù mìsta.

Městské lesy
Na základì výbìrového øízení souhlasila rada
mìsta s uzavøením smlouvy na provádìní pìstebních èinností s firmou Milan Hradecký, Novosedly, za cenu 616.651,- Kè (bez DPH) a na
provádìní tìāby a pøibliāování døeva v lesích
mìsta s firmou Milan Hradecký, Novosedly, za
cenu 365.240,- Kè (bez DPH).

10. jednání dne 9. 2. 2011

Vůz pro pečovatelskou
službu
Rada mìsta souhlasila se znìním zadání výzvy
na koupi dodávkového sluāebního vozidla pro
zajištìní peèovatelské sluāby v maximální cenì
vèetnì DPH do 500.000,- Kè.

Jmenování komise
Rada mìsta jmenovala èleny komise pro výbìr
uchazeèù āádajících o pobytové sluāby v Domì
pro seniory v Lidické ulici a v Domì pro seniory
v ulici Rybnièní v tomto sloāení: PhDr. Ivana
Øíhová, Ing. Karel Seknièka, Miloslava Pašavová, Mgr. Lenka Vysoká, Bc. Jana Šefèíková,
Mgr. Miroslava Lechnýøová a MUDr. Michal
Pelíšek.
Èlenové komise pracují bez nároku na odmìnu.
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Koeficient nebude uplatněn
Rada mìsta souhlasila s neuplatnìním inflaèního
koeficientu v roce 2011 u všech nájemcù nebytových prostorù a pozemkù v majetku mìsta
Strakonice a u bytových jednotek se smluvním
nájemným, u kterých je moāno ho uplatnit.
Inflaèní koeficient udávaný èeským statistickým
úøadem pro rok 2010 je 1,5 %.

ČZ a. s. přispěla na děti
Rada mìsta souhlasila s uzavøením darovací
smlouvy mezi ÈZ a. s. a mìstem Strakonice,
jejímā pøedmìtem je poskytnutí èástky ve výši
200,- Kè mìsíènì na kaādé dítì zamìstnancù
firmy umístìné v MŠ ve Strakonicích.
Poskytovaná finanèní èástka je úèelovì vázána
na èásteènou úhradu provozu mateøských škol a za
rok 2010 èinila 100.400,- Kè.

Oprava komunikace
Rada mìsta rozhodla zadat výzvu k podání nabídky na opravu komunikace z Hajské do Modlešovic.
Na opravu získalo mìsto dotaci ve výši 100 %
z grantového programu Ministerstva pro místní
rozvoj ÈR. Stávající cesta vedoucí z Hajské do
Modlešovic bude opravena asfaltem. Další dotaci
ze stejného dotaèního titulu získaly Strakonice
opìt ve 100 % výši na opravu asfaltovým krytem
komunikace V Ráji.
Usnesení z jednání RM naleznete na internetových
stránkách www.strakonice.eu.

Kácení stromů
na pozemcích města
V období tzv. vegetaèního klidu, coā je právì
na sklonku zimy, se na pozemcích mìsta v rùzných
èástech Strakonic kácejí suché, poškozené èi provoznì nebezpeèné stromy.
Tøi javory a jeden dub byly pokáceny na základì
výsledkù odborného posudku v areálu Podskalí.
Šetøení hodnotilo stávající døeviny rostoucí v tìsné
blízkosti cyklostezky a stezky pro pìší. Odstranìn
byl také javor u dìtské lanovky a poškozené akáty
v zadní èásti Podskalí. Padlo také šest nemocných,
døevokaznými houbami napadených vrb u Mlýnského náhonu v lokalitì Ostrov. Kácet se bude také
na sídlišti Mír, kde vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a nestabilitì mohou být nebezpeèné
dva topoly kanadské. „V letošním roce bude ještì
pokraèovat kácení stromù v Rennerových sadech
podle vypracovaného posudku a plánu péèe,“ øíká
Ondøej Feit z odboru āivotního prostøedí MìÚ
Strakonice. Jak dále informoval, pùjde o dvanáct
stromù pøeváānì v západní èásti parku.
S koncem zimy zmizí také døeviny rostoucí
na svahu v Mlýnské ulici. V tìchto místech je
plánovaná výstavba bytového domu. „Projekt samozøejmì zahrnuje opìtovné ozelenìní tìchto
prostor v okolí zmínìného domu i ve svahu,“ doplòuje O. Feit.
(PR)

Finanční podpora
v oblasti kultury
Mìsto Strakonice i v letošním roce podpoøí
spolky, sdruāení a skupiny, které svými aktivitami
obohacují kulturní āivot ve mìstì. ádost o pøíspìvek na celoroèní èinnost je nutné doruèit do 31.
bøezna 2011. V āádosti by mìl být uveden popis
aktivit, náklady na èinnost, návrh poāadovaného
finanèního pøíspìvku a úèel jeho pouāití. Celé znìní pravidel pro poskytování pøíspìvkù (neinvestièních transferù) na kulturní èinnost najdete
na internetových stránkách www.strakonice.eu
(obèan/samospráva/pøíspìvky a granty mìsta).
Další doplòující informace vám poskytne pí Janochová, e-mail: eva.janochova@mu-st.cz, tel.:
383 700 841. Písemné āádosti zasílejte na adresu
Mìstský úøad Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, Velké námìstí 2, 386 21 Strakonice.
Eva Janochová, odbor školství a CR

Hrad má své internetové stránky
www.hradstrakonice.cz – tak zní nové internetové stránky vìnované dominantì mìsta – strakonickému hradu. Celý svìt se tak mùāe na dálku
pøenést k nám do jihoèeských Strakonic a dozvìdìt se zajímavosti o národní kulturní památce.
Na stránkách jsou informace zachycující støípky
z historie, architektonické skvosty, kulturní program, hradní klepy, ale i virtuální
prohlídky, prostøednictvím nichā
mohou zájemci nahlédnout pøímo
do hradního areálu. V sekci vìnované rekonstrukci hradu jsou
podrobné informace doplnìné
o dva dokumentární filmy zachycující celou jeho promìnu. Zajímavostí je i poptávkový formuláø pro ty, kteøí plánují ve svém
āivotì uèinit zásadní rozhodnutí
a vstoupit do svazku manāelského v obøadní síni. I ona díky
výmalbì a novému mobiliáøi získala nový rozmìr. Stránky jsou
vytvoøeny ve tøech jazykových
mutacích vèetnì stránek pro neviÚvodní stránka
domé.

Zøízením stránek strakonického hradu byla
završena jeho rozsáhlá rekonstrukce, která probìhla v uplynulých pìti letech a vyāádala si více jak
162 milionù korun. Tvorba webových stránek
byla souèástí grantu podpoøeného z Finanèního
mechanismu EHP/Norsko.
Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR

www.hradstrakonice.cz.

Foto: Archiv MìÚ

sdělení

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
V bøeznu probìhne na území Èeské republiky sèítání lidu, domù a bytù.
Informace o sèítacích obvodech, jménech a èíslech sluāebních prùkazù a spojení na pøíslušné komisaøe budou zveøejnìny od 4. bøezna na úøední desce
MìÚ Strakonice, ve vývìsních skøíòkách a na webových stránkách mìsta
www.strakonice.eu.
Kaādá domácnost obdrāí pøedem, nejpozdìji do 6. bøezna, do své poštovní schránky letáèek o sèítání a lístek s informací o jménu a pøíjmení
sèítacího komisaøe s jeho sluāebním èíslem a termín první návštìvy k pøedání sèítacích formuláøù. Sèítací komisaøi zaènou navštìvovat domácnosti
7. bøezna, roznáška konèí 25. bøezna. Kaādý obèan dostane zelený Sèítací
list osoby, majitelé a uāivatelé bytù ālutý Bytový list a majitelé èi správci
domù ještì oranāový Domovní list. Formuláøe se vyplòují podle skuteèností platných do pùlnoci z 25. na 26. bøezna.
Vyplnìné formuláøe budou sbírány od 26. bøezna do 14. dubna. Formuláø
mùāete odeslat také poštou nebo e-mailem.
Sèítací komisaø vás navštíví v uniformì Èeské pošty se speciální brašnou
oznaèenou výrazným nápisem Èeská pošta. Kaādý musí být vybaven sluāebním prùkazem a souèasnì pøedloāí osobní prùkaz. Obèan mùāe poāádat
o návštìvu sèítacího komisaøe v termínu, kdy s ním bude v bytì další osoba.
Není povinnost vpouštìt sèítacího komisaøe do svého domu èi bytu.
Jiā od 26. února funguje bezplatná telefonní linka, kde mùāete získat bliāší
informace nebo si napøíklad zjistit totoānost sèítacího komisaøe ve svém
obvodu. Vlastníci domù jsou povinni podle zákona 128/2000 Sb. oznaèit ještì
pøed sèítáním budovy èíslem urèeným obcí.
Více informací vèetnì návodu na vyplnìní sèítacích listù najdete na
www.scitani.cz.
Bezplatná telefonní linka: 800 87 97 02.
(PR)

Podpora činnosti
v oblasti sportu
a volného času
I v letošním roce podpoøí mìsto Strakonice
pravidelnou sportovní èinnost āactva a dorostu
a volnoèasovou èinnost mládeāe do 19 let.
Zájemci o pøíspìvky mohou podat své āádosti
na pøedepsaných formuláøích nejpozdìji do
31. 3. 2011 na Mìstský úøad Strakonice, odbor
školství a cestovního ruchu, Velké námìstí 2,
386 21 Strakonice. K āádostem je nutné pøiloāit pøedepsané formuláøe èestných prohlášení
a jmenné seznamy jednotlivých èlenù vèetnì adresy jejich trvalého pobytu a roku narození. Formuláøe jsou k dispozici na www.strakonice.eu,
v portálu Obèan, v odkazu Pøíspìvky a granty
mìsta – Sport a volný èas nebo na odboru školství
a CR.
Pøidìlování pøíspìvkù se øídí Zásadami pro
poskytování finanèních pøíspìvkù (neinvestièních transferù) mìsta Strakonice urèených pro
tìlovýchovu, sport a ostatní volnoèasové aktivity
pro rok 2011 a následující roky.
Bliāší informace vám poskytne Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR, tel.: 383 700 844,
725 596 443, e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz.
Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR

Nová rubrika
na webových
stránkách města
Hospodaøení mìsta Strakonice vyvolává v poslední dobì øadu polemik (nejen pøi jednáních zastupitelstva). Nejdiskutovanìjším tématem je úvìrové zatíāení. V této souvislosti se objevuje øada
spekulací, nepøesných èi zcela zavádìjících údajù.
Právì proto pøinášejí oficiální webové stránky
mìsta novou rubriku Aktuální stav èerpání úvìrù.
Informace budou pravidelnì aktualizovány vādy
k 10. dni v mìsíci. Novou rubriku naleznete na
www.strakonice.eu/menu obèan.
(PR)

Významné ocenìní pro Mìstský úøad ve Strakonicích pøevzali starosta mìsta
Pavel Vondrys a tajemník úøadu Jan Tùma. Slavnostní akt pøedání støíbrné
Ceny ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veøejné správì se uskuteènil
8. února 2011 v Divadle Karla Pipicha v Chrudimi. Na snímku Pavel Vondrys
a Jan Tùma s projektovým manaāerem MìÚ Strakonice Michalem Novotným.

POZVÁNKA NA

IV. JARNÍ SETKÁNÍ S OBÈANY
na téma Velké námìstí a další aktuální témata
v pondìlí 14. 3. 2011 v 16.00 hodin v Rytíøském sále
strakonického hradu.

Elektronické objednávání na odbor dopravy
Potøebujete si vyøídit své záleāitosti na odboru
dopravy, ale nechcete trávit èas èekáním, neā
pøijdete na øadu? Jiā pùl druhého roku mùāete
vyuāívat sluāby elektronického objednávání. Pøes
internet si pohodlnì najdete poāadovanou agendu
a zamluvíte volný termín. Pak uā jen staèí dostavit
se pøesnì v daný èas do budovy MìÚ v ulici Krále
Jiøího z Podìbrad.
Dosud sluābu elektronického objednávání
v systému Web Call za mìsíc prùmìrnì vyuāije

24 klientù. Nejvìtší nárùst zájmu byl na sklonku roku 2010, kdy zejména v dùsledku povinné
výmìny øidièských prùkazù se pøes internet na
odbor dopravy objednalo v listopadu 57 a v prosinci 66 zákazníkù.
Sluābu elektronického objednávání naleznete na oficiálních webových stránkách mìsta
Strakonice www.strakonice.eu/menu obèan/mìstský
úøad/doprava–rezervace na pøepáāku.
(PR)

Únor na ZŠ Povážská
Zajímá vás, jak pokraèuje stavba nové základní
školy ve Strakonicích? O aktuální informace jsme
poāádali Jaroslava Housku, investièního technika
MìÚ:
Na prvním stupni je jiā hotovo zateplení i vnìjší
obvodový plášP, v únoru byly z velké èásti dokonèeny vnitøní instalace – topení, vzduchotechnika,
kanalizace, vodovod. Souèasnì se provádìly cihel-

né vyzdívky (pøíèky mezi tøídami atd.) a pracovalo
se na podlahách.
Hotová je hrubá stavba kuchynì s jídelnou
a z 80 procent je uā také dokonèena hrubá stavba
budovy druhého stupnì. Práce pokraèují pøedevším
podle poèasí.
Dosud bylo prostavìno 113 milionù korun.
(PR)

Společenský večer pro záchranáře
Mìsto Strakonice uspoøádalo Spoleèenský veèer pro záchranáøe. Letošní, v poøadí druhý, se
uskuteènil v úterý 22. února v domì kultury.
Hlavním smyslem Spoleèenského veèera pro záchranáøe bylo vyjádøení úcty tìm, kteøí ve své
profesi èi volném èase pomáhají pøi záchranì
āivota, zdraví a majetku obyvatel Strakonicka.
Pozváni byli zástupci všech sloāek Integrovaného záchranného systému. Jako v loòském roce
i tentokrát byl tøem navrāeným kandidátùm pøedán
starostou mìsta dìkovný list za mimoøádné zásluhy. Ocenìní pøevzali Petr Waldmann, Jan Vondrys
a Václav Císaøovský.
Petr Waldmann a Jan Vondrys zastavili se svým
soukromým vozem u dopravní nehody, která se
odehrála v polovinì èervence ve Støedoèeském
kraji. Pomocí āelezné tyèe vyprostili zranìného
èlovìka z havarovaného auta a poskytli mu první
pomoc. Postarali se také o bezprostøední pomoc
druhé osobì, která zùstala zaklínìná ve vozidle,
dokud nepøijela záchranka a hasièi. Poté ještì pomáhali s vyprošPováním a transportem zranìných
do sanitky a vrtulníku. „Oba pracují jako profe-

sionální hasièi. Petr Waldmann je pøíslušníkem
územního odboru Hasièského záchranného sboru
ve Strakonicích a Jan Vondrys pracuje jako hasiè
v podniku ÈZ a.s. Ve volném èase po turnusových
sluābách se ještì vìnují èinnosti v zásahové
jednotce Sboru dobrovolných hasièù Strakonice,“
doplòuje Josef Šetele, pracovník krizového øízení
Mìstského úøadu ve Strakonicích.
Právì dlouholetá obìtavá práce v jednotce Sboru dobrovolných hasièù byla dùvodem nominace
Václava Císaøovského. Jiā 35 let pracuje v SDH
Strakonice II, z toho 15 rokù vykonává funkci velitele zásahové jednotky. Po boku profesionálních
hasièù vyjíādìjí i dobrovolní k poāárùm, nehodám, zasahují pøi povodních, pomáhají s evakuací
osob, a to vše ve svém volném èase zcela zdarma.
Václavu Císaøovskému bylo veøejné podìkování
i blahopøáním v významnému āivotnímu jubileu.
„Je pro nás velmi dùleāité vyjádøit úctu lidem,
kteøí si v dnešní dobì vybrali jako své poslání pomáhat druhým èasto i s nasazením vlastního āivota,“ øíká starosta mìsta Pavel Vondrys.
Irena Malotová, PR
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zprávy

Městská policie Strakonice
Bìhem mìsíce ledna jsme zaregistrovali více neā osm stovek
událostí. Zde jsou nìkteré z nich.
Krátce pøed ètrnáctou hodinou dne 1. 1. 2011
zasahovala hlídka mìstské policie proti ètyøem
mladíkùm, kteøí v ulici Školní pováleli kontejnery na odpad. Dle popisu byli všichni zaznamenáni pomocí kamerového systému na mostì Jana
Palacha. Všichni se na místo se stráāníky vrátili,
kontejnery postavili a uklidili vše, co se z nich
vysypalo. Dìkujeme touto cestou všímavému
oznamovateli.
Dva muāi z Prachaticka se rozhodli v podveèerních hodinách dne 2. 1. krást v jednom ze
strakonických marketù. Cílem jejich lupu byl
alkohol a sladkosti. Oba byli pøi pøestupku zadrāeni a následnì pøedvedeni na obvodní oddìlení Policie ÈR Strakonice. Zde bylo lustrací
zjištìno, āe jeden z nenechavcù byl jiā za trestný
èin krádeāe øešen, proto byl pøestupek pøekvalifikován na trestný èin.
Podìkování za vnímavost a pohotovost patøí
oznamovateli, který nám dne 5. 1. v odpoledních
hodinách oznámil následující: „V ulici Husova potøebuje nìjaká paní pomoci, pøestal jí jet elektrický
invalidní vozík.“ Stráāníci mezitím zburcovali øidièe dodávky v peèovatelském domu, který do ulice Husova dojel, spoleènì naloāili vozík a paní
byla pøevezena do místa bydlištì.
Krátce pøed pùlnocí dne 7. 1. byla hlídka mìstské policie poāádána o pomoc zamìstnanci azylového domu. Do jednoho z pokojù pronesli mladíci,
kteøí zde byli ubytováni, alkoholické nápoje. Dva
z nich, kteøí byli v podnapilém stavu, byli z azylového domu vykázáni. Chování jednoho bude ještì následnì øešit Policie ÈR.
V noèních hodinách dne 12. 1. provedli stráāníci
kontrolu totoānosti āeny, která pod vlivem alkoholu „kráèela“ Podsrpenskou ulicí. Dotyènou pøevezla hlídka pøíbuznému, který se o ni následnì
postaral.
V odpoledních hodinách dne 15. 1. bylo oznámeno na Mìstskou policii Strakonice z vrátnice
ÈSAD, āe zadrāeli muāe, který se do objektu
dostal po pøekonání plotu. Stráāníci na místì muāe
pøevzali a pøedvedli na OO Policie ÈR ve Strakonicích.
Naše podìkování patøí muāi, který zachoval
bystrou mysl a prokázal nemalou dávku odvahy
ve veèerních hodinách dne 15. 1. Tento pøistihl ve
sklepních prostorách dva muāe, kteøí zde chtìli
krást. Obì osoby zde drāel pod pohrùākou
pouāití lopaty aā do pøíchodu hlídky mìstské
policie. Naše úloha v tomto pøípadu byla jiā jen
v nasazení pout obìma „výteèníkùm“ a v pøedání
obou pøivolané hlídce Policie ÈR.
V podveèerních hodinách dne 16. 1. bylo nahlášeno oznamovatelem, kterému patøí naše podìkování, āe v ulici Erbenova hoøí plastový kontejner.
Hlídka mìstské policie na místì zjistila, āe
z kontejneru, který byl urèen k tøídìní papíru,
jde kouø. Do pøíjezdu HZS stráāníci ucpali
všechny otvory, tak aby zamezili pøístupu vzduchu. Díky rychlému zásahu nedošlo k vìtšímu
poškození nádoby na odpad.
V brzkých ranních hodinách dne 17. 1. našli
stráāníci mìstské policie na polní cestì v ulici
Šmidingerova leāet na zemi zcela promrzlého
èlovìka. Vzhledem k jeho stavu, byla na místo
okamāitì pøivolána hlídka RZS, která muāe následnì pøevezla k vyšetøení do nemocnice.
Krátce na to jsme obdrāeli oznámení, āe pøed
jedním vchodem v ulici Stavbaøù došlo k napadení psa jiným psem. Majitele i s napadeným
pejskem odvezli stráāníci k vyšetøení na vete-
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rinární centrum do ulice Písecká. Oba majitelé se následnì dohodli na úhradì pøípadných výdajù.
V odpoledních hodinách dne 27. 1. odcházel
z hradních prostor mladík, jehoā pes pøeskoèil
zídku, kde jsou umístìna zvíøata v hradním safari.
Za porušení obecnì závazné vyhlášky byla majiteli psa udìlena bloková pokuta.
Naše podìkování patøí āenì, která nás upozornila na to, āe na rohu ulic Klostermannova
a Heydukova upadl starší muā, který se nemohl sám postavit na nohy. Na místo byla
pøivolána hlídka RZS, která pána odvezla do
nemocnice.
V odpoledních hodinách dne 29. 1. jsme od Policie ÈR obdrāeli popis osoby, která je podezøelá
z vykradení nìkolika chatek v okolí Strakonic.

Po chvilce kontroly u Barvínkova, spatøili stráāníci podezøelého muāe, který utíká smìrem do
Strakonic. Stráāníci na místì vyuāili veškerá
jim daná oprávnìní a muāe zadrāeli do pøíjezdu
hlídky Policie ÈR. Následnì bylo na Policii ÈR
zjištìno, āe muā z Klatovska „mìl na starost“
hned nìkolik rekreaèních objektù.
Hodinu pøed pùlnocí dne 29. 1. byla na Velkém
námìstí udìlena bloková pokuta āenì, která byla
stráāníky pøistiāena pøi pøestupku, kdy neuklidila
exkrementy po svých psech.
Dvì hodiny po pùlnoci dne 30. 1. zaznamenal
stráāník pracující s kamerami mìstského kamerového systému dva muāe, leāící na chodníku
v centru mìsta. Vzhledem k tomu, āe ani jeden
nebyl schopen chùze, byli oba pøevezeni RZS
k následnému ošetøení do nemocnice.
Milan Michálek
velitel stráāníkù MP Strakonice

Okradený senior
Strakonice – Podvodníci obelhali staršího
muāe, kterého si vyhlédli na ulici.
Z policejních statistik vyplývá, āe pøeváānou
èást souèasné kriminality pøedstavuje majetková trestná èinnost. Do té spadá i trestná èinnost
páchaná na seniorech. Zaèátkem února tohoto
roku zaznamenali policisté dva pøípady ve Strakonicích.
V prvním pøípadì podvodník vyuāil období vyúètování za spotøebované energie. Navštívil starší
manāele, do bytu se vetøel pod záminkou, āe jde
zkontrolovat koncový stav elektromìru a āe je pracovník energetické spoleènosti. Tvrdil, āe pøišel
doruèit èástku 1 000 korun. Pøedloāil však bankovku vyšší nominální hodnoty a poāadoval vrácení penìz nazpìt. I pøesto, āe byla paní opatrná,
vyuāil muā chvilkové nepozornosti a z místnosti,
kde mìla peníze uschované, jí odcizil nìkolik desítek tisíc korun.
Stále stejný scénáø. Podvodník se snaāí majitele
zmást rùznými informacemi a v prùbìhu hovoru
nabízí finanèní hotovost a disponuje bankovkou
vyšší hodnoty. Cílem je zjistit, kde mají majitelé
uloāené své úspory. Pak uā jen vyuāije momentu
nepozornosti a peníze odcizí.
Druhý pøíbìh zaèal pøímo na ulici. Posádka vozidla na ulici zastavila a oslovila kolemjdoucího
seniora.
ena ve vozidle, s mapou v ruce, poāádala
dùchodce o radu, jak se dostanou do nemocnice.
Nabídla, āe muāe svezou, aby jim cestu ukázal.
Dùvìøivý muā sedl do vozidla, kde sedìla jedna
āena a øidiè. Ti hovoøili chvíli èesky, chvíli nìmecky. Projíādìli Strakonicemi, kdyā øidiè zaèal
s vymyšlenou historkou, āe musí zaplatit v nemocnici operaci svému kamarádovi a poāádal dùchodce o pùjèení penìz. Ten souhlasil a øidièi ukázal
cestu k nìmu domù. Pozval oba do bytu, kde vzal
finanèní èástku šest tisíc, kterou jim zapùjèil. Podvodníci mu nabídli do zástavy dolary a doma mu
nechali taštièku „ledvinku“ s tím, āe peníze jsou
uvnitø. Ještì si øekli o nìco k pití a odcházeli
z bytu. Po jejich odchodu starší manāelé zjistili,
āe v ledvince āádné peníze nejsou.
K popisu poškozený uvádí, āe muā byl bílé pleti
ve vìku kolem 65 let. Byl silné, 165 cm vysoké
postavy, s kratšími proøídlými vlasy svìtlé barvy.
Jeho kulatý oblièej byl hladce oholen. Na sobì
mìl svìtlý kabát. Vìk āeny odhaduje poškozený
na 65 let. ena je štíhlé, 165 cm vysoké postavy.
Mìla kratší svìtlé vlasy, hubený oblièej. Obleèena byla v kabátku a sukni tmavé barvy.
Pøípad se stejným scénáøem se odehrál ve Strakonicích i v roce 2009. Tehdy pùjèil dùvìøivý muā
podvodníkùm 180 tisíc korun. Popisy pachatelù se

však v pøípadech rozcházejí. Opìtovnì veøejnost
informujeme, aby obèané byli opatrní, nedùvìøovali cizím lidem, kteøí je osloví na ulici, nesedali
s nikým do vozidla, nikoho cizího do bytu nepouštìli a nikomu peníze nepùjèovali a nesmìòovali.
Podvodníci jsou stále úspìšní s ohranými historkami. Vādy se najde nìkdo, kdo jim uvìøí.
V souvislosti s blíāícím se obdobím vyúètování
spotøeby energií pøipomínáme postupy jednotlivých firem. Pamatujte, āe o spotøebì energie informují spoleènosti poštovními zásilkami s roèním
pøehledem spotøeby. Doplatek ani pøeplatek není
firmami nikdy doruèován fyzickými osobami, ale
vādy prostøednictvím poštovních poukázek nebo
pøevodem mezi úèty. Jakákoli manipulace s finanèními prostøedky by mìla být pro kaādého
varovným signálem.
Policisté proto pøipomínají zpùsoby podvodného
jednání, na které je tøeba DÁT SI POZOR:
l Jedná se o doruèení údajného pøeplatku elektøiny nebo plynu.
l Vyplacení nìjaké výhry, sociálního pøíspìvku.
l Prodej rùzného druhu zboāí (hrnce, deky, elektrospotøebièe apod.) za výhodné ceny.
l Vydávání se za zdravotní personál, pøíbuzné
nebo rùzné øemeslníky.
l Pøedstírání nevolnosti, potøeby na WC.
l Nákup peøí, koāek, vajíèek (na vesnicích).
l Vydávání se za obìti dopravní nehody, podávání zprávy o pøíbuzných v nemocnici.
l Pøislíbení provedení rùzných prací (výmìna
oken, oprava støechy apod.).
l Oslovení starší osoby na ulici s dotazem, kde
se nachází nemocnice. Pøi dalším rozhovoru
uvádìjí, āe nìkdo blízký potøebuje peníze na
operaci, ve vozidle pak telefonují a pøedstírají
hovor s ošetøujícím lékaøem z nemocnice, kde
se nachází jejich pøíbuzný nebo kamarád ve
váāném stavu. Pachatelé tvrdí, āe mají pouze
peníze zahranièní mìny.
l Pøedstírají, āe je posílá pøíbuzný oslovené osoby, který potøebuje pùjèit peníze, neboP se ocitl
v nouzi (dopravní nehoda) nebo āe pøináší peníze, které mu pùjèil pøíbuzný a pøinesl je vrátit.
Pøitom však pøedkládá hotovost vyšší nominální hodnoty, neā je samotný dluh. Cílem je zjistit, kde má osoba uloāené finanèní prostøedky.
O výskytu èi pohybu tìchto osob informujte
neprodlenì policii na lince 158. I v pøípadì, āe
se vám bude jednání cizích osob zdát podezøelé, neváhejte vyuāít tísòovou linku, neboP svým
oznámením ochráníte nejen svùj majetek, ale
i majetek druhých.
Jaromíra Nováková, pisst@mvcr.cz

kulturní akce

Program na bøezen 2011
Ètvrtek 3. bøezna
ŠVAGØIÈKY
Komedie v podání Divadelního souboru Èelakovský Strakonice.
Dùm kultury – 19.30 hod.
Úterý 8. bøezna
KONCERT JIØÍHO ZMOKA – U MI LÁSKO NENÍ 20 LET
Kdyā byl na vrcholu slávy, napsal snad stovku písní pro naše pøední
zpìváky. Psal pro Karla Gotta, Hanu Zagorovou, Helenu Vondráèkovou,
Marii Rottrovou, Michala Tuèného... Dùm kultury – 19.30 hod.
Pátek 11. bøezna
Koncert instrumentálního dua SABOT (USA)
Sabot je dùkazem, āe i v pomìrnì omezujícím sloāení basa – bicí
se dá dìlat mimoøádnì zajímavá a pestrá muzika. (Obèerstvení zajištìno.)
Sál U Kata – strakonický hrad – 20.00 hod.
Nedìle 13. bøezna
TANEÈNÍ ODPOLEDNE S JANEM VONDRÁŠKEM Z KLATOV
Dùm kultury – 15.00 hod.
Pondìlí 14. bøezna
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert folkové skupiny s pùsobivou nadèasovou hudbou, která osloví
všechny posluchaèe èeských i moravských lidových písní a pøedevším
èernošských spirituálù opatøených znamenitými èeskými texty.
Dùm kultury – 19.30 hod.
Støeda 16. bøezna
Divadelní pøedplatné – WILLY RUSSELL: SHIRLEY VALENTINE
pøeklad: Pavel Dominik, THEATRE – Filmová a Divadelní Agentura.
Producent: FDA, MDP, reāie: Zdenìk Kaloè
Toto pøedstavení nedoporuèujeme dìtem do 12 let.
Hraje: Simona Stašová. Dùm kultury – 19.30 hod.
Úterý 22. bøezna
KPH – EDITA RANDOVÁ
EDITA RANDOVÁ – mezzosoprán
CONSORTIUM PRAGENSE (obsazení: 1. housle, 2. housle, viola,
violoncello, kontrabas, trubka). Dùm kultury – 19.30 hod.
Støeda 23. bøezna
AUSTRÁLIE KØÍEM KRÁEM
Zimní putování po èerveném kontinentu.
Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow.
Dùm kultury – 19.00 hod.

Ètvrtek 24. – sobota 26. bøezna
46. roèník krajské loutkáøské pøehlídky SKUPOVY STRAKONICE
Ètvrtek 24. bøezna 2011
8.30 hod. a 10.00 hod. – Rytíøský sál – strakonický hrad
Divadlo eMILLIon – Vìtrný Jeníkov: CIRKUS PLNÝ LOUTEK
9.00 hod. – Dùm kultury
Divadlo Studna – Hosín: KOSTÌJ NESMRTELNÝ
16.00 hod. – Rytíøský sál – strakonický hrad
Maòáskové divadlo Dráèek – Soubor maòáskového divadla pøi VOŠ
a SPŠ Strakonice: POHÁDKA O TØECH PRASÁTKÁCH
POHÁDKA O NEPOSLUŠNÝCH KÙZLÁTKÁCH.
19.30 hod. – Rytíøský sál – strakonický hrad
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 46. ROÈNÍKU LOUTKÁØSKÉ PØEHLÍDKY
SKUPOVY STRAKONICE
Koòmo (divadelní spoleènost): VODNICKÁ POHÁDKA
Pátek 25. bøezna 2011
8.30 a 10.00 hod. – Rytíøský sál – strakonický hrad
Profesionální loutkové divadlo SKAZKA
DOBRODRUSTVÍ KROKODÝLA V AFRICE
9.00 hod. – Dùm kultury
Divadlo Alfa Plzeò: BØÍZOVÁ RÙENKA
16.30 hod. – Kulturní zaøízení U Mravenèí skály
Loutkový soubor Radost Strakonice: O DOBRÉ DUŠI
Sobota 26. bøezna 2011
10.00 hod. – Kulturní zaøízení U Mravenèí skály
Loutkový soubor Copánek Písek: KAŠPÁREK SLUHOU ÈARODÌJE
13.00 hod. – Kulturní zaøízení U Mravenèí skály
Spolek tøeboòského loutkového divadla: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
15.00 hod. – Kulturní zaøízení U Mravenèí skály
Hasièský loutkáøský soubor JISKRA Borovany: SKÁKAVÁ PRINCEZNA
17.00 hod. – Kulturní zaøízení U Mravenèí skály
Malá scéna MKC Hoøovice: KOUZELNÁ SKÁLA
Kompletní program naleznete na zvláštních plakátech.
Sobota 26. bøezna
IRSKÁ TANEÈNÍ SHOW – FANTASY OF DANCE
Dynamické a pùsobivé taneèní vystoupení slovenského souboru Merlin.
Charakteristická irská hudba a taneèní virtuozita, rafinovaná práce nohou,
strhující rytmus a údernost irského stepu. Dùm kultury – 19.30 hod.
Pondìlí 28. bøezna
VELIKONOÈNÍ VAZBY
Ukázky vazeb velikonoèních vìneèkù, kytic, rùzných velikonoèních
dekorací v podání Markéty Holé a Alenky Pelnáøové z Kvìtináøství A+M.
Po skonèení moānost zakoupení výrobkù. Sál U Kata – 19.30 hod.
Støeda 30. bøezna
OLYMPIC 2011 – KONCERT LEGENDÁRNÍ SKUPINY OLYMPIC
Výbìr hitù z historie skupiny Olympic.
Skupina vznikla v roce 1962, jiā pøes 20 let vystupuje v nezmìnìné
sestavì. Vedle zakladatele, kapelníka, kytaristy a zpìváka Petra Jandy
jej tvoøí baskytarista Milan Broum, klávesista Jiøí Valenta
a bubeník Milan Peroutka. Dùm kultury – 19.30 hod.

VÝSTAVY:
do 15. bøezna
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.
19. bøezna aā 28. dubna
TOULKY STØEDOMOØÍM
Putovní výstava cestovatelských fotografií Miroslava Deneše z oblasti
Støedozemního moøe.
Navštívíme italské souostroví Lipary vèetnì vulkanické erupce
na sopce Stromboli, pøírodní a technické památky ze seznamu Unesco.
Dále navštívíme skvosty na souostroví Malta, ostrov Sardinii
a Korsiku. Ve Francii navštívíme nejhlubší kaòon Evropy
a budeme pokraèovat aā do slunné Andalusie na jihu Španìlska.
Cestou na jihovýchod moāná zastavíme v Chorvatsku
a pøes ostrov bohynì Afrodity (Kypr) se vydáme do Egypta.
Zde navštívíme Bílou a Èernou poušP spolu s nekoneènými dunami
písku pouštì Sahara. Maltézský sál – strakonický hrad.
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program kina

KINO OKO STRAKONICE
Úterý 1. – støeda 2. bøezna
USA, komedie, titulky, 107, 2D

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

od 17.30 a 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 12 let
vstupné: 80,- Kè

Komedie s Harrisonem Fordem.
Reāie: Roger Michell
Hrají: Rachel McAdams, Patrick Wilson, Harrison Ford,
Hrají: Jeff Goldblum, Diane Keaton ad.
Bontonfilm
Ètvrtek 3. – nedìle 6. bøezna
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, hudební, titulky, 116, 2D
doporuèená pøístupnost: všem
VARIETÉ
vstupné: 100,- Kè
Setkáním s legendou…se zrodila hvìzda.
Reāie: Steven Antin
Hrají: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane, Cam Gigandet, Julianne Hough,
Hrají: Alan Cumming, Peter Gallagher, Kristen Bell, Stanley Tucci.
Falcon film
Pondìlí 7. – støeda 9. bøezna
ÈR, tragikomedie, 137, 2D

od 17.30 a 20.00 hod.
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 10. – nedìle 13. bøezna
USA, animovaná komedie, è. dabing, 2D

RANGO

Animované dobrodruāství ještìrky.
Reāie: Gore Verbinski
Ètvrtek 10. – nedìle 13. bøezna
ÈR, roadmovie, 83, 2D

OSTROV SVATÉ HELENY

POZOR!!! jen od 17.30 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
vstupné: 80,- Kè
Bontonfilm
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
vstupné: 70,- Kè

Muā bez āeny, táta bez dcery, kamarád bez parPáka…
Reāie: Vlastimil Šimùnek
Hrají: Laïa Kerndl, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Slavíková,
Hrají: Bolek Polívka, Pavel Bobek.
Pondìlí 14. – støeda 16. bøezna
USA, thriller, titulky, 106, 2D

SPRÁVCI OSUDU

Palace pictures

17.30 a 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 12 let
vstupné: 80,- Kè

Ukradli mu budoucnost, teï si ji bere zpátky.
Reāie: George Nolfi
Hrají: Matt Damon, Emily Blunt, Terence Stamp, John Slattery.

Bontonfilm

Ètvrtek 17. – nedìle 20. bøezna
USA, dobroduāný/thriller, dabing,

POZOR jen od 20.00, èt i 17.30 hod.
doporuèená pøístupnost: od 12 let
SANCTUM 3D
vstupné: 130,- Kè
James Cameron produkuje 3D dobrodruāný thriller.
Reāie: Alister Grierson
Hrají: Ioan Gruffudd, Richard Roxburgh,
Hrají: Rhys Wakefield, Alice Parkinson.
Bontonfilm
Pátek 18. – nedìle 20. bøezna
ÈR, animovaný, 75, 2D

POZOR!!! jen od 17.30 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
AUTOPOHÁDKY
vstupné: 100,- Kè
Princezna, která se nesmála. O rybáøi, jeho pyšném Populáru a ještì pyšnìjší paní.
Úèetní a víla. Pan Vincent.
Reāie: Bøetislav Pojar, František Váša, Michal abka, Libor Pixa, Jakub Kohák
Hrají: Michal Malátný
Bioscop
Pondìlí 21. – støeda 23. bøezna
USA, drama/thriller, titulky, 114

OBØAD

od 17.30 a 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 12 let
vstupné: 90,- Kè

Mùāeš to porazit, jen kdyā budeš vìøit...
Reāie: Mikael Hafström
Hrají: Anthony Hopkins, Colin O’Donoghue, Alice Braga,
Hrají: Ciarán Hinds, Toby Jones a Rutger Hauer.
Ètvrtek 24. – støeda 30. bøezna
od 17.30 a 20.00 hod.
ÈR, pøíbìh, 97, 2D
doporuèená pøístupnost: od 12 let
ODCHÁZENÍ
vstupné: 100,- Kè
Filmová adaptace úspìšné divadelní hry Odcházení
od Václava Havla z roku 2007.
Reāie: Václav Havel
Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová, Vlasta Chramostová, Eva Holubová,
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Jan Budaø, Jiøí Lábus, Jiøí Macháèek,
Hrají: Oldøich Kaiser, Jaroslav Dušek, Marián Labuda, Barbora Seidlová,
Hrají: Stanislav Zindulka.
Bontonfilm
Ètvrtek 31. bøezna
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, romantická komedie, titulky, 107, 2D
doporuèená pøístupnost: od 12 let
HLAVNÌ NEZÁVAZNÌ
vstupné: 80,- Kè
Patøí kamarádství do postele?
Reāie: Ivan Reitman
Hrají: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline,
Hrají: Lake Bell, Cary Elwes.
Bontonfilm
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DÌTSKÉ SOBOTY
Sobota 5. bøezna
ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 61

POZOR!!! od 15.30 hod.
vstupné: 30,- Kè

A ZASE TA OFKA

Dorotka a jeāibaba, Krtek a karneval,
ofka poøádala slavnostní pøedstavení,
Jak ofka pøinutila Pštrosovy vytáhnout hlavu z písku,
Jak ofka poslala Irèu zachránit tapíra, Krtek a buldozer,
O Kanafáskovi – Jak shánìli panenku, Jak trhali zub.
Sobota 12. bøezna
ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 67

KFP
POZOR!!! od 15.30 hod.
vstupné: 30,- Kè

KRTEK A HODINY

Jak jedli vtipnou kaši, Masoāravá Julie, Krtek a hodiny,
Modrý pondìlek, Krtek a āvýkaèka.

KFP

Sobota 19. bøezna
ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64

POZOR!!! od 15.30 hod.
vstupné: 30,- Kè

DOBRODRUSTVÍ NA PASECE II

Autíèková romance, Krtek a jeāek, Cvrèek a pila, Jak šli spát,
Jak se sešli pod èervenou muchomùrkou, Jak Skok a Kuk bojovali,
Jak Skok a Kuk našli poklad, Jak profesor Chrobák vyléèil Medáka.

KFP

SENIORSKÉ STØEDY
Støeda 9. bøezna
Izrael, Nìmecko, Francie, komedie, titulky, 90

POZOR!!! od 9.30 hod.
promítání pro seniory
NA VELIKOSTI ZÁLEÍ
a handicapované
Láska, smích a sumo.
vstupné: 35,- Kè
Proè se otravovat s hubnutím, kdyā se mùāete dát na zápasení?
Reāie: Erez Tadmor, Sharon Maymon
Hrají: Itzik Cohen, Irit Kaplan, Dvir Benedek, Levana Finkelstein,
Hrají: Alon Dahan, Shmulik Cohen.
Cinemart
Støeda 23. bøezna
POZOR!!! od 9.30 hod.
ÈR, roadmovie, 83, 2D
doporuèená pøístupnost: všem
OSTROV SVATÉ HELENY
vstupné: 40,- Kè
Muā bez āeny, táta bez dcery, kamarád bez parPáka…
Reāie: Vlastimil Šimùnek
Hrají: Laïa Kerndl, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Slavíková,
Hrají: Bolek Polívka, Pavel Bobek.
Palace pictures

JARNÍ PRÁZDNINY – MIMOØÁDNÉ PROMÍTÁNÍ
Úterý 1. – støeda 2. bøezna
USA/VB, dobrodruāný, fantasy, rodinný, dabing, 2D

od 10.00 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 1. èást
vstupné: 50,- Kè
Jeden zpùsob...jeden osud...jeden hrdina.
Reāie: David Yates
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter,
Hrají: Robbie Coltrane, Tom Felton, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson,
Hrají: Richard Griffiths, John Hurt, Jason Isaacs, Helen McCrory.
Warner Bros
Ètvrtek 3. – pátek 4. bøezna
USA, animovaný, rodinný, è. dabing, 83

MÉÏA BÉÏA 3D

od 10.00 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
vstupné: 80,- Kè

Prosím, nekrmte medvìdy.
Reāie: Eric Brevig
Hrají: Dan Aykroyd (hlas), Justin Timberlake (hlas), Anna Faris,
Hrají: Tom Cavanagh, TJ Miller ad.

Warner Bros

Zmìna programu vyhrazena.

PØIPRAVUJEME NA DUBEN:
2. dubna – 9. roèník TATTOO JAM
3. dubna – Dìtské pohádkové pøedplatné
Jihoèeské divadlo Èeské Budìjovice: ÈERVENÁ KARKULKA
5. dubna – KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PØEHLÍDKA ŠKOLNÍCH
DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
11. dubna – Divadelní pøedplatné – Divadlo Ungelt
Sam Shepard: LÁSKOU POSEDLÍ
14. dubna – KPH – SOUZNÌNÍ – Veèer duetù
Úèinkují: Pavla Bøínková a Pavel Jeāek
Na programu zazní dueta ze slavných svìtových muzikálù.
17. dubna – TANEÈNÍ ODPOLEDNE
18. dubna – Divadélko Andromeda – HURÁ JARO JE TADY
Pohádka pro dìti MŠ
19. dubna – Pøednáška Ing. Arch. Jana Rampicha
na téma 21 LET SVOBODY A RODINNÝ DÙM
27. – 29. dubna – SALVE CARITAS – SALVE VITA
Mezinárodní festival zdravotnì postiāených hudebníkù.
30. dubna – KONCERT HORKÝE SLÍE

pozvánky a info
V rámci akce
Bøezen – mìsíc ètenáøù
ŠK nabízí:
l
l

l

l

l

l

21. 2. – 10. 3. – Výstava strašidel a loutek
Vítìzslavy Klimtové. ŠK, oddìlení pro dìti
1. 3. – 31. 3. – Vtaāeni do dìje aneb ivé ètení
– výstavka komiksù z fondu ŠK. ŠK, oddìlení
pro dospìlé
2. 3. – 4. 4. – Harmonie ekodomu aneb Zásady
celostní architektury. Výstavu pøipravili Ing.
arch. Stanislav Kováø a Mgr. Irena Kováøová,
kteøí se zabývají projektováním ekodomù a navrhováním interiérù pøátelských vùèi èlovìku
i vùèi āivotnímu prostøedí. ŠK, vstupní hala
8. 3. – Školení poèítaèové gramotnosti – Základy práce s poèítaèem. Z dùvodu omezené
kapacity āádáme zájemce, aby se na vybrané
termíny (dopolední èi odpolední kurz) pøihlašovali – osobnì, na telefonu 380 422 700 nebo
mailem knihovna@knih-st.cz. ŠK, studovna,
9.30, 15.30 hodin
10. 3. – Poetický veèer veršovaných zamyšlení
– Cesta ke svìtlu aneb o pochopení, lásce
a zdraví. Svou poezii pøedstaví lékaø a básník
MUDr. Oulehla, který v nedávné dobì zaloāil
a nyní vyuèuje na Jihoèeské univerzitì v Èeských Budìjovicích nový obor poetoterapii. ŠK,
spoleèenský sál, 17.00 hodin
16. 3. – Zelený veèer na téma Zdravé stavby anebo Celostní pohled na ekologické
vlastnosti architektury. Akademický architekt
Oldøich Hozman vám odpoví na otázky ohlednì úsporných domù a ekologického vytápìní,
pøizpùsobování staveb geopatogenním zónám,

významu duchovní péèe o náš obytný prostor
a mnohé další. Èajovna Inspirace, 18.00 hodin
l 17. 3. – Od vìdy k mikrofonu, od mikrofonu
ke knize… Setkání se známým botanikem,
dlouholetým bývalým øeditelem botanické
zahrady Pøírodovìdecké fakulty UK v Praze,
autorem øady odborných publikací RNDr. Václavem Vìtvièkou, který je veøejnosti znám
i kniāním zpracováním svých rozhlasových
„dobrých jiter“. Beseda v rámci Akademie volného èasu. ŠK, spoleèenský sál, 17.00 hodin

ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti:
po celý mìsíc na výstavu vìtvièek
(k urèování podle pupenù) a na výstavku
fotografií 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 13.00 –
18.00 hod., ST 8.00 – 12.00 hodin
l v pátek 11. 3. na pøednášku Kuna – dokonalý lovec lesù i mìst (náhradní termín za
prosinec). Pøijede pan Tomáš Pollak s āivou
kunou skalní, o kterou se stará v horaāïovické
záchranné stanici. Bude vyprávìt o jejím āivotì
v pøirozeném prostøedí i o podmínkách chovu
v zajetí. Koná se od 17.00 hodin v promítacím
sále strakonického gymnázia
l v nedìli 13. 3. na desetikilometrovou procházku z Radomyšle do Strakonic. Tentokrát
si chceme po cestì povídat hlavnì o ptaèích
budkách a hnízdìní. Pùjdeme trochu jinou cestou neā obvykle, záleāí na dohodì. Sraz v 10.55
hodin pøed nádraāím ÈD, v 11.09 hod. jede
vlak do stanice Radomyšl zastávka
l

v pondìlí 21. 3. mezi 17.00 – 19.00 hod. do
poboèky ŠK na Tvoøivý podveèer s pí Rùāenou Bartákovou na téma Kraslice zdobené
papírem (nároènìjšími i jednoduchými technikami). Pøedlohy, vyfouklá vejce, prouāky
z poddajného papíru (v šíøce asi 1,5 cm), lepidlo, tuāky, pravítka a nùāky budou pøipraveny
na místì, ale mùāete pøinést i vlastní
l v sobotu 26. 3. na pøírodovìdný výlet (10 –
15 km) spojený s úklidem lesa. Sraz v 9.00
hodin pøed nádraāím ÈD, v 9.09 hod. jede
vlak do stanice Pøední Zborovice. Po zpevnìných cestách pùjdeme na rozhlednu na vrch
Kbíl a chtìli bychom aspoò zèásti vysbírat odpadky v jejím okolí. Jejich odvoz je zajištìn,
takāe staèí vzít si s sebou igelitky a pracovní
rukavice. Zúèastní se více organizací, takāe by
mìla být práce rychle hotová. Zpìt se vrátíme
buï vlakem (jede kaādé dvì hodiny), nebo pìšky napø. pøes Sousedovice
l na páteèní schùzky krouāku MOPíkù a jejich
pøátel (chodit mùāe kdokoliv, i bez dítìte,
protoāe program je pøizpùsoben jak dìtem,
tak dospìlým). 4. 3. a 18. 3. (v liché týdny)
bude sraz v 16.00 hodin pøed hradem
u CIAO, 11. 3. a 25. 3. u altánu v parku.
4. 3. budeme dìlat pokusy s vajíèky, 11. 3. se
pùjdeme podívat do gymnázia na kunu skalní, 18. 3. obejdeme naše vyvìšené budky
a ukáāeme si zajímavou knihu – Atlas hnízd.
25. 3. pùjdeme k Taschnerovým, kde si na
zahrádce (nebo by to šlo i pod støechou) vyzkoušíme zdobení kraslic nalepenými úlomky
skoøápek
Více na www.csop-strakonice.net
l

Nejlepší sportovci okresu Strakonice za rok 2010
V domì kultury probìhlo ve støedu 26. 1. 2010
pøed zraky témìø zaplnìného sálu slavnostní vyhlášení ankety Nejlepší sportovec okresu Strakonice 2010, jejíā výsledky vám níāe pøinášíme.
Dospìlí – jednotlivci
l 1. Petra Reisingerová, basketbal
Basketbalový klub Strakonice, opora muāstva
1. ligy āen, nejlepší støelec
l 2. David Èadek, motorismus
1. místo na ME v enduru tøídy E3, mistr ÈR absolutnì ve tøídì E3 a v druāstvech
l 3. Lucie Votavová, vodní pólo
TJ Fezko Strakonice, èlenka druāstva āen – mistrynì ÈR 2010, nejlepší støelkynì 1. ligy
l 4. Roman Èastoral, motorismus
5. místo v seriálu ME, vítìz ME støední zóny, mistr
ÈR, Rakouska, Polska, Maïarska
l 5. Tomáš Veselý, benchpress
2x mistr svìta mezi poloprofesionály (Praha, Trnava – v Trnavì zvedl 260 kg a vyrovnal svùj
rekord z roku 2008), 1x mistr Evropy amatérù
(Rakousko)
l 6. Jakub Diviš, basketbal
SK Basketbal Strakonice, opora muāstva muāù,
nejlepší støelec II. ligy
l 7. Marek Fügner, vodní pólo
TJ Fezko Strakonice, èlen druāstva muāù – mistr
ÈR 2010, èlen repr. muāù nejlepší støelec 1. ligy
l 8. Jiøí Richter, metaná
ZK Metaná Vodòany, mistr ÈR na ledu i asfaltu,
èlen druāstva mistr ÈR na ledu, 5. místo na ME
druāstev, 12. místo na ME jednotlivci
l 9. Roman Heimlich ml., muškaøení
RSK Strakonice, na ME obsadil 13. místo v jednotlivcích a 5. v druāstvech za úèasti 85 závodníkù ze 17 zemí Evropy, vyhrál nominaèní závody
a probojoval se do týmu ÈR pro MS do Itálie
l 10. Roman Špiler, lední hokej
HC Strakonice, opora muāstva muāù HC, nejlepší
brankáø KP

Mládeā – jednotlivci
l 1. Michal Zbíral, házená
TJ ÈZ Strakonice, reprezentant ÈR v kategorii dorostencù do 18 let, èlen druāstva ml. dorostencù,
které skonèilo na 5. místì v DL, od podzimu 2010
èlen základní sestavy druāstva muāù a nejlepší
støelec druāstva, po podzimní èásti II. ligy muāù
je na 2. místì celkové støelecké tabulky
l 2. Marek Janeèek, vodní pólo
TJ Fezko Strakonice, èlen druāstva dorostu – mistr
ÈR 2010, èlen reprezentace druāstva muāù, nejlepší støelec 1. ligy dorostu
l 3. Lenka Petøíková, karate
Cobra Ryu Strakonice, 1. místo na MÈR Shikon
Budokai v kumite 59 kg, 1. místo na MÈR svazu
karate v kumite 59 kg, 1. místo v TOP āebøíèku
svazu karate v kumite juniorky, èlenka reprezentace, úèast na MS a ME
l 4. Karolína Hlavatá, vodní pólo
TJ Fezko Strakonice, èlenka druāstva dorostenek
– mistrynì ÈR 2010, reprezentantka druāstva dorostenek a āen, èlenka druāstva āen – mistrynì ÈR
2010, nejlepší støelec 1. ligy dorostenek
l 5. Julia Reisingerová, basketbal
Basketbalový klub Strakonice, opora mládeānických muāstev BK, nejlepší støelkynì
Druāstva dospìlých
l 1. SK Basketbal Strakonice – muāi, basketbal
1. místo II. liga skupina A
l 2. TJ Fezko Strakonice – muāi, vodní pólo
mistøi ÈR, 3. místo v Èesko–slovenském poháru
l 3. TJ ÈZ Strakonice – muāi, stolní tenis
postup do II. ligy, 1. místo po podzimní èásti
Druāstva mládeāe
l 1. TJ Fezko Strakonice – dorostenci, vod. pólo
mistøi ÈR
l 2. HC Strakonice – āáci 6. tøída, lední hokej
1. místo v krajské āákovské lize ml. āákù
l 3. BK Strakonice – starší āákynì, basketbal
3. místo na pøeboru ÈR

Trenér roku
l Josef Janeèek
trenér vodního póla TJ Fezko Strakonice muāù
a dorostencù
Sportovní síò slávy
l Ing. Jan ák
osobnost strakonického lyāování, v minulosti reprezentant v biatlonu, trenérská práce, šéftrenérem tréninkového centra mládeāe na Zadovì, stál
u zaèátkù kariéry Kateøiny Neumannové, mezinárodní zkušenost 5 let ve Slovinsku – vedl
i reprezentaci Slovinska, kde se zúèastnil na
OH Arbertville, nyní spoluzakladatel klubu biatlonu
Sportovní osobnosti
l Jan Škrle
dlouholetý sportovní fotograf
l Mgr. Roman Heimlich
vedoucí muāstva muāù HC Strakonice, pøedseda
okresního svazu LH, výraznì se zaslouāil o chod
SK HC Strakonice
Hendikepovaní sportovci
l Václav Vokùrka
bicyklista SKS Tricykl Blatná, 10. místo mezi tricyklisty svìta v āebøíèku Svìtové unie a 2. místo v evropském poháru EHC, dále medailista
na evropských a svìtových závodech (Nìmecko, Švýcarsko, Srbsko, Slovensko), úspìšný
na ètrnáctidenním etapovém závodì Bira Paralympico ve Španìlsku, start ve Spojených
arabských emirátech, kde jako jediný vyjel 7 km
na horskou prémii horu Jebel Hafet, jeho výkon
ocenil i šejk Bin Zayeda Al Nahyena ministr pro
sport
l Josef Hodánek
Strakonice, 2. místo na LSO v Praze v plavání
100 m prsa, ZSO v Horní Malé Úpì leden 2010,
1. místo bìāecké lyāování na 1 km
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sportovní příležitosti a info
Od 28. února do 6. bøezna mají dìti jarní prázdniny. V tomto týdnu bude rozšíøen provoz krytého bazénu pro veøejnost
i v dopoledních hodinách (viz Výjimky). Sledujte náš web www.starz.cz, kde najdete nejaktuálnìjší informace o provozu
našich sportovních zaøízení. Tìšíme se na vaši návštìvu.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V BŘEZNU 2011
KRYTÝ BAZÉN
PONDÌLÍ
ÚTERÝ
STØEDA
(sudý týden)
STØEDA
(lichý týden)
ÈTVRTEK
PÁTEK

6.00 – 8.00
(kondièní plavání)
6.00 – 8.00
(kondièní plavání)
6.00 – 8.00
(kondièní plavání)

17.00 – 20.00x
14.30 – 15.30
12.30 – 13.30*
12.30 – 13.30*

13.30 – 16.30
12.00 – 22.00
(15.30 – 19.00x)
SOBOTA
13.00 – 20.00
NEDÌLE
13.00 – 20.00
Vysvìtlivky: x – polovina bazénu, o – plavání pro tìhotné
* – plavání pro dùchodce
Aktuální program v páteèním Strakonickém deníku, na tel.: 383 321 792,
na infolince 383 324 209 nebo na webu: www.starz.cz.

PLAVECKÝ STADION
PO 28. 2.
6.00 – 8.00 hod. kondièní plavání
9.00 – 13.30 hod., 14.30 – 22.00 hod.
ÚT 1. 3.: 12.30 – 22.00 hod.
ST 2. 3.
6.00 – 8.00 hod. kondièní plavání
12.30 – 13.30 hod. plavání pro dùchodce
13.30 – 22.00 hod.

Mateřské školy
po roce opět
na Poděbradce
Ve školním roce 2009/2010 zaèala spolupráce
Základní školy Strakonice, ul. Jiøího z Podìbrad
s okolními mateøskými školami.
První rok se konal pouze sportovní kurz.
V letošním školním roce 2010/2011 byl nabídnut mateøským školám projekt Pøijïte za námi do
školy.
Nabídku pøijaly tøídy pøedškolákù MŠ U Parku, MŠ A. B. Svojsíka, MŠ Spojaøù a MŠ Lidická.
V rámci projektu dìti pracovaly v keramické
dílnì, kde si vyrobily za spolupráce dìtí prvního
stupnì vánoèní zvoneèek. Na interaktivní tabuli se
seznámily s tématy podzim a advent. V školní tìlocviènì plnily atletický trojboj (èlunkový bìh,
skok z místa, hod medicinbalem). Ve škole se vystøídalo 128 pøedškolákù. Kaādý z nich na konci
výuky obdrāel diplom, keramický zvoneèek a sladkost.
Dìtem i paním uèitelkám se nejvíce líbily
pøipravené programy na interaktivní tabuli. Tuto
pomùcku by rády získaly i mateøské školy pro
pøedškolní výchovu.
Olga Štìpaníková, Jitka Cibulková

20.00 – 22.00
20.00 – 22.00
20.00 – 22.00
20.00 – 22.00

6.00 – 7.30
(kondièní plavání)

VÝJIMKY:
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13.30 – 18.00
(16.00 – 17.00x)
13.30 – 16.00
17.00 – 18.00

KURZY PRO NEPLAVCE
Pondìlí, ètvrtek: 15.30 – 16.30 hod.
Pro dìti od 5 let.
STARZ Strakonice • Na Køemelce 512
386 11 Strakonice • e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz • Zmìny programù vyhrazeny!

ÈT 3. 3.
8.00 – 10.00 hod.
12.00 – 18.00 hod.
20.00 – 22.00 hod.
PÁ 4. 3.
6.00 – 8.00 hod.
(7.00 – 8.00 hod.: polovina bazénu)
10.00 – 15.30 hod.
19.00 – 22.00 hod.
(19.00 – 20.00 hod.: polovina bazénu)
SO 5. 3.
13.00 – 19.00 hod.

VEØEJNÉ BRUSLENÍ
ÚT 1., 8., 15., 22., 29. 3. 2011
16.15 – 17.15 hod.:
rodièe + dìti do 10 let
17.30 – 18.30 hod.: 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.

ZŠ Strakonice, Dukelská 166
Oznámení pro rodiče dětí nadaných pro matematiku a přírodovědné předměty
I v letošním roce se v 6. roèníku bude otevírat
tøída s rozšíøenou výukou matematiky a pøírodovìdných pøedmìtù.
Zájemci mají moānost dostavit se k pøijímacímu
øízení ve dnech:
l 4. 4. 2011 od 8,00 hodin
testy z matematiky
l 11. 4. 2011 od 8,00 hodin
testy z matematiky pro dìti, které se nemohly
zúèastnit prvního testu
l 18. 4. 2011 od 8,30 hodin
psychotesty – provede školní speciální pedagog
Máte-li zájem o tuto osvìdèenou formu vzdìlávání, mùāete se informovat u vedení školy.
Volat mùāete na tel.: 383 313 231 – øeditel,
383 313 235 – zástupce øeditele pro 2. stupeò

Letní tábor Husotu
se uskuteèní ve dnech 30. 7. – 13. 8. 2011 u øeky Volyòky na táborové základnì Bohumilice.
Ubytování ve stanech s podsadou, strava 5x dennì
ve srubu, který je zároveò klubovnou.
Rádi uvítáme chlapce a dívky ze 3.–6. tøíd mající
zájem strávit 15 dní mezi papuánskými lidojedy,
zájem o bojovky v pøírodì a plnìní stuh, kteøí tuto

Více informací na www.dukelska.strakonice.cz
Máte-li zájem, pøijïte si prohlédnout školu. Rádi
vám ji ukáāeme a zodpovíme vaše dotazy.
Zároveò upozoròujeme rodièe dìtí se speciálními poruchami uèení na moānost vzdìlávat dìti
ve specializované tøídì pro dìti se speciálními
poruchami uèení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, LMD a další).
I v tomto roce v 6. roèníku tuto tøídu otevøeme.
Výhody – malý kolektiv, redukované uèivo, dohled speciálního pedagoga školy
Podmínky pro pøijetí – doporuèení Pedagogicko psychologické poradny, bezproblémové chování
V pøípadì zájmu nás mùāete navštívit, rádi Vám
vše ukáāeme a vysvìtlíme.
dobu vydrāí bez mobilù a elektrotechniky. Táborový poukaz pro neèleny Husotu èiní 2400,- Kè.
Informace a pøihlášky získáte na tel.: 383 321
062 (Milan Hankovec), 737 82 55 21 (veèer),
e-mail: Husot@seznam.cz nebo kaādý ètvrtek
v 15,45–16,00 hod. v klubovnì Husotu (zvonek
v prùjezdu u papírnictví nad hlavní poštou).
O èinnosti našeho oddílu se mùāete více dozvìdìt
na www.Husot.Strakonice.cz.

anketa
SDRUENÍ ZDRAVOTNÌ POSTIENÝCH V ÈR, ÚZEMNÍ SDRUENÍ VE STRAKONICÍCH
vyhlašuje anketu na udìlení ceny

MATKA ROKU 2010 nebo OTEC ROKU 2010
Nad poøádáním 2. roèníku pøevzal záštitu starosta mìsta Strakonic Pavel Vondrys.
Prostøednictvím médií nabízíme široké veøejnosti moānost nominovat kandidáta na tuto èestnou cenu. V letošním roce novì pøivítáme
nominaci na otce roku.
Smyslem ocenìní není poskytnutí finanèního pøíspìvku, ale vyzdviāení
nelehké a nároèné práce rodiny, která umoāòuje, aby zdravotnì postiāené
dítì vyrùstalo v milujícím rodinném prostøedí.

Nominován mùāe být ten, o kterém víte, āe se dlouhodobì stará
o tìāce zdravotnì postiāené dítì vyāadující mimoøádnou péèi, lásku,
pokoru a této nekonèící práci podøídil celý svùj āivot. Dlouholetou péèí
se rozumí 18 a více let.
Ocenìní bude pøedáno dne 10. kvìtna 2011 v 15.00 hodin v rámci
VIII. setkání ke Dni matek.

Mediální partneøi

"
NOMINAČNÍ LISTEK
na udělení ceny MATKA ROKU 2010 nebo OTEC ROKU 2010 okresu Strakonice
Nominuji:

Jméno a pøíjmení:
Adresa:

PSÈ:

Telefon:

E-mail:

Struènì popište pøíbìh toho, koho nominujete:

Údaje o Vás:
Jméno a pøíjmení:
Adresa:

PSÈ:

Telefon:

E-mail:

Zasláním nominaèního lístku ruèím za pravdivost údajù uvedených v nominaci.
Nominace formou vyplnìného anketního lístku mùāete pøedat osobnì nebo zaslat poštou do 31. bøezna 2011 na adresu:
Sdruāení zdravotnì postiāených v ÈR, Územní sdruāení Strakonice, Stavbaøù 213, 386 01 Strakonice
e-mail: szdp.strakonice@seznam.cz, tel.: 383 321 931 – pí Øandová, Koláøová

Partner akce

l Analýza podnikových procesù
l Implementace podnikových informaèních

systémù na bázi SAP NetWeaver
l Øízení implementaèních projektù
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informace

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

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
Program na bøezen
PØEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM
l Pondìlí 14. 3. 2011 od 17 hodin
v promítacím sále strakonického gymnázia
Lokalita uprostøed mìsta, zvaná Ostrov, roste
do krásy. Na konci ledna letošního roku zde bylo
otevøeno relaxaèní studio Ostrov.

Vlajka pro Tibet
Tibetská vlajka bude 10. bøezna vyvìšena na
hlavní budovì Mìstského úøadu ve Strakonicích.
Rozhodla o tom rada mìsta. Strakonice se tak tradiènì zapojují do celosvìtové kampanì, která má
pøipomenout krvavì potlaèené povstání proti èínské okupaci a dlouhodobé porušování lidských
práv v Tibetu.
(PR)

Objevte jantarové srdce Evropy!
V tomto cyklu jste srdeènì zváni Davidem Šimeèkem a Eivile Jurkute na promítání fotografií
z Litvy. Bìhem pøednášky se zároveò dozvíte nìco
o historii, jazyce, pøírodì a venkovì této zemì.
Zazní ukázka litevské hudby, a dokonce budete
moci ochutnat i litevské pamlsky.
l Pondìlí 28. 3. 2011 od 17.00 hodin
v promítacím sále strakonického gymnázia

Mongolsko
V této pøednášce se s vámi o záāitky z cest po
centrálním Mongolsku podìlí Daniel Šimeèek.

Nominace na cenu Křesadlo
Znáte nìkoho, kdo svùj èas a energii vìnuje
obecnì prospìšným aktivitám a zaslouāí si za to
ocenìní? Letos jiā podeváté mùāete nominovat
v rámci Jihoèeského kraje jednotlivce èi skupiny
dobrovolníkù na cenu Køesadlo. Slavnostní vyhlášení vítìzù Køesadla za rok 2010 se uskuteèní
pod záštitou jihoèeského hejtmana Jiøího Zimoly
a starosty mìsta Strakonice Pavla Vondryse v dubnu ve Strakonicích.
Akci poøádají obèanské sdruāení BEZ a INKANO Písek spoleènì s Komunitní nadací Blanicko–
Otavskou z Protivína. „Za aktivity v uplynulém roce bude ocenìno Køesadlem pìt individuálních
dobrovolníkù,“ øíká Michal Novotný z poøádajícího sdruāení BEZ. „Jihoèeskou specialitou je cena

s názvem „Dobrá parta.“ „Tu získá tým dobrovolníkù,“ doplòuje Romana Kotrbatá, pøedsedkynì
sdruāení INKANO Písek.
Nominace zasílejte do 25. bøezna e-mailem na
adresu kresadlo-jc@seznam.cz nebo poštou na
adresu INKANO Písek, Karlova 108, 397 01 Písek. O nominaèní formuláøe si lze napsat na
stejnou e-mailovou adresu kresadlo-jc@seznam.cz
nebo si je také stáhnout z webových stránek
www.kresadlo-jc.cz.
Bliāší informace vám podají Michal Novotný
(BEZ Katovice, mobil 775 214 405; e-mail:
bez.katovice@seznam.cz) a Romana Kotrbatá
(INKANO Písek; mobil 725 445 784; e-mail:
kotrbata@inkano.cz).

Vítání občánků
Vítání obèánkù má v našem mìstì uā letitou
tradici. Pravidelnì pøichází do obøadní sínì strakonické radnice desítky rodièù a prarodièù se svými potomky, aby tato novì narozená dítka byla
slavnostnì zapsána do Pamìtní knihy mìsta
Strakonice a tím symbolicky pøivítaná do āivota.
Citátem Lva Nikolajevièe Tolstého: „V našich
dìtech jsou uloāeny všechny velké šance tohoto
svìta,“ promlouvá v rámci obøadu, který se koná
témìø kaādý mìsíc na strakonické radnici, místostarostka mìsta PhDr. Ivana Øíhová.
Ani obøad jako vítání obèánkù se neubránil
urèitému historickému vývoji.
Zpoèátku byly zvány dìti z celého matrièního
obvodu Strakonice a do „kolébky“ jim náš úøad dával hraèku a knihu jako památku na vstup do āivota.

Navštívíme s ním hlavní mìsto Mongolska Ulánbátar. Uvidíme také Charchorin – hlavní mìsto
obrovské øíše èingischánových nájezdníkù. Dále
pak zavítáme do jurty i do nekoneèné mongolské
stepi.

V roce 2000 rada mìsta rozhodla o tom, āe
kaādému narozenému obèanu mìsta Strakonice
bude vìnována èástka 500,- Kè. Na uvedený obnos
byla zaloāena vkladní kníāka u Èeské spoøitelny
ve Strakonicích. V souèasnosti obdrāí rodièe, kteøí jsou pozváni na vítání obèánkù poukázku na
èástku 5000,- Kè a v pøípadì, āe mají splnìny
všechny pohledávky vùèi mìstu Strakonice, mohou si vyzvednout zmínìnou èástku na pokladnì
mìstského úøadu. Vysoký obnos, který vìnuje
mìsto Strakonice svým novým obèánkùm je zamýšlen jako prvotní nezbytná pomoc pro rodiny
s dìtmi. V roce 2010 jsme na naší radnici pøivítali
206 dìtí, coā pøedstavuje èástku 1 030 000,- Kè
z rozpoètu mìsta.
Aneāka Lukešová, vedoucí oddìlení matrik

Mongolsko.

Foto: Archiv D. Šimeèka
JIHOÈESKÁ
HOSPODÁØSKÁ KOMORA
OBLASTNÍ KANCELÁØ
STRAKONICE
vás zve na semináøe

l Daòový øád
Termín: úterý 8. bøezna 2011
od 9.00 do 13.00 hodin
Pøednáší: Ing. Václav Dvoøák,
FINVEST Pøíbram, s. r. o.
Místo konání: Zasedací místnost
– Finanèní úøad Strakonice, Na Ohradì 1067

l BOZP a poāární ochrana prakticky
Termín: úterý 15. bøezna 2011
od 9.00 do 13.00 hodin
Pøednáší: Ivana Adensamová,
PreventCom, s. r. o.
Místo konání: Zasedací místnost JHK
– Palackého námìstí 106,
budova ÈSOB 1. patro

l Pracovní právo v roce 2011
Termín: úterý 29. bøezna 2011
od 9.00 do 14.00 hodin
Pøednáší: Mgr. Jan Dudek,
vedoucí referátu speciálního poradenství
ÚP v Prachaticích
Místo konání: Zasedací místnost JHK
– Palackého námìstí 106,
budova ÈSOB 1. patro
Více informací:
Andrea Šmerdová, tel.: 383 326 429,
fax: 383 323 079, mobil: 724 613 943,
e-mail: smerdova@jhk.cz, www.jhk.cz

Výběrové řízení
na pouŅové atrakce

Letní prázdninový provoz v mateřských školách
zřizovaných městem Strakonice v roce 2011

Mìsto Strakonice vyhlašuje výbìrové øízení
na uāívání veøejného prostranství èásti pozemku
parc. è. 97/1 o výmìøe 11 700 m, pozemku parc.
è. 100/1 o výmìøe 6 624 m v k.ú. Strakonice,
pro umístìní pouPových atrakcí v dobì konání
Václavské pouti ve dnech 23. – 25. 9. 2011.
Pøihláška musí obsahovat: cenu za veøejné
prostranství, poèet atrakcí, cenu vstupného, den
pro postiāené dìti a jiné nabídky. Pøihlášky zasílejte do 20. 3. 2011 v zalepené obálce s oznaèením: Fin – PouPové atrakce – pouP 2011 – neotvírat.

pátek 1. 7. 11. 7. 18. 7.
25. 7.
1. 8.
8. 8.
15. 8. 22. 8. 29. 8.
Mateøská
4. 7. aā 8. 7. aā 15. 7. aā 22. 7. aā 29. 7. aā 5. 8. aā 12. 8. aā 19. 8. aā 26. 8. aā 31. 8.
škola
provoz
Šumavská
provoz
provoz
A. B. Svojsíka
provoz provoz
provoz
Ètyølístek
provoz
U Parku
provoz
provoz
Lidická
provoz provoz
Holeèkova
provoz
provoz
provoz
Školní
provoz
provoz
Spojaøù
provoz
Stavbaøù
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pozvánky

Mateøské centrum Beruška
Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice
BØEZEN 2011
Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do 12.00 hod.

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. 29. 3.)
16.30
Vaøeníèko – krouāek vaøení pro rodièe s dìtmi od 3 let
(3. úterý v mìsíci tj. 15. 3. 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. 2. 3.
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. 3. 3.)
16.00
Tanyny – tancování pro celou rodinu
Pá 9.30
Hajánci – prográmky pro rodièe s dìtmi do 12 mìsícù
(1. 3. Mléèná výāiva vs. krabicové kravské mléko)
l Internetový bazárek http://www.mcberuska.cz/bazarek
l Hlídání dìtí – po dohodì s koordinátorkou, tel.: 739 618 617,
èlenky 50,- Kè/hod., neèlenky 60,- Kè/hod.
Mimo pravidelný program:
Ètvrtky od 17.00 hodin
ANGLIÈTINA PRO DÌTI – pokraèovací kurz
Pondìlí 7. 3. od 19.00 hodin
DÍLNIÈKA PRO DOSPÌLÉ – leptání skla
Pátek 11. 3. od 10.00 hodin
MLÉÈNÁ VÝIVA VS. KRABICOVÉ KRAVSKÉ MLÉKO
– pøednáška
Støeda 16. 3. od 9.00 – 12.00 hodin
DITA – TÁBOR www.dita.cz, www.littleangel.cz
Prodej dìtského textilu za výhodné ceny.
Výrobky splòují pøísné vyhlášky èeského trhu vèetnì atestù.
Úterý 22. 3. od 20.00 hodin
NUMEROLOGIE – ÈÍSLA NEJSOU JEN MATEMATIKA
– pøednáška
Ètvrtek 24. 3. od 10.00 – 17.00 hodin
SEKÁÈ V BERUŠCE
– výprodej pouāitého, ale i nového znaèkového dìtského obleèení
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

Základní umìlecká škola, Strakonice,
Kochana z Prachové 263

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

BØEZNOVÉ AKCE
10. 3.
– 11. 3.
16. 3.
18. 3.
19. 3.
– 20. 3.
22. 3.
– 23. 3.
24. 3.
28. 3.

Úèast āákù LDO v okresním kole recitaèní soutìāe Dìtská
scéna
Koncert āákù v zámeckém sálku – pozor tentokrát jiā od 17.00
hodin!
Vystoupení āákù literárnì dramatického souboru na divadelní
pøehlídce Mladá scéna v Èeském Krumlovì
Reprezentace recitátorù literárnì dramatického oboru v Tøeboni
na krajském kole Wolkerova Prostìjova
Úèast klavíristù v krajském kole soutìāe ZUŠ ve høe na klavír
v Èeském Krumlovì
Úèast akordeonistù v krajském kole soutìāe ZUŠ v Tøeboni
Vystoupení pìveckého sboru Fere Angeli v Sezimovì Ústí.
ZUŠ Strakonice poøádá krajské setkání uèitelù hudební nauky
od 9.00 hodin v uèebnì hudební nauky ve III. patøe.

Plán akcí
na bøezen 2011
OK Zemìpisné olympiády pro ZŠ
(od 8.00 hodin v ZŠ Dukelská Strakonice)
OK Zemìpisné olympiády pro SŠ
(od 8.00 hodin v DDM Strakonice Na Ohradì)
10. 3.
Jarní keramická dílna pro veøejnost (16.00–17.30 hodin,
cena 70,- Kè, pøihlášky do 8. 3., hadravova@ddmstrakonice.cz,
724 318 643, 383 322 216, 383 332 956
10. 3.
OK v recitaci – 1. a 2. kategorie
(8.30 hodin v DDM Strakonice Na Ohradì)
11. 3.
OK v recitaci – 3. a 4. kategorie
(8.30 hodin v DDM Strakonice Na Ohradì)
15. 3.
Keramický kurz modelování pro MC Duha Vodòany
(10.00 –11.00 hodin, cena 60,- Kè)
16. 3.
Den bez úrazu aneb Nehoda není náhoda!
(od 9.00 hodin ve Vodòanech) preventivnì vzdìlávací akce
pro zvané ZŠ, startovné 10,- Kè za úèastníka
21. 3.
OK Olympiády v èeském jazyce pro ZŠ
(8.30 hodin v DDM Strakonice Na Ohradì)
22. 3.
OK Olympiády v èeském jazyce pro SŠ
(8.45 hodin v DDM Strakonice Na Ohradì)
23. 3.
Den bez úrazu aneb Nehoda není náhoda!
(8.30 hodin v ZŠ Bavorov), preventivnì vzdìlávací akce pro
zvané, startovné 10,- Kè za úèastníka
18. 3.
Matematický Klokan – korespondenèní soutìā v matematice
pro ZŠ
21. 3.
Vítání jara pro širokou veøejnost (15.00–18.00 hodin CEV
Podskalí), prohlídka zvíøátek, deskové hry, jarní tvoøivá dílna
23., 24. 3. Den bez úrazu aneb Nehoda není náhoda! (8.30 hodin v sále
DDM Na Ohradì) preventivnì vzdìlávací akce pro zvané
5. tøídy ZŠ, startovné 10,- Kè za úèastníka
25. 3.
Jarní keramická dílna (DDM Vodòany, 14.00 –16.00 hodin)
pøihlášky do 23. 3. bartosova@ddmstrakonice.cz, 383 382 372
26. 3.
Sobota v sedle na Ranèi Apollo
(DDM Vodòany, 11.45 –16.15 hodin – vlakové nádraāí), pøihlášky do 22. 3., cena 150,- Kè, bartosova@ddmstrakonice.cz
30. 3.
OK Fyzikální olympiády E, F pro ZŠ
(8.00 hodin v ZŠ Dukelská)
14. 3.
Jarní keramické dílny pro MŠ
– 24. 3. (DDM Vodòany, cena 60,- Kè), pro zvané
Programovou nabídku na jarní prázdniny najdete na
www.ddmstrakonice.cz
Letní tábory:
V DDM jsou jiā k dispozici pøihlášky na letní tábory v Zálesí a informace k pøímìstským táborùm ve Vodòanech a ve Volyni. Informace:
% 383 322 216 nebo ddm@ddmstrakonice.cz.
Novì nabízíme výuku hry na dudy s Petrou Kohoutovou, první schùzka
16. 3. v 17.00 hodin Na Ohradì, informace v DDM 383 322 216.
Pøipravujeme ozdravný pobyt v Chorvatsku – malba v plenéru, taneèní
aktivity, koupání. Informace: Iva Šrámková, 724 154 004, 383 322 216.
9. 3.

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 – 16.00 hod. • Úterý 9.00 – 16.00 hod.
Støeda zavøeno • Ètvrtek 9.00 – 16.00 hod. • Pátek 9.00 – 13.00 hod.
Ukázka programu na bøezen
Kaādé pondìlí od 10.00 do 13.30 Vaøení,
14.00 – 16.00 PC kurz po individuální domluvì
4. 3. pátek 9.00 – 12.00 Klub pohoda – povídání o závislostech
15. 3. úterý 13.00 – 16.00 pùjdeme do kavárny nebo cukrárny,
posedíme a popovídáme
22. 3. úterý 10.00 – 14.00 Zpívání s harmonikou a kytarou
Další informace o našem programu mùāete nalézt na www.fokus-pisek.cz

BOHOSLUBY – 6. 3. a 20. 3. v 9.00 hod.
TANÈÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ – úterý od 16.30 hod. Bliāší informace na mobilu: 774 151 868
VE ZDRAVÉM TÌLE ZDRAVÝ DUCH – støeda od 18.00 hod. Zdravotní cvièení pro muāe i āeny v prostorách klubu
Mana. Doba trvání 60–75 min. Cvièení vede a informace podává Hana Mièková tel.: 383 376 323, 731 571 973
l BIBLICKÉ VEÈERY – ètvrtek od 17.00 hod.
Více informací najdete na:
l TVÙRÈÍ DÍLNA – pondìlí 14. 3. a 28. 3. od 17.00 hod.
www.klubmana.cz, klubmana@centrum.cz
l KLUB PRO MLÁDE – pátek od 16.00 hod. Vādy skvìlá ZÁBAVA!
l
l
l

Zvolenská 918,
Strakonice
vás v bøeznu zve na

11

pohled do historie

Historie strakonických kin
Letní areál v zámecké zahradì se zachoval v pùvodní podobì z roku 1957 aā do roku 1987, kdy
zaèal dostávat nynìjší podobu. Promítání letního
kina však skonèilo na podzim 1967 nebo na jaøe
1968. Z rozhodnutí památkáøù totiā nebylo moāné
postavit pevnou promítací plochu, jelikoā by pøi
jiných pøíleāitostech neā pøi promítání zabraòovala
divákùm ve výhledu na hrad. Proto byla konstrukce
promítací plochy pojízdná.
Samotnou promítací plochu tvoøila døevìná konstrukce s reproduktory uvnitø, na jejíā pøední èást
byla nataāena prùzvuèná textilie, stejná jako bývala
a mnohdy ještì je v sálových kinech. Celá konstrukce byla na podvozku a ten spoèíval na kolejnicích, které byly zapuštìny do zadní èásti betonové plochy jevištì. Kdyā se nepromítalo, byla

Promítací kabina.

konstrukce po kolejích odtlaèena stranou ve smìru
silnice smìøující k letištì. Konstrukèní zvláštnost
promítací plochy však pøedznamenala konec letního kina. Na pøelomu let 1967 a 1968 pøišel silný
poryv vìtru, který tuto konstrukci porazil, takāe
svou zadní èástí spadla na zeï zámecké zahrady.
Došlo k porušení plátna a reproduktorù a tím na
dlouhou dobu v letním kinì skonèilo promítání.
Dnes jiā slouāí jako promítací plocha zeï. Ale
i v dobì, kdy se stavìl souèasný areál, podmínka
památkáøù dále platila, a proto osa promítání není
shodná se støedovou osou hledištì: stávající promítací plocha je z pohledu diváka umístìna od
støedu vpravo, aby byl alespoò èásteèný výhled na
hrad.
Jak jsem se jiā zmínil v posledním èlánku, hledištì pùvodního letního kina tvoøil pøírodní svah s døevìnými lavicemi. Kapacita
hledištì byla asi 1600 divákù, ale v pøípadì „trháku“, jako byl napøíklad Limonádový Joe, lidé sedìli nebo polehávali na
dekách všude, kde bylo alespoò trochu vidìt. Tak hledištì zaplnily i více neā dva
tisíce divákù.
Kina jako taková spadala pod tehdejší
mìstský národní výbor a jejich vedoucím
v té dobì byl velice obìtavý a schopný
František Pašava. Ten se stal mezi filmovými diváky ve Strakonicích skuteènou legendou. Aè mìl na starosti dvì sálová kina
(hrála dennì dvì pøedstavení) a o prázdninách ještì kino letní, nevykonával svou
Foto: Archiv autora funkci jako hlavní zamìstnání. Pokud vím,

byl pracovníkem strakonické pošty. Navíc František Pašava pùsobil i jako hlasatel strakonického
rozhlasu po drátì. Kanceláø mìl v kinì Svìt a dennì docházel na kontrolu do obou kin. Diváky pøi
vstupu do hledištì osobnì pozdravil, popøál jim
pøíjemný záāitek a podìkoval za návštìvu. Dnes
se zdá nepochopitelné, jak mohl na èásteèný úvazek kina programovat, vést ekonomicky a organizaènì bez poèítaèe, mobilního telefonu a internetu. Byl dobøe znám i v tehdejší praāské Ústøední
pùjèovnì filmù, kde mìl tak dobré vztahy, āe kdyā
se objevil nìjaký atraktivní film, byl schopen
do Prahy dojet, film pøivézt, poèkat na konec
pøedstavení a v noci film odvézt zpìt do Prahy.
To všechno jen proto, aby Strakoniètí film vidìli
v dobì premiéry.
Vìhlas Františka Pašavy byl takový, āe kdyā
jsem na jaøe 1989 pøijel na promítaèskou zkoušku
do tehdejšího školícího støediska Ústøední pùjèovny filmù v Praze – Klánovicích, na pana Pašavu
se mì ptalo hned nìkolik lidí. Rovnìā jeho syn
Pavel patøil mezi dlouholeté strakonické promítaèe
a ještì i já jsem si s ním v kinì Svìt zapromítal
a posléze jako vedoucí promítaè jsem mu dìlal
nadøízeného.
Aā do zaèátku 70. let mìli hlavní pracovní pomìr
pouze zøízenci strakonických kin. Ti se starali o topení, výlep plakátù, výmìnu tzv. fotosek v propagaèních skøíòkách kin. Jejich dùleāitou èinností byl
téā pøevoz filmù mezi vlakovým nádraāím a kinem. Takový zøízenec pøi pøedstavení zajišNoval
poøadatelskou sluābu i kontrolu vstupenek a k ruce mìl ještì uvadìèku a šatnáøku. Po zmínìném
datu se situace zmìnila. Na plný úvazek byl zamìstnán i vedoucí kin.
Jaroslav Landsinger

I ke konci dvacátého století se držíme mezi špičkou v ČR
Pøed vstupem do sezony 1995/96 pøichází jako
posila āen støelkynì z Varù Jitka Svobodová.
Pøíprava je tradiènì na Kubovce a do kondièní
pøípravy se zapojuje atlet i basketbalista Vlastimil
Nìmejc.
S výchovou podkošových pøichází pomáhat
Petr Vojta, bývalý reprezentant. Na druhé stranì
odchází Miroslava Vodráāková a Jana Piškulová,
obì podkošové posily, pùvodem z Kraslic.
Úspìšné dorostenky jedou díky naší odchovankyni, hrající v Portu, Vendule Šimonové – Jiráškové do Portugalska, āeny se pøihlásily do Evropského poháru, hrají v italském Sciu, polské Gdyni
a ruském Petrohradu.
Na tyto super týmy nestaèilo, ale samotný
vstup na evropské pole je pro naše malé mìsto
ještì dnes nedocenìným úspìchem, neboP všechny
tyto tøi týmy hrají evropské poháry dodnes. Dívky
mohly navštívit v Petrohradu Ermitáā v Zimním
paláci a také kdysi oslavovaný parník Auroru, památník z obleāení v druhé svìtové válce, to byla
odmìna navíc. Specialitou bylo, āe kdyā jsme jeli
domù, nechtìli nám dát pasy, dokud nezaplatíme
nìjaký poplatek za jejich vrácení, coā vyāadovala nìjaká velmi podivná organizace. My jsme
pochopitelnì āádné poāadované finance nemìli.
Naštìstí domácí basketbaloví funkcionáøi to vyøídili za nás.
Do soutìāí vstoupily pod vedením Jindøicha
Frèky páPaèky. Èasto se hrálo proti chlapcùm, a tak
pokyny od Jindry znìly: „Nesmíš na nìj jen koukat, musíš s ním bìhat, snaāit se, aby nedostal pøihrávku, neb mu brát míè.“
Z týmu se ozval hlas: „A to na nìj nemám
koukat, ani kdyā je hezkej?“ Z toho plyne jednoznaèné pouèení, jak slova trenérù berou dívky
váānì a na co myslí.

Milan Janda se ujal trénování týmu āen a nemìl
Muāi mìli silný tým, i kdyā se jim vstup do
lehkou roli. Odešla Jitka Svobodová, Jana Matìjsezony nevydaøil. Opory Jiøí Brabec a Roman
ková, Silvie Helebrantová a nejvíc výkon týmu
Beneš dostaly posily v mladém Liborovi Valentopoznamenal odchod naší odchovankynì, bojovnévi a také hradeckém odchovanci Petrovi Martínho dítìte Venduly Vojtové. Milan vedl v té dobì
kovi.
juniorky ÈR, a tak se spolu s Karlem Svojšem
eny nepostoupily mezi nejlepší ètyøku, ale dokázaly si vybojovat moānost zápasù o bronzovou
snaāili tým doplnit, podaøilo se jim pøivést øadu
medaili díky výhrám s muāstvem Králova Pole.
hráèek, zejména hradeckou støelkyni Køíāovou,
V prvním zápase se zranila hlavní opora Jana Makterá však byla jedinou skuteènou posilou. Další
tìjková, ale po celonoèním ledování zranìného
se tolik neosvìdèily.
kotníku nakonec nastoupila a dokázala dotáhnout
enám nastávají na konci sezony starosti
tým k výhøe. I v tomto pøístupu je dodnes nezao udrāeni ligy. Dokonce klesají na poslední místo
pomenutelným vzorem. Nepøíjemnou kuriozitou
a je ironií, āe nás na nìj posílají prohry s týse zapsaly zápasy o bronz s týmem Kralup, po
mem Kralup, kde startují naše tøi odchovankynì –
dvou prohrách doma se dvakrát vyhrálo v Kralujiā zmínìná Eva Blaāková, dále Jana Kleèková
pech a rozhodovalo se doma. Prohra byla zklamáa také Vendula Vojtová. Ligu však druāstvo
ním a navíc specifické na ní bylo, āe nás prakticky
udrāelo.
Miroslav Vondøièka
porazila naše odchovankynì Eva Blaāková–Kaluāáková, hrající tenkrát v dresu
našich soupeøek.
Konec sezony neskonèil tak optimisticky, muāi sestoupili z tøetí ligy – chybìla lepší morálka, oba týmy dorostenek
nepostoupily na pøebor (útlum byl logický, není moāné být stále na výsluní).
Jediným svìtlým bodem byla bronzová
medaile āaèek z pøeborù ÈR, nejvýraznìjší oporou byla Barbora Kociánová ...
a také první krùèky dìlala dlouholetá
opora našich āen Jitka Musilová.
Nastalo nepøíjemné období rùzných
rozporù, které by mohly pøinést pouèení Pøebornice ÈSSR z roku 1988. Zleva Jana Kleèková, Dita
do èasù budoucích, ale nemohly po- Poāárková, Petra Buriánová, Olina Èarková, Ilona Hejtmánmáhat, chybìla spolupráce. To se odrazi- ková, Jaroslava Bernasová, Kateøina Jakubcová, Štìpánka
lo na výkonech, dokonce jedna hráèka Vodáková, Dagmar Divišová, Hana Kabelová, Petra Èapkovyslovila pøání, aby se vše popsalo do vá, Bohumila Štveráková, Gabriela Zronková.
Foto: Archiv autora
kroniky.
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