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DUDÁK NEJEN PRO STRAKOŇÁKY
Tradici nadvlády sládků v pivovarnictví bourá DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice. Zlatavý mok zde vaří sládková
Dagmar Vlková. Pečlivě a s láskou míchá pivní chutě. To, že
dělá svoji práci dobře, ukazují
výsledky jejích „dítek“ – prestižní umístění v pivních degustačních soutěžích. DUDÁK –
Měšťanský pivovar Strakonice
prochází s nadcházející sezonou změnami. Hlavní a viditelnou je změna názvu pivovaru,
kdy značka strakonického piva
byla povýšena do samotného názvu pivovaru. S touto markantní
změnou přichází i nové etikety,
korunky a vizualizace pivovaru.
Dá se říci, že strakonický pivovar startuje novou dráhu svého
působení.

DUDÁK NENÍ POUZE
„TEN STRAKONICKÝ“
Strakonický měšťanský pivovar
je posledním v republice, který je
ve vlastnictví města. Výsledky
pivovaru dokazují, že i město
může být dobrým hospodářem.
V celorepublikovém měřítku se
pivovar řadí mezi ty, které se stá-

vající krizí v pivovarnictví úspěšně bojují. Svým výstavem jsou
nad celorepublikovým průměrem. Značka Dudák v současné
době zasahuje i mimo region
a jeho kvalitní pivo mohou
ochutnat příznivci i v Praze,
Brně, Pootaví nebo na jižní
Moravě. Tradice strakonického piva sahá až do roku 1649
a značka Dudák se objevuje
na trhu před první světovou
válkou. Rozsáhlou historii
a milníky pivovaru naleznete na www.pivovar-strakonice.cz.

hravě konkuruje i těm velkým.
„Jdeme cestou klasiky,“ říká
sládková Dagmar Vlková a dodává: „U nás pivo vaříme klasickým způsobem a snažíme se
o maximální podporu neotřelé
chutě. V ležáckém sklepě máme
devět druhů piv v kvasnicové podobě.“ V současné době pivovar
produkuje nealkoholické pivo
Driver, světlý a tmavý ležák Strakonický Dudák Premium, Nektar a Black, světlé výčepní pivo
Strakonický Švanda, Otavský
zlatý. Ze speciálních je to
Šamp pivní sekt, polotmavý ležák Klostermann, Velkopřevor, Světlý kvasnicový ležák
a Král Šumavy. Sládková
Dagmar Vlková ještě prozrazuje: „Letošní léto patří
vodákům, milovníkům grilování a zahradních party,
pro které jsme připravili
zbrusu nové pivo Sklepáka.“

TRADICE A KVALITA
NEJSOU KLIŠÉ

SKLEPÁK, SEZNAMTE SE,
PROSÍM!

Měšťanský pivovar Strakonice patří mezi menší
pivovary v České republice. Jeho sortiment však

Novinka letošního léta –
Sklepák je nefiltrovaný
světlý ležák uvařený z ječného sladu a žateckého

Historický pohled na měšťanský pivovar.

Foto: Archiv pivovaru

chmele. Vyniká příjemnou jemně doznívající hořkostí, plnou
chutí a řízem. Je stáčen do spotřebitelských obalů přímo z ležáckého tanku, kde dozrává
plných 60 dní. Obsahuje kulturní kmen pivovarských kvasinek
spodního kvašení. Nefiltrovaný
ležák ocení především znalci piva pro jeho čistou chuť a vůni
s nádechem pivovarských kvasinek. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice reaguje na konkurenci uvedením nového piva
určeného zejména pro vodáky,
milovníky táborových ohňů i pro
hostitele zahradních party. Sklepák jedenáctka v nové plastové
1,5litrové láhvi je k dostání v pivovarském stánku a ve vybraných prodejnách. Seznamte se,
prosím!
Vážení spoluobčané,
Jsme na začátku července,
kdy „oficiálně“ začalo období
prázdnin a dovolených. Čas,
který nám slouží, abychom po
roční práci v zaměstnání a děti
ve školách, načerpali nové síly
do dalšího pracovního roku.
Je však také časem, kdy jsou
v plném běhu práce na různých
investičních akcích v našem
městě. Nejviditelnější je právě
probíhající rekonstrukce centra
města, méně viditelné, ale o to
více potřebné, jsou rekonstrukce
ČOV a vodárny v Hajské.
Do práce se pustila i strakonická teplárna, která musí
mimo topnou sezonu stihnout
rekonstrukci části svých teplovodů, v plném běhu je i výměna jednoho z kotlů. To vše přináší do našeho běžného života
řadu komplikací. Prosím proto
o Vaši trpělivost a shovívavost.
Do letních prázdninových dnů
Vám přeji jen samé krásné
zážitky a pokud někam budete
cestovat, tak i šťastný návrat
z Vašich cest.
Pavel Vondrys, starosta
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Z RADNICE

21. jednání dne 11. 5. 2011

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
Rada města souhlasila s poskytnutím příspěvků ve výši 3 000 Kč Středisku výchovné péče Strakonice na
letní aktivitu, 10 000 Kč Oblastní charitě Strakonice na osobní
asistenci, 12 000 Kč Centru pro
zdravotně postižené JK, o. s.,
Strakonice na nájemné půjčovny
kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek, 50 000 Kč Sdružení
zdravotně postižených Strakonice
na částečnou úhradu nákladů na
energie v budově Stavbařů 233,
7 000 Kč OS Cestou vůle Strakonice na canisterapii (léčebný kontakt psa a člověka).
Dále schválila dofinancování
grantu Jčk ve výši 25 000 Kč
TJ Dražejov na nákup zahradního traktoru na údržbu fotbalového hřiště a travnatých prostor
sportovního areálu Na Virtě
a 9 000 Kč Kontaktu bB na Strakonické léto 2011 s intenzivní výukou plavání pro osoby s tělesným
postižením ve Strakonicích.

22. jednání dne 18. 5. 2011

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
MŠ U PARKU
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu
ve výši 300 000 Kč Jihočeským krajem v rámci Grantového programu
Opravy a rekonstrukce mateřských
škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku na projekt Rozšíření stávající kapacity
MŠ U Parku.
Díky stavebním úpravám mateřské školy, které budou zahrnovat
přestavbu stávající bytové jednotky na třídu včetně sociálního zařízení, dojde k navýšení kapacity
o dalších dvacet míst na pětadevadesát. V současné době je celková
kapacita mateřských škol ve městě osm set třiapadesát míst.

OPRAVY V ZŠ ČELAKOVSKÉHO
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy s Jihospol, a. s., Strakonice na stavbu Rekonstrukce
a modernizace ZŠ Čelakovského za
cenu 15 280 922 Kč (včetně DPH).
Předpokládaný termín dokončení
je do konce dubna 2012.

PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Rada města souhlasila s předloženým zněním smlouvy o vykonání
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24. jednání dne 1. 6. 2011

přezkoumání hospodaření města
firmou INEKS, spol. s r. o., Strakonice.
Firma INEKS přezkoumala hospodaření města za rok 2010
a neshledala žádné závažné nedostatky. Cena za přezkoumání
hospodaření byla 96 000 Kč (včetně DPH).

23. jednání dne 25. 5. 2011

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Rada města souhlasila s přidělením nadačních příspěvků následujícím subjektům ve výši: 11 000 Kč
Přátelům MC Beruška Strakonice
na projekt Rodina v akci, 14 200 Kč
Sdružení zdravotně postižených
ČR, Územní sdružení Strakonice
na 3. ročník turnaje v pentanque
pro seniory a osoby se zdravotním
postižením v seniorském věku,
16 000 Kč Základnímu článku
hnutí Brontosaurus – Forest České
Budějovice, pobočce Strakonice na
Ekofestival na Otavě, 10 800 Kč
SK Basketbal Strakonice na Strakonickou basketbalovou ligu ZŠ,
12 000 Kč OS Prevent na Fundraising, 7 000 Kč Sdružení hasičů
ČMS okresu Strakonice na Hasičské dobrovolnictví a práce s mládeží, 3 000 Kč Sdružení rodičů
a přátel při DDM Strakonice na
Den dětí aneb Hravě a zdravě,
12 000 Kč Fokusu Písek, pobočce
Strakonice na Rozvoj kapacit občanského sdružení jako nenahraditelné služby pro osoby s duševním
onemocněním, 7 000 Kč ÚOS ČČK
na Ocenění nových bezpříspěvkových dárců krve a dobrovolníků,
7 000 Kč Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracovišti Strakonice na projekt Chceme
být nejlepší.
Nadační přípěvky byly rozděleny
ze společného grantu Zdravého
města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko–otavské. O 100 000
Kč na místní Agendu 21 se ucházelo celkem 12 projektů, které
požadovaly finanční příspěvek ve
výši 259 950 Kč.

REGENERACE RENNEROVÝCH
SADŮ
V souvislosti s vyhodnocením výběrového řízení souhlasila rada města s uzavřením smlouvy s firmou
Baobab – péče o zeleň, s. r. o., Horoměřice na Revitalizaci Rennerových sadů za cenu 2 219 236,80 Kč
(včetně DPH).
Regenerací největšího parku ve
městě dojde k zlepšení životního

NOVÉ VYBAVENÍ
DO MŠ
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši
100 000 Kč. Finanční
prostředky budou použity
Rennerovy sady.
Foto: Archiv MěÚ na zakoupení nutného vybavení nově vzniklé třídy v Mateřprostředí. Budou ošetřeny stávajíské škole U Parku.
cí stromy, proběhne výsadba nových, vzrostlých stromů či kácení
Budou zakoupeny stolečky, židličnefunkčních a provozně nebezpečky, lehátka, peřinky, polštářky,
ných stromů.
ložní prádlo, ručníky, učební poNa regeneraci město získalo fimůcky a hračky.
nanční prostředky z Operačního
Usnesení z jednání RM nalezprogramu životního prostředí ve
nete na internetových stránkách
výši 75 %, zbývající částka bude
www.strakonice.eu
hrazena z rozpočtu města.

NABÍDKA BYTOVÝCH JEDNOTEK K PŘÍMÉMU PRODEJI
Rada města na svém jednání dne
25. 5. 2011 a 8. 6. 2011 rozhodla
obsadit níže uvedené bytové jednotky přímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona č. 72/
1994 Sb., v platném znění, na základě nejvyšší nabídky:
– byt č. 001 o velikosti 2+1 v čp.
405, ul. Nádražní, Strakonice
II, o výměře 78,80 m2, minimální cenová nabídka: 900 000 Kč.
– byt č. 043 o velikosti 1+1 v čp.
988, ul. Ellerova, Strakoni-

ce I, o výměře 54,30 m2, minimální cenová nabídka: 450 000
Kč.
– byt č. 015 o velikosti 3+1 v čp.
1255, ul. Obránců míru, Strakonice I, o výměře 69,40 m2,
minimální cenová nabídka:
900 000 Kč.
– byt č. 001 o velikosti 1+1 v čp.
427, ul. Chelčického, Strakonice I, o výměře 65,30 m2,
minimální cenová nabídka:
650 000 Kč.

NABÍDKA VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

OBSAZOVANÉ DLE PRAVIDEL PRO BYTY NAD 50 m2
(usnesení RM č. 0593/2011)
– bytová jednotka I. kategorie
o velikosti 2+1, č.b.j. 005,
ve 3. patře domu čp. 58, ul.
U Sv. Markéty ve Strakonicích I.
Rozměry/m2: 1. pokoj 19,40,
2. pokoj 20,90, kuchyň 15,20,

předsíň 5,70, koupelna 4,40,
WC 1,20, komora 4,00, spíž
1,50, půda 10,00
Celkem plocha: 82,30 m2
Celkem měsíční nájemné bez
služeb: 4 475 Kč (smluvní nájemné 4 402 Kč, vybavení bytu:
73 Kč)

Vyhodnocení nabídek všech výše uvedených bytů se uskuteční v pondělí
25. července 2011 od 15.00 do 15.20 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ
Strakonice.

NABÍDKA NÁSTAVBY O VELIKOSTI 73,85 m2

OBSAZOVANÉ DLE USNESENÍ RM č. 798/2006 PRO BYTY VYBUDOVANÉ
S POMOCÍ STÁTNÍ DOTACE
– 2+1, Strakonice II, ul. Nádražní 405
bytová jednotka I. kategorie o velikosti 2+1, č.b.j. 009, ve 4. patře (nástavba) domu čp. 405, ul.
Nádražní ve Strakonicích II.
Rozměry/m2: 1. pokoj 21,20,
2. pokoj 16,71, kuchyň 9,60
předsíň 7,60, WC 1,50, koupelna 8,20, komora 1,55, sklep
6,75, komora mimo 0,75
Celkem plocha: 73,85 m2
Nájemné: 3 539 Kč (bez služeb)

Žadatel, který bude vybrán na základě návrhu bytové komise, uhradí za výše uvedenou bytovou jednotku částku ve výši 640 400 Kč
a nadále bude platit nájemné po
dobu 11 let. Po uplynutí této doby
bude bytová jednotka převedena
bezúplatně do osobního vlastnictví nájemce. Žádosti k výše uvedenému bytu jsou k dispozici na majetkovém odboru.
Termín odevzdání žádostí je 29. 7.
2011.

Bližší informace ke všem bytům a nabídce nástavby na tel.: 383 700 303
nebo na úřední desce MěÚ.
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VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
V druhé polovině loňského roku
proběhla obnova západního průčelí západní brány strakonického
hradu, jež je vstupem na III. hradní nádvoří. Součástí obnovy byla
oprava gotické klenby nad vjezdem,
oprava fasády přiléhajících objektů
a došlo k obnově erbu maltézských
rytířů nad portálem brány. Celkové náklady na opravu byly 321 600
Kč. Na opravu získalo město dotaci z grantového programu Jihočeského kraje ve výši 200 000 Kč, zbylá část byla hrazena z rozpočtu
města. A právě nad obnovou erbu
vyvstaly dotazy ohledně jeho správného provedení. O odpověď jsme
požádali Oldřicha Švehlu, vedoucího oddělení investic z majetkového
odboru.
Na základě diskuzí s odborníky
památkové péče a v souladu s vydaným rozhodnutím orgánu státní správy ve věci památkové péče,
tj. Krajského úřadu Jihočeského
kraje, bylo rozhodnuto o obnově
erbu v nice nad západním portálem brány. Existenci malovaného
erbu v této nice potvrzovaly staré
fotografie a vyobrazení. V nice
proto byly provedeny sondy, ale
zbytky malby se nenalezly. Povrch
v nice totiž podobně jako i v celé
ploše západní fasády pokrývaly
pouze novodobé cementové omítky. Proběhlo jednání s pracovníky
památkové péče a jako nejvhodnější varianta byla zvolena rekonstrukce erbu. Zde ovšem nastal
problém. Nevíme, jak vypadal původní erb, a torzo erbu zachycené na starých fotografiích nebylo
v souladu s heraldickými pravidly.
Po diskuzích s odborníkem maltézského řádu na heraldickou pro-

blematiku PhDr. Bubnem se proto rozhodlo nevracet se k podobě
erbu na starých fotografiích, ale
provést malovaný erb podle mladších analogií, konkrétně podle jednoho z erbů vyobrazených v kostele sv. Prokopa na strakonickém
hradě. Zde je na místě drobná
poznámka. Zatímco zdivo brány
pochází z konce 14. či z 15. století, řada prvků památky, jako jsou
okna, mříže, střechy, omítky…
pochází z mladších, dodatečných
oprav. Také malovaný erb byl
s největší pravděpodobností dodatečným doplňkem. Návrat k předpokládanému středověkému pojetí erbu by zde byl nesprávný
a působil by nevěrohodně. Původní stav neznáme, je potřeba si uvědomit, že ani staré fotografie ho

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA STRAKONICE 2010
O tom, zda a jak byl rok 2010 ve
Strakonicích bohatý na události,
se mohou všichni, které zajímá
dění v našem městě, přesvědčit veVýroční zprávě města Strakonice
2010. Na 56 stranách je zdokumentován uplynulý rok ve městě
i na městském úřadě. Výroční
zprávu naleznete na webových
stránkách www.strakonice.eu v menu město.
Kromě nejdůležitějších kulturních
a společenských akcí jsou zde připomenuty také výsledky komunálních voleb a nejvýznamnější projekty a investice, které v uplynulém
roce měnily tvář Strakonic. Za pozornost stojí také řada zajímavých a o současnosti našeho města vypovídajících statistických dat

ZA STÍNADLY BUDOU KVĚTINOVÉ ULICE
Šest nových ulic v lokalitě Za Stínadly už má svá jména. Zastupitelstvo města Strakonice na svém
zasedání 15. června odsouhlasilo
předložený návrh rady města. Ulice se budou jmenovat po chráněných rostlinách, nejčastěji se vyskytujících v okolí Strakonic. Jednotlivá pojmenování vycházejí ze
soutěže „Jak se budou jmenovat“,
uspořádané městským úřadem.
Oblast Za Stínadly, kde právě probíhá nová rodinná výstavba, se nachází mezi výpadovkou na Katovice a Jezárkami v západní části
města.
Vybrat jména pro nové ulice nebyl
pro radní jednoduchý úkol. Soutěžící poslali 275 tipů. Většina z nich
byla velmi vtipná, pěkná a pro pojmenování ulic vhodná. Nejčastěji

Erb maltézských rytířů.
nezachycovaly (už s ohledem na
životnost malby na venkovní omítce mohly zobrazovat malbu v té
době starou tak půl století, možná
o něco víc). V takovém případě je
z hlediska péče o památku naprosto odůvodněné provedení erbu
podle dostupných analogií.

Realizaci erbu provázely delší diskuze s příslušnými odborníky. Na
druhou stranu stavba byla finančně podporovaná z prostředků
grantového programu Jihočeského kraje a vyžadovala ukončení
v příslušném termínu kalendářního roku. Jak bylo uvedeno, malovaný erb vycházel z požadavků
orgánů státní památkové péče.
Závěr roku 2010 provázelo špatné
počasí s nízkými teplotami, a pro
malbu erbu tak nebyly vhodné povětrnostní podmínky. Erb tak mohl být sice proveden, ale pouze
v podobě odpovídající podmínkám realizace s tím, že definitivní
grafické práce budou řešeny v jarních měsících letošního roku. Na
jaře proběhla řada dalších jednání
s restaurátorskou firmou a erb byl
nově proveden tak, aby již nikoho
neurážel.

se vyskytovala jména hrdinů z oblíbených knih Jaroslava Foglara,
včetně jména samotného spisovatele či jeho jestřábí přezdívky. Několik účastníků soutěže připomnělo osobnosti Strakonicka, jejichž
význam překročil hranice regionu.
Opakovaly se také návrhy na pojmenování po okolních městech.
Některé tipy byly opravdu jedinečné a pravděpodobně ukazovaly na
duševní rozpoložení svých autorů.
Kdo by například nechtěl bydlet
v Pohodové, Přívětivé nebo Veselé
ulici? Do soutěže o názvy ulic pronikl i letošní Rožmberský rok.
Nicméně velká část účastníků dala přednost přírodě. Nechyběly
ulice Studánková, Mechová, Paseková, Polní, Lovecká nebo Sadařská. Chráněné živočichy Strako-

z jednotlivých agend městského
úřadu. Nechybí ani úspěchy, kterých město, respektive MěÚ v minulém roce dosáhly.
Výroční zpráva je rozdělena do
dvou oddílů. První se věnuje městu Strakonice, druhý jednotlivým
odborům městského úřadu a jejich
činnosti. „Možná, že budete překvapeni, kolik agendy z nejrůznějších
oblastí naši zaměstnanci musí kompetentně zvládat,“ říká v úvodním
slovu ke kapitole věnované MěÚ
Strakonice tajemník Jan Tůma.
„Vzhledem k tomu, že jde o pilotní
projekt a výroční zprávu vydáváme
poprvé, přiklonili jsme se k její elektronické podobě,“ doplňuje Tůma.
Dokument vyrobil pracovní tým
MěÚ Strakonice.
nicka připomínaly například ulice
Ještěrková, Račí, Kuňková, Blatnicová či Rosničková. Mým tajným favoritem byla ptačí jména
ulic – Jiřičková, Červenková, Puštíková, Modřinková, Skřivánčí…

Výroční zpráva by měla být nejen
archivním materiálem, ale současně také nástrojem otevřené komunikace úřadu s obyvateli města.
(PR)
Na radní města nakonec nejvíce
zapůsobily a vítězství si odnesly názvy chráněných druhů všem dobře
známých rostlin Strakonicka. Na
Stínadlech se bude bydlet v ulicích
Liliová, Zvonková, Pomněnková,
Kosatcová, Kopretinová a Sasanková. Autory
květinových pojmenování
ulic
jsou překvapivě
dva muži: pan Jaroslav Bašta a pan
Jaroslav Brabec.
Pro vítěze je
připraveno DVD
Strakonice dnes.
Všem účastníkům
soutěže za jejich
náměty velmi děkujeme!
Irena Malotová,
PR
3
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ZPRÁVY

– Ve večerních hodinách dne 2. 5.
přivolali strážníci městské policie
RZS muži, kterého našli při pochůzce na Velkém náměstí ve stavu, kdy nebyl schopen ani se zvednout ze země, ani se strážníky
komunikovat.
– S pokutovým blokem odcházela
z Rennerových sadů ve večerních
hodinách dne 3. 5. dvě děvčata,
kterým se zalíbil záhon s tulipány.
Několik jich slečny otrhaly. Naše
poděkování patří oznamovateli,
který se nejen všiml počínání obou
děvčat, ale zároveň na místě vyčkal do příchodu naší hlídky.
– Bez zaplacení útraty ve výši
1 500 Kč odešel v nočních hodinách z jednoho ze strakonických
barů jeden z hostů. Poté, co obsluha požádala o pomoc hlídku
městské policie, byl muž spatřen
za pomoci kamerového systému.
Strážníci jej nasměrovali zpět do
baru, kde dotyčný útratu následně
uhradil.
– K pokousání psem došlo ve večerních hodinách dne 11. 5. u bistra v ulici Komenského. Vzhledem
k tomu, že majitel svého psa nijak
neovládal, tento se rozběhl a pokousal kolemjdoucí ženu. Majiteli
byla hlídkou městské policie na
místě uložena bloková pokuta.
– Naše poděkování patří pracovníkům ostrahy obchodního domu
Kaufland, kteří zde v pravé poledne dne 12. 5. zadrželi muže, jenž
se snažil odcizit kabelku s osobními věcmi jedné z návštěvnic obchodního domu. Hlídka městské
policie následně muže předala
s podezřením z trestné činnosti
na obvodní oddělení Policie ČR.
– Chodník na Velkém náměstí
s toaletou si spletl v nočních hodinách dne 12. 5. sedmačtyřicetiletý
muž. Hlídka městské policie, která zde právě prováděla kontrolu,
jej přistihla, kterak vykonává velkou potřebu na chodník. Muž po
sobě znečištění uklidil a odešel
z místa s blokovou pokutou.
– Ve večerních hodinách dne
15. 5. byla hlídka městské policie
požádána o pomoc ženě, která
bydlí v Klostermannově ulici. Mamince dvou malých dětí se zabouchly dveře od bytu s klíči
uvnitř. Na místě strážníci zjistili,
že u bytu zůstalo pootevřené okno,
proto jeden z hlídky tudy vlezl dovnitř a vchodové dveře otevřel.
– Krátce po devatenácté hodině
dne 22. 5. spatřila hlídka městské
policie v ulici Tovární na kolejích
4

ležícího muže. Muž při přecházení kolejiště, tlačíc kolo, zakopl
a způsobil si zranění. Na místo byla ihned přivolána RZS, která jej
odvezla k následnému ošetření do
nemocnice.
– Dva mladí muži z Prahy se rozhodli v nočních hodinách dne 24.
5. polepit Strakonice bez povolení
plakáty na akci. Jejich počínání zaregistroval strážník pracující na
kamerovém systému. Hlídka poté
oba přestupce vyřešila na místě
v blokovém řízení a plakáty byly
z míst, kam nepatří, odstraněny.
– Třináct lahví alkoholu se snažila
odcizit v jednom ze strakonických
marketů v odpoledních hodinách
dne 26. 5. žena ze Slovenska. Její
počínání však neušlo ostraze marketu. Vzhledem k tomu, že dotyč-

ná neměla u sebe žádné doklady
totožnosti, přivolaní strážníci ji
předvedli ke kontrole totožnosti na
obvodní oddělení Policie ČR a následně vyřešili v blokovém řízení.
– „V obchodním domě se nachází
podnapilý muž, který se zde chová
agresivně jak k personálu, tak i k
ostatním nakupujícím“. Toto oznámení jsme přijali v odpoledních hodinách dne 27. 5. Na místo vyrazila hlídka městské policie. Strážníci
na místě zadrželi mladého muže ze
Strakonic, kterému díky jeho agresivitě museli nasadit pouta a vzhledem k množství alkoholu v krvi, jej
poté převezli na záchytnou protialkoholní a protitoxikomanickou
stanici do Českých Budějovic.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

HLEDAJÍ SE MAJITELÉ

potencionálního vraku vozidla
tov. zn. Mercedes, oranžové barvy, dodávka, bez rz. v ulici Boženy
Němcové, za kulturním domem.
Městská policie žádá majitele, aby
se dostavili na služebnu policie.

Městská policie Strakonice hledá
majitele odstaveného osobního
automobilu tz. Škoda Forman,
modré barvy, bez registrační značky v ulici Písecká, na parkovišti
před Jihospolem a odstaveného

Vraky Mercedes a Škoda Forman.

PREVENCE MP STRAKONICE
Nedílnou součástí činnosti MP je
prevence kriminality. Mezi pravidelné preventivní aktivity patří zejména přednášky jak na základních školách, tak i ve školách
mateřských. U těch nejmladších je
jejich náplň zaměřena na to, jak se
chovat v silničním provozu, nebo
co dělat, když potkáme toulavého
psa či nalezneme použitou injekční stříkačku. Při hovorech se žáky
základních škol probíráme především trestní odpovědnost, kyberšikanu a drogovou problematiku.
V současné době, kdy dochází zejména k podvodným jednáním na
našich starších spoluobčanech, je
i velký zájem o přednášky pro seniory, kteří se zejména zajímají
o problematiku podomních prodejců, jak se ve které situaci zachovat
apod. Již téměř deset let dochází
také k bezplatné instalaci bezpečnostních řetízků pro seniory. O tuto službu je stále velký zájem,
o čemž svědčí fakt, že MP je již nainstalovala sedmdesáti seniorům.
Dalšími preventivními aktivitami
jsou také ukázky výstroje a výzbroje MP, ať už se jedná o dětské dny,

den otevřených dveří u vojáků nebo návštěvy dětí z MŠ přímo na
služebně MP.
Během prvního pololetí jsme také
zorganizovali akci s názvem „Jehla“, která byla zaměřena na kontrolu dětských pískovišť, zda se
v nich nevyskytují použité injekční
stříkačky. Během třídenní preventivní akce, která proběhla v měsíci
dubnu, bylo zkontrolováno celkem
35 dětských pískovišť tak, aby tato
byla připravena na letní měsíce.
Již třetím rokem pořádáme ve spolupráci s odborem dopravy MěÚ
Strakonice na dopravním hřišti
u ZŠ Poděbradova soutěžní dopoledne pro předškoláky ze všech
strakonických MŠ. V letošním roce se akce zúčastnilo téměř 300
dětí, pro které bylo připraveno
12 stanovišť, kde plnily zadané
úkoly. Odměnou pak pro děti byly
sladkosti a samozřejmě i diplomy
a hodnotné ceny.
Ještě před prázdninami nás čeká
kurz základů sebeobrany, který je
určen pro ženy a dívky a lektorem
bude jeden ze strážníků MP.
Jana Janoutová, prevence kriminality MP Strakonice

V ÚTULKU PŘIVÍTALI
1000. OBYVATELE
Asi rok starý strakatý pes Normen
byl 1000. čtyřnohým obyvatelem,
který našel dočasné útočiště ve
strakonickém psím útulku. Na počátku června jej zde přivítaly místostarostky Strakonic a Písku Ivana Říhová a Hana Rambousová.
Pro Normena i další obyvatele
útulku, kterých zde tou dobou přebývalo 19, byly nachystány dárky
v podobě psích pamlsků a hraček.
„Na jedné straně to vypadá, že není proč slavit, ale já to vnímám tak,
že díky útulku jsme už tisícovce
pejsků mohli poskytnout přístřeší,
bezpečí a najít pro mnohé z nich
nový a lepší domov,“ soudí strakonická místostarostka Ivana Říhová. Ta také symbolickou květinou
poděkovala vedoucí Alexandře
Auterské a jejím dvěma spolupracovníkům za to, s jakou zodpovědností a láskou o útulek pečují.
Útulek pro opuštěné a nalezené
psy měst Strakonice a Písek funguje od roku 2008 a provozují jej
Technické služby Strakonice. Do
nového domova odtud dosud
odešlo celkem 675 pejsků a 286
se jich vrátilo původním majitelům. Zařízení disponuje 38 kotci.
Zvláště v chladnějších měsících
roku tu bývá plno. Město na útulek ročně přispívá částkou 1,1 milionu korun.
A co by popřála vedoucí útulku
Alexandra Auterská 1000. obyvateli: „Hlavně, aby našel hodné páníčky, kteří se mu budou věnovat
a užili si společně hodně radosti.“
To se Normenovi, doufejme, vyplnilo. Nová rodina si ho odvedla
již po dvou týdnech.
Na webových stránkách útulku
www.psiutulek.strakonice.eu najdete kromě dalších pejsků nabízených k adopci také užitečné rady
a informace.

Oslavenec Normen s vedoucí útulku Alexandrou Auterskou.
Foto: Zdeněk Přibyl
www.strakonickonews.cz
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KULTURNÍ AKCE

DIVADELNÍ SEZONA 20112012
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sobota 2. července
19.00 hod. – Rytířský sál
5. VÝROČÍ MLADÉ DUDÁCKÉ
MUZIKY
Jako hosté vystoupí cimbálová
muzika Pramínky z Kopřivnice
a dívčí pěvecká skupina Prácheňského souboru ze Strakonic.
Po oficiální části koncertu následuje zábava při cimbálové a dudácké muzice v sále U Kata.
Neděle 10. července
15.00 hod. – Sál U Kata
NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
K poslechu hraje JAN VONDRÁŠEK z Klatov.
Čtvrtek 14. července
19.30 hod. – Rytířský sál
VŠUDE DOBŘE,
TAK CO DOMA
Zábavný pořad s TOMIEM OKAMUROU, vyprávějící o svých podnikatelských začátcích, o rozdílech mezi Japonci a Čechy a o své
cestovní kanceláři pro plyšová
zvířátka.
Součástí programu je prodej a autogramiáda knihy Tomia Okamury – Český sen.
Úterý 26. července
19.30 hod. – Rytířský sál
Přednáška DANA PŘIBÁNĚ
novináře, filmaře a cestovatele
na téma TRABANTEM NAPŘÍČ AFRIKOU
O divoké výpravě Afrikou od severu k jihu s minimálním technickým vybavením „obyčejným“
trabantem, kdy projel Afriku
i Hedvábnou stezku a chystá přejezd Latinské Ameriky, přednáška
je spojena s promítáním.
Pátek 29. července
20.00 hod. – Sál U Kata – III. nádvoří strakonického hradu
POSEZENÍ U SKLENKY VÍNA
Zveme Vás na prezentaci a ochutnávku vín ze Zámeckého vinařství
Bzenec.
Po skončení degustace bude možno prezentovaná vína zakoupit
a posedět při hudební produkci
v podání Pavla Procházky.

Sobota 30. července
20.00 hod. – Letní kino
Koncert CARLOS & HIS COYOTES
(Pořádná dávka rock`n`rollu, více
na www.kojoti.eu)
JOHNNY CASH REVIVAL
(největší hity legendárního amerického zpěváka a skladatele, více
na www.johnnycashrevival.cz)
a THUNDERBIRDS (speedrock
Praha, více na www.bandzone.cz

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
12. srpna
PIVOVARSKÁ DEGUSTACE
16. srpna
CESTOVATELSKÁ BESEDA
s autorem, fotografem JANEM
WILLIAMEM DRNKEM k výstavě WILDa AFRICA doplněná
promítáním filmů
Maltézský sál – 18.00 hodin
18. srpna
Koncert skupiny ČECHOMOR
Výstava:
2.–28. srpna
Výstava WILDa AFRICA – Jan
William Drnek
Výstava unikátních velkoformátových fotografií zvířat, krajiny
a místních obyvatel z cest po jižní
a východní Africe

VÝSTAVA:
3.–31. července
Výstava obrazů akademického malíře DALIBORA ŘÍHÁNKA z Písku pod názvem
65 – STÁLE V RADOSTI
2. 7. v 16.00 hodin vernisáž
k výstavě – Maltézský sál

– Všechny potřebné informace
k divadelnímu předplatnému
obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského
domu kultury, tel.: 383 311 535,
nebo na www.kultura.strakonice.cz
– Držitelé předplatného v sezoně
2010–2011 mají přednostní
právo na zakoupení stávajícího
místa za předpokladu, že je zakoupí do 4. 7. 2011 (včetně).
Od 7. 7. nabízíme předplatné
ve volném prodeji.
– Ceny předplatného činí 1450
Kč, důchodci a ZTP 900 Kč,
děti a studenti 700 Kč (za osm
divadelních představení).
– Cena vstupenek na jednotlivá
divadelní představení se bude
řídit celkovými náklady spojenými s příslušným divadelním
představením.
Změna programu vyhrazena!

PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Divadelní společnost Josefa Dvořáka na motivy J. B. P. Moliéra –
Lakomec
CHUDÁK HARPAGON
Režie: Josef Dvořák a Radka Stupková
Hrají a zpívají: Josef Dvořák (Harpagon), Radka Stupková (Čipera), Dagmar Schlehrová (Frosina), Adéla Zejfartová (Mariana),
Markéta Hrubešová (Anežka),
Rostislav Trtík (Valér), Milan Duchek (Cleant)
Kašpar Divadlo v Celetné
Daniel Keyes
RŮŽE PRO ALGERNON
Hrají: Jan Potměšil, Barbara Lukešová / Eva Elsnerová, Lukáš
Jůza / František Kreuzmann, Petr
Lněnička / Tomáš Karger
Filmová a Divadelní Agentura
Geraldine Aron
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Jana Kališová

Osoby a obsazení: všechny postavy ve hře ztvárnila Eliška Balzerová
Umělecká agentura Jaroslava
Svobodová
Richard Baer
SMÍŠENÉ (PO)CITY
Překlad: Alexander Jerie
Režie: Luděk Munzar
Osoby a obsazení:
Jana Hlaváčová (Christine)
Petr Kostka (Herman)
Jaroslav Satoranský (Ralph)
Ladislav Hampl / Josef Zýka / Michal Dalecký (Chuck)
Divadlo Bolka Polívky
Boleslav Polívka
PRO DÁMU NA BALKONĚ
Režie: Boleslav Polívka
Hrají: Boleslav Polívka, Jaroslav
Tichý, Jiří Pfeifer, Luděk Horáček,
Tomáš Matulík
Divadlo v Řeznické
Franco D'Alessandro
ŘÍMSKÉ NOCI
Režie: Gregory Abels
Hrají: Simona Stašová a Oldřich
Vízner
Divadelní společnost Jana Hrušínského, Divadlo Na Jezerce
J. B. Thomas
CHARLEYOVA TETA
Režie: Jan Hrušínský
Hrají: Radek Holub, Lukáš Langmajer, Václav Jílek, Miluše Šplechtová / Valérie Zawadská, Hana Marie Maroušková / Anna
Schmidtmajerová, Kristýna Hrušínská, Tereza Němcová, Zdeněk
Maryška, Martin Sitta, Jan Hrušínský / Zdeněk Hruška / Lubomír Lipský a další...
Divadlo Rokoko
Nikolaj Vasiljevič Gogol
HRÁČI
Režie: Petr Svojtka
V hlavní roli Michal Dlouhý
Dále hrají: Aleš Procházka, Vasil
Fridrich, Lukáš Jurek, Martin Písařík, Jan Szymik, Zdeněk Dušek,
Jan Meduna, Vojtěch Dvořák / Jaromír Nosek

KRUH PŘÁTEL HUDBY 20112012
ZÁKLADNÍ INFORMACE
– Vše potřebné pro členství
v KPH obdržíte v předprodeji
vstupenek MěKS v přízemí
městského domu kultury,
www.kultura.strakonice.cz
nebo na tel.: 383 311 535.
– Držitelé předplatného v sezoně
2010–2011 mají přednostní

právo na zakoupení stávajícího místa za předpokladu, že je
zakoupí do 4. 7. 2011 (včetně).
Od 7. 7. nabízíme předplatné ve
volném prodeji.
– Ceny předplatného činí 1250
Kč, důchodci a ZTP 800 Kč,
děti a studenti 600 Kč (za osm
koncertů).

Cena vstupenek na jednotlivé
koncerty se bude řídit
celkovými náklady spojenými
s příslušným koncertem
Kompletní program
naleznete na
www.kultura.strakonice.cz
nebo v tištěné podobě
v předprodeji vstupenek
5
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PROGRAM KIN

KINO OKO STRAKONICE
Neděle 3. – čtvrtek 7. července •
20.00 hod.
USA, akční sci-fi, dabing
TRANSFORMERS 3D
Naše poslední útočiště.
Režie: Michael Bay
Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel, Tyrese Gibson,
John Malkovich, Frances McDormand, Rosie Huntington – Whiteley
Bontonfilm
Doporučená přístupnost: všem
Vstupné: 130 Kč
Neděle 10., pondělí 11., středa 13.
července • od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 125, 2D
ŽENY V SOBĚ
I komedie pro holky může mít
koule.
Režie: Paul Feig
Hrají: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O’Dowd,
Melissa McCarthy
Bontonfilm
Doporuč. přístupnost: od 15 let
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 14. – středa 20. července •
POZOR!!! od 17.00 a 20.00, pá –
so jen od 17.00 hod.
USA/VB, dobrodružný, drama,
mysteriózní, rodinný, 150, dabing
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI 3D – část 2.
Je to začátek konce, když se Harry, Ron a Hermiona vrátí do Bradavic, aby našli a zničili Voldemortovy poslední horkruxy, ale
když se Voldemort dozví o jejich
plánech, začíná největší bitva a život už nikdy nebude stejný.
Režie: David Yates
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson, Helena
Bonham Carter, Jim Broadbent,
Robbie Coltrane, Warwick Davis,
Tom Felton, Ralph Fiennes ad.
Warner Bros
Doporuč. přístupnost: od 12 let
Vstupné: 130 Kč
Čtvrtek 21., nedělě 24., pondělí 25.
července • 20.00 hod.
Švédsko/Francie, hudební krimi
komedie, titulky, 102, 2D
ZVUK HLUKU
Zvuk hluku dokazuje, že hudba
může opravdu měnit životy lidí.
Režie: Ola Simonsson, Johannes
Stjärne Nilsson
Hrají: Bengt Nilsson, Sanna Persson, Magnus Börjeson
Doporučená přístupnost: všem
Vstupné: 75 Kč
Středa 27. července • od 20.00 hod.
SR/ČR, drama, titulky, 107
CIGÁN
6

K Bohu i Ďáblovi je stejně blízko.
Režie: Martin Šulík
Hrají: Janko Mižigár, Martin Hangurbadžo, Miro Gulyas, Martina
Kotlárová
Bontonfilm
Doporuč. přístupnost: od 12 let
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 28. – neděle 31. července •
od 17.30 hod.
USA, č. dabing, 110
AUTA 3D
Hvězdné závodní auto Blesk
McQueen a jeho přítel jedinečný
odtahový vůz Burák se ve filmu
„Auta 2“ dostanou na úžasná místa,
když je jejich cesta zavede za moře.
Režie: John Lasseter, Brad Lewis
Falcon film
Doporučená přístupnost: všem
Vstupné: 165 Kč
Čtvrtek 28., sobota 30., neděle 31.
července • od 20.00 hod.
USA, akční thriller, titulky, 111, 2D
HANNA
Hanně je šestnáct let. Je bystrá,
zvídavá a je to milující dcera. Je
výjimečná svou silou, vytrvalostí
a zkušenostmi vojáka – to proto,
že vyrůstala v divočině na severu
Finska, kde ji vychoval ovdovělý
otec Erik, bývalý agent CIA…
Režie: Joe Wright
Hrají: Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana, Tom Hollander,
Olivia Williams, Jason Flemyng
Falcon film
Doporuč. přístupnost: od 12 let
Vstupné: 80 Kč
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 12. července • od 20.00 hod.
SR/ČR, dokudrama, slovensky,
69, 2D
DEVÍNSKÝ MASAKER
V našich zemích ojedinělý film
žánru dokudrama nabízí strhující
a místy až mrazivě detailní rekonstrukci nešťastné události, která se
odehrála loni v létě v bratislavské
čtvrti Devínská Nová Ves. Jedna
z nejmasovějších a nejbrutálnějších vražd v historii našich slovenských sousedů otřásla celou
slovenskou i českou společností
a stala se nejmedializovanější událostí za poslední roky. Proč?
Režie: Gejza Rezort, Jozef Páleník
Hrají: Pavel Vrabec, Yoshua
Kanálosh, Daniel Lipnic, Cecília
Maderová
Doporuč. přístupnost: od 15 let
Úterý 26. července • od 20.00 hod.
USA/Argentina/Šp/It, drama, titulky, 127, 2D
TETRO
Bennie se vydává do Buenos Aires,
aby našel svého zmizelého bratra.
Jeho bratr býval slibným spisovate-

lem, nyní je pouhým stínem svého
bývalého já. Jednoho dne Bennie
objeví bratrovu téměř dokončenou
hru, která může být vodítkem k pochopení jejich společné minulosti
a vyřešení vzájemného vztahu.
Režie: Francis Ford Coppola
Hrají: Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Maribel Verdú ad.
HCE
Doporuč. přístupnost: od 12 let
Vstupné: 70 a 55 Kč

LETNÍ KINO STRAKONICE
Pátek 1. července • od 21.30 hod.
VB, drama, titulky, 118, 2D
KRÁLOVA ŘEČ
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele.
Režie: Tom Hooper
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush,
Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Jennifer Ehle ad.
Bontonfilm
Doporuč. přístupnost: od 12 let
Vstupné: 80 Kč
Sobota 2. července • od 21.30 hod.
USA, akční thriler, titulky
RYCHLE A ZBĚSILE 5
Vin Diesel v dalším rychlém a zběsilém filmu.
Režie: Justin Lin
Hrají: Vin Diesel, Dwayne Johnson,
Paul Walker, Jordana Brewster
Bontonfilm
Doporuč. přístupnost: od 12 let
Vstupné: 85 Kč
Pátek 8. – sobota 9. července • od
21.30 hod.
ČR, komedie/hudební/rodinný, 103
V PEŘINĚ 3D
Na své sny už nejste sami!
Hudební komedie F. A. Brabce.
V peřině je první český film připravovaný kompletně ve 3D.
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden,
Amálie Pokorná, Matěj Převrátil,
Bolek Polívka, Eliška Balzerová,
Nina Divíšková, Arnošt Goldflam,
Jiří Mádl, Anna Stropnická, Nikol
Moravcová a další.
HCE
Doporučená přístupnost: všem
Vstupné: 75 Kč
Pátek 15. července • od 21.30 hod.
USA, drama, titulky, 120, 2D
VODA PRO SLONY
Podle uznávaného bestselleru,
Water For Elephants nabízí neočekávanou romanci v unikátně dojemném balení.
Režie: Francis Lawrence
Hrají: Robert Pattinson, Christoph Waltz, Reese Witherspoon, James Frain, Hal Holbrook
Bontonfilm
Doporuč. přístupnost: od 12 let
Vstupné: 80 Kč

Sobota 16. července • od 21.30 hod.
ČR, tragikomedie, 137,
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje
Trojana Občanský průkaz na
motivy stejnojmenné knihy Petra
Šabacha sleduje osudy čtveřice
dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů.
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba,
Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna
Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík, Kristýna Liška–Boková, Magdalena Sidonová, Jana
Šulcová, Jaromír Dulava, Jiří Macháček ad.
Falcon film
Doporučená přístupnost: všem
Vstupné: 70 Kč
Pátek 22. července • od 21.30 hod.
USA, romantická komedie, titulky, 107
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
Patří kamarádství do postele?
Režie: Ivan Reitman
Hrají: Natalie Portman, Ashton
Kutcher, Kevin Kline, Lake Bell,
Cary Elwes
Bontonfilm
Doporuč. přístupnost: od 12 let
Vstupné: 80 Kč
Sobota 23. července • od 21.30 hod.
USA/Francie, Akční/Sci-fi/Thriller, titulky, 106
ZDROJOVÝ KÓD
Jake Gyllenhaal v akčním thrilleru
popisujícím příběh vojáka, který
se probudí v těle neznámeho muže a zjišťuje, že se právě zapojil do
náročné mise.
Režie: Duncan Jones
Hrají: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan,Vera Farmiga, Jeffrey
Wright, Russell Peters
HCE
Doporuč. přístupnost: od 12 let
Vstupné: 75 Kč
Pátek 29. července • od 21.30 hod.
USA, romantická komedie, titulky
TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC
Dát přednost přátelství s nejlepší
kamarádkou, nebo lásce svého života?
Režie: Luke Greenfield
Hrají: Kate Hudson, Ginnifer Goodwin, Colin Egglesfield
HCE
Doporuč. přístupnost: od 12 let
Vstupné: 75 Kč
Změna programu vyhrazena.
Předprodej a rezervace
vstupenek kino OKO
tel.: 383 322 625, otevřeno:
NE – ČT 19.00 – 20.00 hod
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POZVÁNKY A INFO
ní česká novinka,
která byla vytvořena
výhradně pro účastníky projektu a nelze
ji koupit v běžné
knihkupecké síti nejméně po dobu tří
let.

l 29. 6.–1. 8. –

Jihočeští spisovatelé. Výstava, na níž je
prezentován výběr cca 30 autorů žijících a tvořících v regionu
jižních Čech. Od těch začínajících až po renomované. ŠK,
vstupní hala

ŠK A ČSOP
ZVOU DOSPĚLÉ
I DĚTI

PROJEKTY ŠMIDINGEROVY
KNIHOVNY V ROCE 2011
Činnost Šmidingerovy knihovny
se již dávno neomezuje jen na klasické služby jako je půjčování
knih, časopisů, CD, zvukových
knih či audioknih, přístup na veřejný internet, nebo zodpovídání
věcných či faktografických dotazů. Rádi bychom vám představili
projekty, do nichž se Šmidingerova knihovna zapojuje.
V první části to budou dětské projekty. V současnosti svádí knihovna o zájem dětí boj s konkurencí
v podobě populárnějších médií.
Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje –
knihy soupeří s mnoha akčními
lákadly – od počítačových her přes
multimediální mp3 přehrávače
a mobilní telefony k různým herním konzolím. Tento stav kritizuje široká veřejnost, nám všem se
zdá, že dnešní děti čtou málo. Proto se naše knihovna snaží získat
zájem dětí i řadou nejrůznějších
zábavných akcí a projektů.
Jedním z nich je Noc s Andersenem. Původní myšlenkou Noci
s Andersenem bylo dát dětem
osobní příklad a ukázat jim, že číst
může být zábava i dobrodružství.
Takže při Noci s Andersenem se
kromě dalších her a soutěží a také
nocování v tajemném prostředí
knihovny hlavně čte a předčítá.
Celé Česko čte dětem. Již delší
dobu propagujeme myšlenku hlasitého čtení dětem. Mottem tohoto projektu je: „Čtěme dětem 20
minut denně". Rodičovský příklad je nenahraditelný, ale jistě
i ve školách či knihovnách lze
dětem číst a předčítat.
Pasování prvňáčků na rytíře. Na
začátku června se konal druhý ročník slavnostního aktu – pasování
prvňáčků na rytíře řádu čtenářského. Osloveni byli všichni žáci
prvních tříd ve Strakonicích (letos
jich bylo 263). Proběhly seznamovací lekce v knihovně a poté při
návštěvě knihovnic v jednotlivých
třídách musely děti dokázat, že si
zaslouží být pasovány. Mezi tři

l 30. 7. na přírodo-

vědný výlet s panem F. Langmajerem (asi 12 km
– lze změnit).
Pasování prvňáčků na čtenáře. Foto: Archiv ŠK
Sraz je v 6.55
před nádražím ČD. V 7.09 jerytířské ctnosti patří ctnost slušde vlak do Čkyně (žid. hřbiného chování, ctnost bystrého rotov aj.). Odtud se půjde údozumu a znalost písmenek a umění
lím potoka do Nahořan a do
číst. Slavnostní pasování provedl
Krušlova (vyhlídka, včelín).
Rytíř krásného slova a každý
Návrat do Čkyně jinou trasou,
pasovaný čtenář získal medaili,
vlak jede např. v 16.08.
diplom a průkazku do Šmidingerovy knihovny na rok zdarma.
Knížka pro prvňáčka. Letos se
FOKUS PÍSEK,
ŠK přihlásila také k projektu „Už
POBOČKA STRAKONICE
umím číst – Knížka pro prvňáčSDRUŽENÍ PRO PÉČI
ka“, který vyhlašuje Národní peO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ.
dagogická knihovna KomenskéBezděkovská 216,
ho v Praze. Cílem projektu je
386 01 Strakonice
– obdobně jako u Pasování
Tel.: 608 271 800,
prvňáčků – rozvoj četby hned od
E–mail: krejsova@fokus-pisek.cz
prvních měsíců školní docházky
Otevírací doba:
dětí, vytvoření základů návyku
pondělí: 9.00–16.00
pravidelného čtení a potřeby vyuúterý: 9.00–16.00
žívat pro získávání vědomostí
středa: 13.00–16.00
čtvrtek: 9.00–16.00
knihovny i ostatní kulturní institupátek: zavřeno
ce v místě bydliště. Děti se opět
Změna otevírací doby!
musí účastnit výukového programu knihovny a odměnou jim pak
je Knížka pro prvňáčka – původ-

Navštivte Informační centrum neziskových organizací
a EU a ekoporadnu při Šmidingerově knihovně
Nabízíme vám všeobecné ekoporadenství, pořádání akcí s environmentální tematikou, informace o neziskovém sektoru na
Strakonicku, všeobecné informace pro neziskové organizace, rozsáhlý fond informačních materiálů EU a materiálů souvisejících
s ochranou životního prostředí
a aktualizovaný knižní fond k výše
uvedeným tématům.
Kde nás najdete: Šmidingerova
knihovna – pobočka za parkem
(Husova ul. 380), tel.: 380 422
721, e-mail: jan.juras@knih-st.cz,
otevřeno po–čt 7.30–16.00, pá–
po dohodě

MUZEUM STŘEDNÍHO
POOTAVÍ V STRAKONICÍCH
Stálé expozice muzea otevřeny
denně 9–17 hod.
VÝSTAVY:
Teodor Buzu – Tanec barev
Obrazy, akvarely, obrazy na hedvábí

výstava potrvá do 10. 7. 2011
výstavní sály strakonického hradu
od 20. 7.

Cestou zvuku
výstava rádií, telefonů a prvních
televizorů ze sbírky J. Kloboučníka
výstavní sály strakonického hradu

l 31. 7. od 18.00 v poboč-

ce za parkem na další společné hraní na kantely vyrobené při akcích ŠK. Akce se
koná ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu zveme i veřejnost.
l Pokračují výstavky (fotografie, kvetoucí rostliny, ukázky z knih). Podle možností budou případně pořádány kratší
přírodovědné procházky. Informace získáte v knihovně
a na www.csop-strakonice.net.
Je možné přicházet i s vlastními návrhy.
l Stejně jako příspěvky do tradiční Burzy námětů na cestování je lze odevzdávat na pobočce v Husově ulici čp. 380,
hodit do poštovní schránky nebo poslat na hrdlickova@knih-st.cz. Otevírací doba o prázdninách viz www.knih-st.cz,
tel.: 380 422 720, 383 323 021,
383 322 219
Více na www.csop-strakonice.net

Ukázka programu
na červenec
7. 7. čtvrtek
Arteterapeutické tvoření
– šití skřítků
12. 7. úterý
10.00–15.30 zpívání
13. 7. středa
13.00–16.00 vycházka
18.–29. 7.
DOVOLENÁ
Další informace o našem
programu můžete nalézt na
www.fokus-pisek.cz
Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko
výstava k roku Rožmberků
Připravujeme:
6.–7. 8.
Rumpálování
tradiční středověké slavnosti
Středověký vodní mlýn Hoslovice:
Vodní mlýn otevřen denně,
9–17 hod.

9. 7.

Dětský den
soutěže pro děti v areálu mlýna
Připravujeme:
20. 8.
Posečeno, sklizeno, umleto
zpracování obilí, mlácení mlátičkou a cepy, vázání povřísel, došků
a snopů
Informace o sezoně 2011:
www.muzeum-strakonice.cz
383 321 537, 380 422 608
7
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VOŠ A SPŠ STRAKONICE SLAVÍ ÚSPĚCHY
PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ
Ve dnech 6.–7. 5. 2011 se studenti VOŠ a SPŠ Strakonice Martin
Slanec, Ladislav Soukup, Rostislav Skotnica, Antonín Poduška
zúčastnili soutěže v programování
CNC strojů konané ve Střední průmyslové škole Olomouc. V letošním roce se konal jubilejní desátý
ročník této soutěže, kterou pořádá
firma 3E Praha Engineering. V letošním roce se soutěž po devíti letech přesunula z Prahy na Moravu. Soutěž uspořádala brněnská
pobočka firmy 3E Praha Engineering ve spolupráci se SPŠ Olomouc. Soutěž byla rozdělena do
dvou kategorií, a to ruční programování pomocí ISO kódu a pro-

gramování CAM. Naše škola, tak
jako každý rok, vyslala dvě studentská družstva, po jednom do každé
kategorie. V kategorii ruční programování soutěžili studenti Martin Slanec a Rostislav Skotnica,
v kategorii CAM programování Ladislav Soukup a Antonín Poduška.
Ani v letošním roce soutěže naši
studenti nezklamali a prokázali své
znalosti v oblasti programování.
V kategorii CAM programování
obsadil Ladislav Soukup osmé
místo a Antonín Poduška jedenácté místo. Jako družstvo se umístila naše škola v kategorii CAM programování na čtvrtém místě.
V kategorii ruční programování se
umístil Rostislav Skotnica na šestnáctém místě a Martin Slanec na

místě druhém. Celkově skončilo
družstvo VOŠ a SPŠ Strakonice
v kategorii ruční programování na
čtvrtém místě.
Martin Slanec svým druhým místem navázal na úspěchy VOŠ

a SPŠ Strakonice v této celorepublikové soutěži z minulých ročníků, kdy naše škola v posledních
pěti letech vždy přivezla jedno
z prvních tří míst.
Milan Samec

Přehled umístění studentů VOŠ a SPŠ Strakonice:
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011

šestý ročník
Jakub Jirsa
Družstvo VOŠ a SPŠ
sedmý ročník
Jan Otruba
Družstvo VOŠ a SPŠ
osmý ročník
Tomáš Svoboda
Družstvo VOŠ a SPŠ
devátý ročník
Družstvo VOŠ a SPŠ
desátý ročník
Martin Slanec

SOUTĚŽ 3D MODELOVÁNÍ
Dne 6. 5. 2011 se studenti VOŠ
a SPŠ Strakonice zúčastnili soutěže v 3D modelování ve Střední
průmyslové škole v Kolíně, kterou
pořádá firma 3E Praha Engineering. Soutěž byla rozdělena do
dvou kategorií – 2D kreslení a 3D

1. místo
1. místo
3. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
2. místo

modelování. Zúčastnili jsme se
pouze druhé kategorie.
Otto Čada se umístil na velmi pěkném 3. místě, Martin Vojík skončil na 10. místě. Celkem se soutěže zúčastnilo 39 studentů z 15 škol
z ČR.
Dana Šejvlová

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST V MŠ

Okamžik ze soutěže.

Foto: Archiv školy

ZŠ a MŠ Novosedly nabízí okamžitě rodičům dětí v předškolním věku
od 2,5 – 6 let volná místa v MŠ v hezkém zmodernizovaném prostředí,
daleko od průmyslových aglomerací, v příjemném vesnickém prostředí
a blízko města Strakonice. Pro děti připravujeme během roku celou řadu zajímavých akcí, učíme se anglicky, hrajeme si v přírodě.
Podrobnější informace na: www.novosedly.info
Kontakty: klozarova.zs.novosedly@seznam.cz,
tel.: 380 241 941, 737 534 207

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ČERVENCI 2011
Letní areál bude v červenci v provozu denně od 10.00 do 20.00 hodin (pokud bude nepříznivé počasí, bude letní areál uzavřen a provoz pro veřejnost bude v krytém bazénu). V případě, že si návštěvník nebude jistý zda se plave venku nebo uvnitř, může si tuto
informaci zjistit na tel. číslech: 383 321 792, 383 324 209. I letos se v letním areálu uskuteční několik soustředění sportovních
oddílů. Proto prosíme návštěvníky, aby sledovali informační tabuli u vstupu do areálu, kde bude vždy napsán rozpis časů a drah
vyhrazených pro tréninky.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

KRYTÝ BAZÉN

FITNESS

V případě nepříznivého počasí bude otevřen krytý bazén (letní areál
bude v tom případě uzavřen).

Plavecký stadion
Pondělí – pátek
8.00–12.00
13.00–19.30
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno

SAUNA
mimo provoz

VÝJIMKY
Soustředění sportovních
oddílů:
1. 7.–3. 7.
ČSPS – plavci
8. 7.–31. 7.
Kontakt bB–vozíčkáři
29. 7.–31. 7.
Czech Open – vodní pólo
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AKTUÁLNÍ PROGRAM
v pátečním Strakonickém deníku,
na tel.: 383 321 792, na infolince
383 324 209 nebo na webu:
www.starz.cz.
STARZ Strakonice
Na Křemelce 512,
386 11 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz
Změny programů vyhrazeny!

CENÍK PLAVECKÉHO STADIONU LETNÍ AREÁL

Čas příchodu
od 10.00 hod. od 15.00 hod.
– děti do 3 let (včetně)
zdarma
zdarma
– děti od 4 do 15 let (včetně)
60 Kč
50 Kč
– osoby starší 15 let
70 Kč
60 Kč
– osoby s průkazem ZTP
30 Kč
30 Kč
– osoby s průkazem ZTP/P
zdarma
– osoby starší 65 let (po 17-té hodině)
30 Kč
– rodina 2 dospělí + 1 dítě (do 15 let)
platí 2 dospělí
– rodina 2 dospělí + 2 děti (do 15 let)
platí 2 dospělí + 1 dítě
– rodina 2 dospělí + 3 děti (do 15 let)
platí 2 dospělí + 2 děti
– hromadná vstupenka (školy, tábory, sport. oddíly) platí po celý
den vstupné jako od 15.01 hod.
Rodinné vstupné platí v případě, že rodiče nevyužívají některou z dalších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka...)!
Permanentní vstupenky
– děti od 4 do 15 let (včetně)
– osoby starší 15 let

500 Kč/10 návštěv
600 Kč/10 návštěv
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NÁMĚTY NA VÝLETY

NÁMĚTY NA VÝLETY NA STRAKONICKU A OKOLÍ ROZHLEDNY
HRADY, ZÁMKY, ZŘÍCENINY,
MUZEA
l Strakonice
Raně gotický hrad byl založen nad
řekou Otavou v první třetině 13.
století šlechtickým rodem Bavorů.
V hradním komplexu se nachází
Muzeum středního Pootaví, které
kromě stálých expozic nabízí nově
výstavu Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko,
dále černá kuchyně, Šmidingerova knihovna, ZUŠ Strakonice
a v budově bývalého panského
pivovaru nové výstavní sály.
www.hradstrakonice.cz,
www.muzeum.strakonice.eu
l Blatná
Zámek patří mezi historicky a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu u nás. Zajímavé je jeho spojení s dančí
oborou, vodním příkopem a rozsáhlým parkem. Bohaté sbírky
městského muzea najdete na Náměstí míru čp. 212.
www.zamek–blatna.cz,
www.mesto–blatna.cz
l Helfenburk
Zřícenina hradu má téměř
kruhový půdorys. Vstup do hradu je po mostě přes hluboké
a do skály vylámané příkopy.
www.helfenburk.estranky.cz
l Štěkeň
Zámek, který je spojen se životem K. Klostermanna, je majetkem řádu Congregatio Jesu, který zajišťuje výkladovou prohlídku
zámku s přilehlým parkem.
www.zamek-steken.cz
l Lnáře
Barokní zámek je známý jedinečnou freskovou výzdobou. Přímo
zde se nachází Muzeum kočky.
Vedle zámku se v budově bývalé
tvrze nachází galerie.
www.lnare.cz, tvrz.lnare-obec.cz
l Středověký vodní mlýn Hoslovice
Národní kulturní památka vodní
mlýn Hoslovice je jediný v Čechách, v němž se dochovalo

Vodní mlýn v Hoslovicích.

l

l

l

l

l

l

l

l

funkční české mlecí zařízení.
Způsob života na vesnici připomínají tematicky zaměřené akce.
www.muzeum.strakonice.eu
Horažďovice
Renesanční zámek stojí na místě
gotické tvrze, kterou postavili ve
13. století Bavorové ze Strakonic.
V 15. století byl gotický hrad
přestavěn na renesanční zámek.
Prohlídku zámeckých prostor
můžete spojit s prohlídkou muzejní expozice a sezonních výstav.
www.muzeum.hd.cz
Prácheň
Nevelká zřícenina kdysi rozsáhlého hradu Prácheň se rozkládá
na vrcholu stejnojmenného kopce (504 m n. m.) nad údolím řeky
Otavy asi 2,5 km jihozápadně od
města Horažďovice.
Rabí
Rabí je nejrozsáhlejší česká hradní zřícenina, jež se může pyšnit
jedním z nejvyspělejších obranných systémů své doby v Evropě.
www.rabi.cz
Muzeum řeky Otavy a voroplavby Střelské Hoštice
Sídlí v bývalém zámku. Expozice
je věnována řece Otavě, rýžování zlata, rybaření, plavení dříví
a perlorodce říční.
www.strelskehostice.cz
Muzeum selského statku Volenice
Expozice přibližuje životní podmínky venkovských obyvatel v jihozápadních Čechách zhruba
před sedmdesáti lety.
www.obecvolenice.eud.cz
Městské muzeum ve Volyni
Sídlí ve středověké tvrzi. Muzeum má dvě stálé expozice – Volyňsko v pravěku a Historie
volyňské tvrze, a ve třech výstavních prostorách pořádá umělecké a historické výstavy.
www.muzeum–volyne.cz
Muzeum v Česticích
Malé regionální muzeum sídlí
v raně barokním zámku.
www.cestice.cz
Městské muzeum Vodňany
Na informačních tabulích se můžete seznámit se starší historií
města, rybníkářstvím a mlynářstvím.
www.muzeumvodnany.cz

Foto: Archiv MSP

l Věž Rumpál
31 m vysoká věž skýtá krásný pohled na město a jeho okolí a je
přístupná po 96 schodech.
l Kbíl (cca 7 km od Strakonic)
30 m vysoká rozhledna je přístupná po 147 schodech.
l Řežabinec u Sudoměře
(cca 14 km)
7 m vysoká dřevěná pozorovatelna.
l Pětnice, Záboří u Blatné
(cca 17 km)
35 m vysoká rozhledna je přístupná po 138 schodech.
l Čestice (cca 17 km)
40 m vysoká rozhledna s vyhlídkovou plošinou v 7 metrech.
l Hoslovice (cca 21 km)
50 m vysoká rozhledna je přístupná po 152 schodech.
l Chlum, Chanovice (cca 27 km)
31 m vysoká rozhledna je přístupná po 136 schodech.

l

l

l

l

l

NAUČNÉ STEZKY
l Naučná stezka Podskalí, Strakonice – délka trasy 3 km, na
stezce je 14 zastavení
l Naučná stezka Švandy dudáka,
Strakonice – délka trasy 11 km,
na stezce je 7 zastavení
l Klostermannova stezka, Štěkeň – délka trasy 7,5 km, na stezce je 7 zastavení
l Procházka Bělčickem – délka
trasy 9,5 km, na stezce je 8 zastavení
l Naučná stezka Lnáře – délka
trasy 4 km, na stezce je 8 zastavení
l Kněží hora, Katovice – délka
trasy 4 km, na stezce je 5 zastavení
l Kadovský viklan – délka trasy
6 km, na stezce je 13 zastavení
l Naučná stezka Vodňany –
Křtětice – délka trasy 11 km, na
stezce je 7 zastavení

ZAJÍMAVOSTI
l Selské baroko
Stavební prvky baroka byly přeneseny z měšťanských domů do
lidové architektury. U nás působil nejznámější zedník a stavitel lidové architektury – Jakub
Bursa. Obce s typickou lidovou
architekturou: Radomyšl, Novosedly, Miloňovice, Drahonice,
Přechovice, Čepřovice, Jiřetice,
Zechovice, Nahořany, Předslavice, Kovanín, Libotyň, Bušanovice.
l Pramen u Dobré vody na Podsrpu
Pramen údajně léčivé vody se nachází pod kapličkou Panny Marie
Lourdské, blízko významného
poutního místa, chrámu Panny

l

l

l

l

Marie Sedmibolestné na Podsrpu.
Radomyšl
14 kamenných kapliček vedoucích od kostela sv. Martina
k poutnímu baroknímu kostelu
sv. Jana Křtitele.
Dobrá Voda
Poutní místo u obce Milejovice –
mariánská kaple, která je obklopena čtrnácti kapličkami a studánkou s průzračnou vodou.
Pomník Jana Žižky u Sudoměře
16 metrů vysoká monumentální
socha se nachází mezi rybníky
Markovcem a Škaredým. Památník je sestavený z kamenných
kvádrů.
Kadovský viklan
Nachází se u jihovýchodního
okraje obce Kadov. V roce 1985
byl viklan vyhlášen přírodní památkou.
Machův včelín Krušlov
Krušlov je malá obec na Strakonicku, kde včelař a řezbář Josef
Mach vytvořil unikátní dílo lidové
tvořivosti.
www.kruslovskyvcelin.cz
Sklárna v Bělčicích
Ukázková dílna pro turisty, možnost foukání do sklářské píšťaly.
www.sklarnabelcice.cz
Sedlická krajka
V r. 1899 byla v obci založena
krajkářská škola. Tradice se zde
drží dodnes, a proto je zde možné
navštívit i krajkářskou prodejnu.
www.krajky-sedlice.cz
Židovské hřbitovy
Ve Strakonicích, mezi obcemi
Osek a Radomyšl, v Hošticích
u Volyně, v Pražáku u Vodňan.
Žižkův most v Katovicích
Kamenný jednoobloukový most
se nachází pod jihozápadním
svahem Katovické hory. Ve staré
pověsti je spojován s Žižkovým
tažením na hrad Rabí. Postaven
však byl až v 17. nebo 18. století.

PRO DĚTI
l Jarotice
Oživlá historie osidlování Severní Ameriky. Indiánská vesnice
Fort Hary u Mirotic.
www.forthary.wz.cz
l Galerie Leticia, Strakonice
Po domluvě možná výroba vlastních výrobků (knoflíky, keramika…).
www.umkera.cz
l Hradní safari, Strakonice
V hradním safari můžete vidět
a případně i nakrmit kozy kamerunské, ovce domácí i ouessantské, zakrslé holandské kozičky,
poníky a oslíka.
www.safari.strakonice.eu
Podrobnější informace jsou uvedeny
v letácích volně dostupných v městském informačním centru.
Lucie Šerlová, MIC
9
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ZÁBAVA

DOPLŇOVAČKA
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doplňte scházející číslo

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ČERVENCI
1. července 1961 – narodila se
Diana Spencerová, neboli Diana,
princezna z Walesu, bývalá manželka prince Charlese
(50. výročí narození)
2. července 1961 – zemřel americký spisovatel Ernest Hemingway
(50. výročí úmrtí)

4. července 1776 – byla vyhlášena
Deklarace nezávislosti Spojených států amerických
(235. výročí)
24. července 1911 – americká
archeologická expedice objevila
ztracené město dávné říše Inků
Machu Picchu (starý vrcholek)

v jihoamerických peruánských
Andách
(100. výročí)
28. července 1891 – na nově postavenou Petřínskou rozhlednu
v Praze zavítali první návštěvníci;
slavnostně otevřena 20. srpna 1891
(120. výročí)

PRANOSTIKY NA ČERVENEC

Dalibor Pešek. Foto: Archiv rodiny

Jako u lidí
žije láska tam
kde nadešlo stmívání
kde rty chladnou slabostí srdce
a nepropustností cév
kde vroucí je jen slza

Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.

když jedna z labutího páru osiří
opuštěná prý se zabije

Na Markétu-li prší, vlašské ořechy ze stromů srší. (13. 7.)

není tomu tak
...

90. VÝROČÍ NAROZENÍ
DALIBOR PEŠEK

Patricie Brousilová, 15 let

Adéla Herbrychová, 11 let

Slavomír Patrik Adam, 8 let

Vendula Čampulková, 8 let

Pranostiky nakreslili žáci výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové.
10

narozen 1. 7. 1921 Strakonice
zemřel 20. 8. 1997 Strakonice
Básník, strakonický rodák, který
se z lásky k rodnému kraji a lidem
v něm vyznává v mnoha svých básních. Lyrik, vnímající svět kolem
něj bystrým okem a laskavým srdcem. Jeho poezie vyjadřuje radost
z maličkostí, potěšení z práce
a důvěru v lidi kolem. Básně nejsou založeny na klasickém verši
a rytmu, ale na prostých slovech
vyplývající z daných zákonitostí
a filozofických úvah.
Přispíval do různých časopisů –
Literárního měsíčníku, Mladé
fronty, Rudého práva, Tvorby
a Našich novin.
Byl vyučen nástrojařem, od roku
1940 pracoval v České zbrojovce,
resp. ČZM.
Vydané sbírky:
Nikdy nedokončený obraz, Čes.
spisovatel 1979
Listy ze zápisníku, Čes. spisovatel
1983
Do moře plyne řeka, Jihočes. nakladatelství 1987
Hledám pevný bod, vlastním nákladem (Pešková) 1998
Klaunská mše, vlastním nákladem
(Pešková) 1999
Paměť, předmět doličný, vlastním
nákladem (Pešková) 2010
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POZVÁNKY A INFO

MATEŘSKÉ CENTRUM
BERUŠKA
Bezděkovská čp. 216, Strakonice,
naproti poliklinice

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
!!!!!4. 7.–8. 7. ZAVŘENO!!!!!
Pondělky od 9–12 hodin
KAFÍČKOVÁNÍ
při špatném počasí kafíčkujeme
vevnitř (volná herna)
V tento den možnost HLÍDÁNÍ
DĚTÍ – 1 hodina/50Kč
Úterky od 10–13 hodin
PLAVÁNÍ S BERUŠKOU
Sraz je v 10.00 hodin před plaveckým stadionem, členky zdarma,
nečlenky 30 Kč. !!!Pozor – Beruška v tento den zavřená!!!!
Středa 13. 7. od 9.30 hodin
CYKLOVÝLET DO MUTĚNIC
Sraz v 9.30 hodin před Beruškou
a společný odjezd na dětské hřiště
do Mutěnic. Možnost občerstvení
v přilehlé hospůdce.

Středa 20. 7.
VÝLET DO NEPOMUKU
– NÁVŠTĚVA DĚTSKÉHO
ZÁBAVNÉHO PARKU
Sraz na vlakovém nádraží v 8.35,
odjezd 8.52 nebo vlastní dopravou.
Vstupné 80 Kč/os.
Sobota 23. 7. od 15.00 hodin
BERUŠKA POD KŘÍDLY LVA
Zábavné odpoledne pro celou
rodinu na Ostrově na Podskalí
s Generali Pojišťovnou.
Připraveny soutěže, občerstvení,
drobné dárečky pro děti i dospělé.
Středa 27. 7. od 10.00 hodin
JÍZDA NA KONÍCÍCH
– areál p. Poláka za letním kinem
Sraz v 9.30 hodin před MC Beruška nebo v 10.00 na místě.
Možnost krmení koníků (mrkev,
jablka a tvrdé pečivo s sebou).
Čt a pá MC Beruška uzavřeno!
V srpnu bude MC z důvodu
stěhování uzavřeno! V září 14 dní
v nových prostorách zdarma!
Více informací na našich
webových stránkách

NETRADIČNÍ PROHLÍDKA STRAKONICKÉHO HRADU
Po celý školní rok nebyli dětští zastupitelé téměř vidět. Opak je pravdou. Počtem zasedání byl školní
rok 2010/2011 jeden z nejnáročnějších. Mladí a možná „budoucí“
zastupitelé se scházeli každý měsíc
a v květnu a červnu každých čtrnáct dní. 15. června vystoupili dokonce na veřejném zasedání Zastupitelstva města Strakonice, kde
představili svoji celoroční práci
a zároveň pozvali vedení města
Strakonice na Netradiční prohlídku strakonického hradu.
Scénář si psaly děti samy. Jednotlivé scénky se vázaly k historii
strakonického hradu (např. Bavor I. daroval část hradu řádu
johanitů nebo dobytí hradu Švédy). Dík patří trpělivé a z divadla
zkušené Aleně Barborkové, která

Pradlenky.

probudila v dětech herce, zbavila
je studu, naučila je artikulovat
a přirozeně se pohybovat. Pracovníci Muzea středního Pootaví
umožnili dětem zkoušet přímo
v prostorách středověkého hradu.
16. června se brzy ráno sešli dětští
zastupitelé v kostýmech a s loutkovým doprovodem Spejbla a Hurvínka, aby předvedli prohlídku
svým spolužákům ze všech strakonických škol. O týden později ve
dvou reprízách zopakovali svůj
herecký um pro rodiče a pro pozvané zastupitele města.
Odměnou za náročný rok byl dětem pocit „stát poprvé na divadelních prknech“ a potěšit se z potlesku diváků.
Tímto bychom rádi za celý odbor
školství a cestovního ruchu poděkovali všem dětským
zastupitelům za jejich
snahu a píli a všem přejeme krásné prázdniny plné pohodových
a slunných dní.
Filmový záznam Netradiční prohlídky strakonického hradu naleznete
v
odkazu
Dětského zastupitelstva na internetových stránkách města
www.strakonice.eu.
Foto: Archiv MěÚ Odbor školství a CR

PĚVECKÝ SBOR ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SBORMISTRŮ
vás zve v sobotu 9. července 2011 od 19 hodin do kapitulní síně
strakonického hradu na koncert
Vstupné dobrovolné. Závěrečný koncert semináře
Klubu sbormistrů, který pořádá NIPOS-ARTAMA

KAM S OLEJEM A TUKEM PO SMAŽENÍ POTRAVIN
Oleje a tuky z fritovacích hrnců
a pánví patří svým zařazením mezi
komunální odpad. Lidé by tento
odpad měli odnášet do sběrného
dvora nebo v nepropustných lahvích vhazovat do nádob na komunální odpad. Realita je ovšem taková, že do sběrného dvora se lidé
s kanystry kuchyňského oleje rozhodně nehrnou. Použité tuky bohužel vylévají běžně do dřezů či
toaletních mís. Potravinářské tuky
mohou v kanalizaci způsobovat závažné problémy. Občané si ovšem
neuvědomují, že vyléváním kuchyňského tuku a oleje do kanalizace, mohou poškodit nejen majetek obce, ale mohou způsobit
i ucpání vlastní domovní přípojky.
Kromě toho se olej a tuk v kanalizaci neustále mísí s jinými nečistotami a vytváří tuhé nánosy, které
brání volnému průtoku vody. Jejich odstranění je pak pro vodohospodáře velmi náročné a nákladné.
Pracovníci města uvažovali, jak zajistit další zpracování odpadních
kuchyňských olejů a tuků a zároveň pomoci obecní kanalizaci.
Spojili se s českobudějovickou firmou Eko–PF, s. r. o., která se zabývá biologickou likvidací odpadů
a domluvili se na další spolupráci.
V měsíci červenci budou na území
města Strakonice na místa, kam
jsou občané zvyklí chodit se separovaným odpadem (sklo, papír, plast,
nápojový kartón), přidány samostatné nádoby na odkládání použitých kuchyňských tuků. Plastové
popelnice budou označené zřetelnou samolepkou a proti vandalům
budou zabezpečeny zámkem.
Občané by použité potravinářské
tuky měli do nich vhazovat v uza-

vřených PET lahvích, kanystrech
nebo jiných plastových nerozbitných nádobách.
Veškerý servis kontejnerů, ale i odvoz a následnou recyklaci bude
pro město provádět bezplatně firma Eko–PF, s. r. o. Recyklované
oleje se dále využívají v kosmetickém či automobilovém průmyslu.
Seznam míst, kde budou umístěné nádoby na odkládání kuchyňských olejů a tuků:
1. Přední Ptákovice, ulice Hraniční, separační hnízdo u ubytovny ČZ, hned vpravo nad křižovatkou Povážská, Hraniční
2. Ulice Heydukova, blok domů
– na křižovatce Ellerova
3. Ulice Bavorova – naproti prodejně Coop je sběrné hnízdo
4. Prostor u autobusové zastávky na konci ulic Prof. Skupy,
Mikoláše Alše a Švandy dudáka naproti poště a obchodu
5. Sídliště 1. máje – v dolní části
sídliště
6. Ulice Dr. Jiřího Fifky – u dopravního hřiště ZŠ Poděbradova je separační hnízdo mezi
silnicí a parkovištěm
7. Ulice Rybniční – lokalita Jezárka, separační hnízdo hned
za odbočkou ulice Vodní
8. Sídliště Mír – ulice Kosmonautů, druhé separační hnízdo směrem k ulici Mládežnická
9. Ulice Čelakovského – směrem
k Bavorově ulici separační
místo nad silnicí, mezi dvěma
domy u čp. 1251
10. Starý Dražejov – ulicí K Dražejovu, na návsi
Lucie Klimešová, odbor životního
prostředí

ELEKTROBUS PRO ZDRAVÉ MĚSTO
Obyvatelé a návštěvníci Strakonic cestující městskou hromadnou
dopravou si mohli ve dnech 9.–11.
června vyzkoušet jízdu autobusem
na elektrický pohon. Elektrobus
v běžném provozu MHD ve vybraných městech České republiky testuje společnost E.ON ve spolupráci s výrobcem těchto vozů SOR
Lichbavy. Ze Strakonic zamířil
elektrický autobus do Tábora.
„Provoz elektrobusů je šetrný k životnímu prostředí, proto jsou vhodné do dopravou zatížených městských aglomerací,“ říká Miroslav
Točín, oblastní manažer E.ON.
„Nevznikají žádné lokální emise
(P

Elektrobus.

Foto: Archiv E.ON

a v dlouhodobém výhledu se elektrobusy stávají optimální investicí
do ekologické městské a příměstské hromadné dopravy, kde mohou
být plnohodnotnou.“
Na jedno nabití baterie má tento
vůz dojezd 140 km. V Praze
a v Ostravě jsou již elektrobusy
pro MHD využívány.
„Elektromobilita je jednou z alternativ trvale udržitelné dopravy, ke
které se město Strakonice jako
zdravé město hlásí mimo jiné každoročním zapojením do kampaně
Evropský týden mobility,“ uvádí Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí. Náklady na provoz ekologických elektrobusů jsou
však stále výrazně vyšší než u běžných vozů. Nicméně starosta Pavel
Vondrys připouští, že by takový
autobus mohl v budoucnosti zajišťovat dopravu v renovovaném
centru města Strakonice.
(PR)
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POHLED DO HISTORIE

HISTORIE STRAKONICKÝCH KIN
V zimním období bylo ještě v povinnostech zřízence kina Svět zatápět v násypných kamnech tak,
aby divák přišel do vyhřátého kina. To představovalo – nanošení
uhlí v uhlácích z kolny na dvoře kina do prvního poschodí, kde se
ve vestibulu nacházela kamna.
Pokud venku panovalo mrazivé
počasí, muselo se zatápět několik
hodin před začátkem představení,
což obnášelo zajistit uhlí v dostatečném množství. Zřízenec rovněž
obstarával výměnu tzv. fotosky –
fotografie z připravovaných filmů.
Tyto fotosky i programy kin se
umísťovaly do propagačních skříněk, které byly jak ve vlastních kinech, tak ještě na dalších místech
ve městě. Jedno toto nepřehlédnutelné místo bylo na rohu dnešní

ulice U Sv. Markéty a Kochana
z Prachové.
Pracovní doba jak zřízence, tak
i uklízečky – šatnářky (což byli
v této době, kromě vedoucí kin, jediní stálí zaměstnanci kina Svět)
začínala podle potřeby někdy
i v časných ranních hodinách. Stalo se jednou, že během druhého
přestavení od 20.00 hodin nějaký
divák během představení usnul,
zřejmě v poslední řadě, která byla
pod bývalým balkonem a zřízenec
ho po konci představení přehlédl
a zamkl ho v temném a vychládajícím kině. Druhý den ráno, když
v časných ranních hodinách přišla
paní uklízečka do kina a odemkla
dveře vestibulu, tak tento zapomenutý divák vyrazil. Dovedu si představit pocity obou. Divák po noci
strávené v naprosté tmě a zřejmě
i v chladu a nic netušící paní uklí-

zečka vcházející do tmy kina a z ní
vyráží zapomenutý divák.
Nyní se vrátím k začátku předešlého článku, kde zmiňuji přísloví
„všechno zlé je k něčemu dobré“.
Tímto myslím stav elektroinstalace a vybavení kina v oblasti promítací technologie. Prostě žádný
komfort, promítač musel být připraven na různé záludnosti a musel
si přivyknout různým postupům,
aby úspěšně zvládl představení.
Kabina byla vybavena dvěma promítacími stroji Me04, zesilovačem
AKT 216, který zajišťoval reprodukci zvukového záznamu filmu,
reprodukci hudby z kotoučového
magnetofonu Tesla B700 a elektrického gongu. Rovněž byl v kabině ruční převíječ s pomocným
motorem.
Jak jsem již zmínil, stav elektroinstalace a vybavení kina Svět

nebylo již tehdy odpovídající
standardu kin té doby. Na rozdíl
od kina Oko nebylo soustředěno
ovládání osvětlení hlediště a ovládání opony do panelů umisťovaných u obou promítacích strojů,
nýbrž například osvětlení se ovládalo z tří míst a každý okruh odjinud.
Rovněž prolnutí z jednoho stroje
na druhý nebylo možné automaticky jako v Oku, ale provádělo se
ručně dle optických značek na filmu, což znamenalo soustředěnou
pozornost před koncem každého
dílu.
Tyto nedostatky kina Svět jsem ale
v budoucnosti hodnotil jako klady.
Umění ručního prolínání jsem potom uplatnil při promítání na Mezinárodních filmových festivalech
v Karlových Varech.
Jaroslav Landsinger

VSTUPUJEME DO NOVÉHO TISÍCILETÍ
Tým vedl Petr Martínek a hrály
v něm loňské zlaté žačky, když je
doplnily Petra Hradská, Kateřina
Korbová (z Domažlic), Eva Šípová, Karolina Turnerová, Eva Čížková (objev z atletických závodů),
Lucie Babková.
Dalším výrazným úspěchem je
start našich hráček v národních
týmech – na ME dvacítek máme
dokonce čtyřnásobné zastoupení
– Edita Šujanová, Michaela Drachovská, Radka Hůlková a Darina
Johnová.
V reprezentaci kadetek jsme se
také proslavili, na MEK v Polsku hrála Andrea Ovsíková (byla
nejlepší hráčkou ČR), Petra Lukešová a Kristýna Tomanová,
asistentem týmu byl Miroslav
Vondřička. To byla naše nejpočetnější účast za národní týmy
v jedné sezoně.
Své trenérské působení zakončuje
v klubu Milan Petrovický (současný asistent stříbrného trenéra
z MSŽ Lubora Blažka) a také jeho
skromná a velmi pracovitá žena
Blanka, která byla naší výraznou
oporou (dala 1681 bodů).
Muži končí v přeboru až osmí,
to naší tradici neodpovídá, bylo to
pro muže nejsložitější období.
Na post trenéra žen usedá Eduard
Gaisler, který byl vybrán, když vedl trutnovské dorostenky a úspěšně střídal obrany. To byl důkaz, že
o hře přemýšlí.
Zahájení sezony 2005/6 se však
příliš nepodařilo. Změna obrany
v ženách nesplňuje očekávané
představy, Béčko klopýtá a u mužů se nedostavují očekávané vý12

sledky. Radost dělá jen mládež.
Krize u žen vrcholí nesmyslným
vyřazením našich odchovankyň
a opor Radky Hůlkové, Jitky Musilové, která proto odchází do
Sparty. Naopak Radka bojuje proti nespravedlnosti, hledá příčinu
a tím se osvědčuje jako kapitánka týmu. Naštěstí vše řeší rozum
i nadhled prezidenta Miloše Baláka.
Naši dorostenci, úspěšní v kategoriích žactva v minulých sezonách,
hrají dorostenecké ligy v cizích
službách, pomáhají ligovým Českým Budějovicím a Písku. Navíc
patří zde k nejlepším (Radan Tesař, Jiří Jeřábek, Martin Janda
a Jan Čech) a také všichni doufáme, že po vyškolení v ligách se vrátí pod naše koše.
Áčku žen celá sezona nevycházela, a tak se zachraňují doslova
na poslední chvíli napínavou výhrou v Olomouci. Také Béčko bylo
na pokraji sestupu, ale spolupráce
s Béčkem při vedení Áčka Eduarda
Gaislera zabránila sestupu a drží
se tradice – hrajeme ji již čtyřicet
sezon. A to, i když máme Áčko
mezi elitou.
Mladší dorostenky jsou po loňském stříbru zlaté. Petr Martínek
uplatnil své mimořádné schopnosti v přesvědčování rodičů a tým
posílil o Michaelu Starou (Žďár),
Danu Kušlitovou (Cheb), Hanu
Stupňákovou a Šárku Punčochářovou (obě z Olomouce), z nichž

Nastupují dorostenky. Zleva Jaroslava Bernasová, Ivana Vandová,
Jana Kabátová, Denisa Parkosová. Tři z nich stály v týmu, který vybojoval 1. ligu žen.
Foto: Archiv autora článku
tři hrály později také za naše ženy
(v ženách dala Stará 1121, Kušlitová 599, Punčochářová 792).
Nutno dodat, že tento tým založila v minižactvu Andrea Johnová
a na jejich vývoji se podíleli i další trenéři.
Žákyně pod vedením Aleny Maršánové získaly celkem překvapivě
stříbrné medaile na přeboru ČR.
Hrály v sestavě – Eliška Fialová,
Barbora Hořejší (přišla z Borotína), Šárka Jozová, Martina
Kadlecová, Michaela Kotorová,
Kateřina Kuncipálová, Zdeňka
Paroubková, Tereza Pletichová,
Christiane Stögerová (vnučka výborného strakonického atleta),
Linda Svobodová, Šárka Vomlelová i občas zlobivá a talentovaná

Klára Virostková. Kromě ní totiž
všechny hráčky hrají dodnes.
I v této sezoně máme podíl na reprezentaci ČR – Michaela Stará
spolu s Miroslavem Vondřičkou
získávají na mistrovství Evropy
stříbrné medaile.
Muži, pokud se sejdou všichni,
ukazují, že umí a hrají velmi
dobře. Chybí jim odpovědný
vůdce, neboť Milan Janda vede
úspěšně tým Českých Budějovic
ve druhé lize. Na své domácí kořeny však nezapomíná a s nemalým úsilím obnovuje pro mládež
tradici vánočních turnajů. V tom
je vzorem mnoha domácím trenérům i organizačním pracovníkům.
Miroslav Vondřička
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