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STRAKONIČTÍ TEXTILÁCI SLAVÍ
Kořeny textilního průmyslu v našem městě sahají hluboko do historie. Když ve 13. století přišli do
Strakonic příslušníci řádu johanitů, jistě nikdo z nich netušil, že
právě se jmény jejich několika
velkopřevorů budou spjaty důležité události, které předznamenaly rozvoj textilní výroby ve Strakonicích, a tak ovlivnily život na
mnoho století.
V roce 1482 (v červenci), tedy před
530 lety, za velkopřevora řádu johanitů Jana ze Švamberka, byl založen první strakonický řemeslný
cech: cech spojených řemesel soukeníků, postřihačů a kráječů. Po-

ského řemesla výborné podmínky.
Maltézský řád choval velké množství ovcí. Punčochy se zpočátku
pletly ručně na jehlicích, později
bylo ruční pletení nahrazeno pletením na stávku (dřevěném nebo
kovovém). Později se punčochářské řemeslo rozdělilo na dvě odvětví: stávkařské a pletařské. Pletaři pletli na dřevěných stávcích,
stávkaři na kovových.
S rozvojem zbožní výroby a tržních
vztahů se však staly cechy se svými
přísnými omezeními brzdou pokroku a nakonec byly v roce 1859
zrušeny a nahrazeny byly novým
živnostenským řádem.

Strojové počesání fezů u firmy W. Fürth & Comp. podle rytiny z roku
1872.
Foto: Archiv MSP
střihačům náležela poslední úpraNa počátku 19. století existovala
va sukna postřihování nerovných
ve Strakonicích asi stovka samovlasů. Kráječ nebyl krejčí, ale obstatných stávkařských a pletařchodník se suknem (tzv. suknokráských mistrů. Prodávalo se na
ječ). Přestože o rok později bylo ve
týdenních a výročních trzích ve
Strakonicích založeno dalších 9 ceStrakonicích a okolí. Počátkem
chů, cech soukeníků vzkvétal nejví19. století však pomalu začíná poce. V roce 1484 měl již 100 tovaryptávka po punčochách klesat. A tu,
šů. Založením tohoto cechu byl tak
jako na zavolanou, přichází nová
učiněn první krok k dlouhé histomožnost výroby a odbytu. Tuto norii textilního průmyslu ve městě.
vou možnost představovala dosud
Druhým významným letopočtem
neznámá čepice s cizím názvem fez.
byl rok 1716 a založení cechu punPrvní fezy se začaly vyrábět v zečochářského. První zmínky o punmích severní Afriky. Jedním ze
čochářích ve městě však pochází
středisek bylo marocké město Fez.
již z roku 1653, kdy v Bezděkově
Po němž prý tato pokrývka hlavy
pracovali dva.
dostala v Evropě své jméno. Tento
Stařičký znak udělený punčoorientální výrobní artikl nemohl
chářům králem Matyášem v roce
dlouho zůstat nepovšimnut evrop1615 najdeme na cechovní koskými obchodníky. Nejprve se výrouhvi ve strakonickém muzeu.
roba přenesla do Itálie, poté do jižHlavním výrobním sortimentem
ní Francie a nakonec na Moravu.
cechu byly vlněné punčochy, poPrvní fezy se na našem území zakrývky, rukavice, kamizoly, noční
čaly vyrábět v 80. letech 18. století
čepce a tzv. birety. Ve Strakoniv Komárově u Brna a prvním výcích byly pro rozvoj punčochářrobcem byl Johan Seitter.

O tom, jak se tato výroba dostala i do Strakonic, existuje několik písemně nepodložených verzí.
Nejčastěji je uváděná verze, podle
které fezy do Strakonic přivezl
linecký obchodník Braun v roce
1805. Ubytoval se v zájezdním
hostinci Bílá růže a tehdejšího
hostinského Šustra se ptal po šikovných punčochářích. Ten poslal
pro svého bratra Jana Šustra a mistra Jana Petráše. Braun jim načrtl
tvar plochy, která by se měla z vlny
nejprve uplést a okraje potom sešít tak, aby celek po konečné úpravě, valchování a barvení utvořil
čepici ve tvaru komolého kužele.
Protože prý mistr Petráš učinil
na Brauna dobrý dojem, uzavřel
s ním smlouvu na dodávku určitého množství surových čepic. Surové fezy odvážel do Lince a odtud
posílal k další úpravě do Benátek.
Zakázky stoupaly. V té době již mistr Petráš nemohl vše stačit sám,
a proto se k němu postupně přidávali další strakoničtí punčocháři.
Jediným písemným dokladem,
který se vztahuje k počátkům
výroby fezů, je dopis adresovaný
císaři. V něm samostatní strakoničtí stávkařští mistři uvádí jako
původce a organizátora výroby
fezů stávkařského mistra Jana
Fialku, který prý výrobu zahájil
v roce 1807. K tomuto datu se
také váže několik historek.
Počátky textilní tovární výroby
jsou ve Strakonicích spojeny s obchodníky židovské národnosti.
První, kdo se pustil do výroby
fezů, byl Wolf Fürth.
Historie této firmy začíná červnem 1812, kdy byl Fürthovi vydán
živnostenský list, který ho opravňoval k obchodu nejen se suknem,
střižním a smíšeným zbožím, ale
i vlnou a barvami.
Fürthovi bylo tehdy 30 let, měl dva
syny a nevelký kapitál 150 zl.
A právě rok 1812 je tím datem,
který je v historii strakonických
fezáren považován za klíčový.
Fürthovy podnikatelské aktivity
se nejprve soustředily pouze na
bezděkovské ghetto. Aby se výroba dostala za jeho hranice, musel hledat společníky mezi strakonickými měšťany. Jako první se
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na jeho stranu přidal kloboučník
V. Hischmann a bývalý punčochář
M. Votruba. A právě díky nim se
W. Fürthovi podařilo proniknout
s výrobou i do města Strakonice.
Musíme mít na paměti, že v té době byl Bezděkov ještě samostatnou
vesnicí a navíc místem určeným
pro život a podnikání Židů.
V roce 1832 zakoupil W. Fürth ve
městě dům se zahradou, kde později postavil svou první továrnu
(dnes sídlo firmy MOIRA). V témže roce získal i zemské povolení
k výrobě. Od tohoto roku vstupuje do podnikatelské historie firma
W. Fürth & Comp.
Pokračování v srpnovém čísle
Zpravodaje.
Ivana Říhová
Vážení spoluobčané,
jsou před námi dva prázdninové
měsíce, během kterých bude většina z nás odpočívat a nabírat
síly na zasloužených dovolených.
V jejich závěru nás čeká pro naše
město v letošním roce nejvýznamnější kulturní akce, 20. mezinárodní dudácký festival. Byl to
hlavní důvod, proč město vyhlásilo letošní rok Rokem dudáků
a řada aktivit je již v jeho průběhu tématu dudáků a dudácké
muzice věnována.
Nad letošním jubilejním ročníkem převzala záštitu předsedkyně
poslanecké sněmovny Miroslava
Němcová. Věřím, že podpoří náš
MDF i svojí osobní účastí.
Rád bych požádal i Vás, abyste
jako přípravu na jeho konání
a v jeho průběhu vyzdobili své
domy a příbytky pěknou květinovou výzdobou, či jiným vhodným
způsobem např. vyvěšením vlajky
města. Prosím, abyste také ještě
více dbali na čistotu našeho města
a okolí svých obydlí. Každý může
svou troškou přispět ke zdárnému
průběhu a dobré prezentaci našeho města do celého světa.
Přeji Vám všem hezké prožití
Vašich dovolených, dětem pěkné
prázdniny bez úrazů a všem slunečné počasí.
Těším se na naše setkání na
20. mezinárodním dudáckém festivalu!
Pavel Vondrys, starosta
1
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Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
61. jednání dne 16. 5. 2012

OSVĚTLENÍ V LIPKÁCH

Rada města souhlasila:

s vyhodnocením výběrového řízení
na Veřejné osvětlení Lipky, část
ulice Pod Hradem. Nejvýhodnější
nabídku podala společnost Unielektro Strakonice, s. r. o., za cenu
306 232 Kč (včetně DPH).

NOVÉ JUNIOR BRANKY
PRO FOTBAL
s přijetím daru (dvou fotbalových branek o rozměrech 5 x 2 m
z kompozitních materiálů) v celkové hodnotě 45 600 Kč od Okresního sdružení ČSTV Jindřichův
Hradec za účelem zvýšení bezpečnosti dětí na fotbalových hřištích
na území města.
Jedná se o přenosné branky junior
pro fotbalovou přípravku a mladší
žáky. Branky jsou umístěné ve
Sportovním areálu Na Sídlišti.

62. jednání dne 23. 5. 2012
Rada města souhlasila:

ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ JAZYKOVÉ
UČEBNY
s použitím investičního fondu ZŠ
Povážská ve výši 250 000 Kč včetně DPH na pořízení audiotechniky pro jazykovou učebnu.

Úsek od železničního mostu v ulici Pod Hradem ke křižovatce směrem na Mutěnice bude osazen
osmi stožáry veřejného osvětlení. Vše proběhne v letních měsících.

64. jednání dne 6. 6. 2012
Rada města rozhodla:

TRŽIŠTĚ ZÍSKÁ NOVÝ POVRCH
zaslat výzvu k podání nabídky na
stavební úpravy veřejného prostranství a osazení prodejních
objektů v ulici U Svaté Markéty
– 1. část.
Při první části úprav prostoru
tržiště u Svaté Markéty bude položena nová dlažba a nové inženýrské sítě.

s přijetím daru od Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ F. L. Čelakovského v celkové výši 66 870 Kč.
Jedná se o sportovní potřeby v hodnotě 37 390 Kč, knihy do žákovské knihovny v hodnotě 20 876 Kč
a magnetofon v hodnotě 8 604 Kč.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
s uzavřením smlouvy s Garantstavem stavební, s. r. o., Řepice

Šek na pět tisíc korun předal v pátek 15. 6. 2012 starosta města
Strakonice Josefu Zimovčákovi, který vedl benefiční cyklotour na podporu
onkologicky nemocných dětí.
Foto: Archiv MěÚ

PŘÍSPĚVEK
PRO ONKOLOGICKY
NEMOCNÉ DĚTI
s příspěvkem nadačnímu fondu
Na kole dětem ve výši 5 000 Kč
určenému na ozdravné pobyty
a doprovodné psychosociální programy onkologicky nemocných dětí.
2

NOVÝ LETÁK
STRAKONICKÉHO HRADU
s uzavřením smlouvy o poskytnutí
grantu Jihočeského kraje na produkty a služby v cestovním ruchu –
Žijeme v památkách, a to na pro-

Stávající prostor tržiště.

Foto: Archiv MěÚ

Rada města schvaluje:

jekt – Strakonický hrad žije! Výše
grantu je 40 000 Kč.
Pro zvýšení atraktivnosti strakonického hradu bude vydán nový
leták, který zachytí jeho architektonické skvosty. Text bude obohacen fotografiemi. Prospekt tak
doplní graficky ucelenou řadu
propagačních materiálů města.
Bude k dispozici v druhé polovině letošního roku.

INVESTICE DO MĚSTSKÉHO
MOBILIÁŘE
rozpočtové opatření ve výši 78 000
Kč na opravu stávajícího a zakoupení či obnovu nového městského
mobiliáře.

ÚSPORA NÁKLADŮ
V ZŠ F. L. ČELAKOVSKÉHO

Rada města souhlasila:

Rada města souhlasila:

DAR PRO ZŠ
F. L. ČELAKOVSKÉHO

Rada města souhlasila:

63. jednání dne 30. 5. 2012

vnitřní úpravy budou provedeny
během letních prázdnin a dokončení venkovních úprav se předpokládá do konce září letošního
roku.

na stavební úpravy odloučeného
pracoviště MŠ U Parku v Lidické
ulici za cenu 1 361 786 Kč (včetně
DPH).
Stavebními úpravami projdou
prostory bývalé školní družiny
základní školy v Lidické ulici.
Díky rekonstrukci, která zde proběhne, vznikne nová třída pro
28 předškoláků. Součástí třídy
bude i nová výdejna. Strava pro
děti bude dovážena ze školní jídelny MŠ U Parku.

s uzavřením smlouvy na zateplení
a výměnu oken v ZŠ F. L. Čelakovského v Jezerní ulici s Izoltechnik
Czech, s. r. o., České Budějovice za
cenu 15 280 356 Kč (včetně DPH).
Stávající okna budovy základní
školy budou vyměněna za okna
plastová. Další úpravy budou
spočívat v zateplení obvodových
stěn školy. Bude zateplena i střecha a provedena nová hydroizolace. Zahájení prací se předpokládá začátkem července, přičemž

PŘÍSPĚVKY NA KULTURU
s poskytnutím příspěvků ve výši
5 000 Kč Country taneční skupině Sluníčko na činnost v oblasti
kultury v roce 2012 a 5 000 Kč
na zajištění Dance show Strakonice
dne 16. 6. 2012, 4 000 Kč ZŠ Dukelská na účast v televizní soutěži
Bludiště ve dnech 8.–12. 6. 2012
a 1 734 Kč dramatickému oboru
ZUŠ Strakonice na služby spojené
s pronájmem nebytových prostor
v Domě kultury ve Strakonicích.
Usnesení z jednání rady města
naleznete na www.strakonice.eu.

V HRADNÍM SAFARI SE NARODILO DRUHÉ HŘÍBĚ
Jmenuje se Pomněnka a je dalším
vzácným přírůstkem ve strakonickém hradním safari. Hříbátko
se narodilo 16. června 2012 klisně shetlandského pony Bobině,
a protože jde pravděpodobně
o křížence s oslem domácím, je
Pomněnka mula. Nová obyvatelka hradního safari jistě potěší
malé i velké návštěvníky strakonického hradu.
(PR)

Nový obyvatel hradního safari.
Foto: Archiv MěÚ
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ZPRÁVY

ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU MĚSTA

O DESETI PROBLÉMECH ROZHODNOU OBČANÉ JEŠTĚ V ANKETĚ

Na Čaj o páté se starostou města
byli tentokrát přizváni obyvatelé
sídliště Stavbařů. Občané se sešli
v jídelně ZŠ Dukelské 24. května
odpoledne. V necelých dvou hodinách společně se zástupci vedení
města a odborů městského úřadu diskutovali o tom, co je potřeba
změnit, upravit či doplnit, aby se
jim v této lokalitě žilo co nejlépe.
Původně řešené území vnitrobloku bytových domů v ulici Dukelské se na přání občanů rozšířilo
i na okolí bytových domů v ulici
Stavbařů. K jednotlivým námětům, které se týkaly zejména parkování, zeleně, dětského hřiště,
městského mobiliáře a osvětlení,
se postupně vyjadřovali pracovníci příslušných odborů městského úřadu – rozvoje, životního prostředí, majetkového a dopravy.
Pan starosta nastínil předběžný
časový horizont navrhované regenerace sídliště – v nejbližší době
bude vybrán projektant a zadáno
zpracování projektové dokumentace. Projektant navrhne úpravy
vnitrobloku Dukelská i plochy

Revitalizace prostoru v okolí základní školy v Jezerní ulici byla
vyhodnocena jako prioritní téma
účastníky šestého diskuzního Fóra
Zdravého města Strakonice. To se
uskutečnilo 4. června 2012. Šekem na deset tisíc korun bude
letos podpořena činnost skautů.
Jakoby jarní termín přihnal tradičnímu fóru vítr do plachet. K debatním stolům zasedla více než

v okolí bytových domů čp. 211
a 212 v ulici Stavbařů na základě
podnětů vzešlých na setkání. Obyvatelé sídliště budou s rozpracovaným návrhem řešení seznámeni
a budou moci vznést své připomínky k projektové dokumentaci
v rámci následujícího setkání s vedením města a zástupců jednotlivých odborů Městského úřadu
Strakonice. Podnětné připomínky
budou zapracovány do konečné
verze dokumentace. Realizace navrhovaných úprav je předpokládána nejdříve v průběhu roku 2013.
Kromě otázek týkajících se samotného sídliště přišla řeč i na
další záležitosti a problémy města Strakonice. Probíráno bylo
např. dokončení rekonstrukce
Velkého náměstí, parkovací domy
či budování cyklostezek ve městě.
V závěru setkání pan starosta
apeloval na všechny přítomné,
aby pečovali o okolí svých domů,
a to jak fyzicky (udržováním pořádku), tak i morálně (zamezením
vandalismu a poškozování věcí).
Odbor rozvoje

NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI
Rada města na svém jednání
dne 30. 5. 2012 rozhodla obsadit
níže uvedenou bytovou jednotku
přímým prodejem do osobního
vlastnictví dle zákona č. 72/1994
Sb., v platném znění, na základě
nejvyšší nabídky:
– byt č. 005 o velikosti 2+1 v čp.
400, ul. Nádražní, Strakoni-

ce II o výměře 83,30 m2, minimální cenová nabídka 600 000
Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 23. června 2012
od 15.00 hodin v malé zasedací
místnosti MěÚ Strakonice.
Bližší informace na tel.: 383 700
303 nebo na úřední desce MěÚ.

OPRAVENÁ A MODERNĚJŠÍ ZŠ F. L. ČELAKOVSKÉHO
V polovině června proběhlo kolaudační řízení na budově prvního
stupně Základní školy F. L. Čelakovského ve Strakonicích. Vně
i uvnitř funkcionalistického objektu v Chelčického ulici byla provedena celá řada oprav a úprav,
které by měly především zpříjemnit prostředí pro výuku školáků.
Práce na stavbě začaly právě před
rokem. V prostoru mezi školou
a školní jídelnou byla vytvořená
nová zpevněná plocha a objevilo
se zde hřiště s atypickým herním
prvkem v podobě různých prolézaček, odpočinková část s novými
stromky a lavičkami i pískoviště
pro nejmenší. Mimochodem toto
hřiště je zpřístupněno také veřejnosti.
Budova je nyní pod zrekonstruovanou střechou. Byly opraveny
vnější omítky. Aby se zachoval původní ráz objektu, musely být citli-

vě řešeny opravy jen poškozených
částí fasády. Důležitou novinkou
byla přístavba výtahu, díky kterému je nyní zajištěn bezbariérový

Strakoničtí diskutovali u kulatých stolů nad palčivými problémy města.
Foto: Archiv MěÚ
stovka strakonických občanů, aby
Je dobré vědět, že na loňském
opět společně pojmenovala nej(podzimním) fóru a v anketě si
palčivější problémy spojené s žiobčané města nejvíce přáli hřiště
votem ve městě. Kromě již zmípro seniory. Takové hřiště by měněné revitalizace pozemků v okolí
lo vzniknout již letos v létě. O cviškoly na Jezárkách, kterou navrhli
čební prvky pro všechny generaúčastníci debatující u letos premice bude totiž rozšířeno stávající
érového stolu mladých, se v prvdětské hřiště na Podskalí.
ní desítce objevila také potřeba
„Oceňuji pracovní atmosféru, kterekonstrukce vlakového nádraží,
rá zde letos byla,“ pochválila dipopularizace práce dobrovolných
skuzní fórum zastupitelka Eva
hasičů ve vztahu k dětem, zvýšeRabová, která je pravidelnou
ní finanční podpory pravidelně
účastnicí. „Přítomnost mladé gepořádaným společenským akcím,
nerace dala akci nový rozměr.“
pokračování revitalizace Velkého
(PR)
pozici tři nově vybavené učebny
– jazykovou, počítačovou a učebnu s oblíbenou interaktivní tabulí.
Kolem dosud poněkud zanedbané školní zahrady došlo k opravě oplocení a samotný pozemek se

Budova školy prošla řadou oprav a úprav.
přístup a škola tak splňuje předpoklad integrace dětí s tělesným
postižením.
Uvnitř budovy se měnily elektrické rozvody a žáci mají k dis-

náměstí, rekonstrukce hřiště ZŠ
Dukelská, či zachování stávající
lůžkové péče v místní nemocnici.
O tom, jak tyto problémy skutečně trápí také další obyvatele
Strakonic, rozhodne anketa, která
následuje na osmé straně Zpravodaje. Jako obvykle budou čtenáři
Zpravodaje vybírat z témat k řešení
či realizaci, která vzešla z fóra. Tentokrát jich bylo celkem osmnáct.

Foto: Archiv MěÚ

postupně proměňuje v arboretum,
kde nebude chybět ani přírodní učebna pro výuku pod širým
nebem a zážitkové stezky. Malý
amfiteátr s jevištěm v zadním

traktu najde podle slov ředitelky
školy Jaroslavy Kolesové patřičné
využití: „Mohly by se zde odehrávat například různé dramatizace pohádek a podobně. Na
prvním stupni máme spoustu
aktivit během výuky i nad její
rámec, kdy malé přírodní divadlo
najde uplatnění.“
Podle investičního technika Jaroslava Housky by v budoucnu ještě
mělo dojít na další interiérové
úpravy, např. rekonstrukci podlah
a výměnu dveří. Nová podlaha se
již v červnu začala dělat v tělocvičně.
Modernizace základní školy F. L.
Čelakovského si klade za cíl
zefektivnit a zpříjemnit výuku
pro školáky i pedagogy. Investici za 18 milionů korun by měla
pokrýt z více než 92 procent
dotace z Regionálního operačního programu, kterou se podařilo
městu Strakonice získat.
(PR)
3
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MĚSTO U SPOLEČNÉHO STOLU S PODNIKATELI
V pořadí druhé setkání vedení města Strakonice se zástupci průmyslových podniků na Strakonicku se
uskutečnilo 31. 5. 2012, tentokráte na půdě Vyšší odborné školy,
Střední průmyslové školy a Střední
odborné školy řemesel a služeb
ve Strakonicích. Role průvodce se
ujal sám ředitel školy – Ing. Miloslav Pileček. Zástupci firem a města postupně navštívili jednotlivé
pobočky školy, seznámili se s technickou vybaveností i s organizací
a metodami výuky. Zásadním tématem, které se prolínalo celým
setkáním a s nímž se potýkají jak
střední školy technického zaměření, tak následně průmyslové podniky, je problém poklesu zájmu
dětí a studentů o vzdělávání v technických oborech.
Strakonice jsou historicky vnímány jako průmyslové centrum.
Působí zde několik významných
průmyslových podniků, mezi nimiž převažují firmy strojírenského zaměření. Pro výchovu „vlastní“ kvalifikované pracovní síly zde
byla před více než 50 lety založena střední průmyslová škola, která vzdělávala mládež v požadovaných technických oborech. Mladí
lidé – technicky vzdělaní – nacházeli v místních podnicích pracovní uplatnění, s prosperitou těchto
firem rostla i prosperita celého
regionu.
Bohužel v poslední době se situace markantně změnila. Klima ve
společnosti se promítlo do poklesu počtu dětí, se kterým se musí těžce vyrovnávat jak školy, tak
následně zaměstnavatelé. Díky tomu se uvolnila místa na dříve pro
mnohé nedostupných středních
školách s perspektivou pozdějšího
vysokoškolského vzdělání a jiné,
zejména technicky zaměřené školy a učiliště, musí bojovat o každého žáka. Problém však nehledejme
v kvalitě školy! Bohužel s nezájmem o technické vzdělávání
mladých bojuje nejen strakonická
„sloučená průmyslovka“. Jedná se
o celospolečenský fenomén, kdy
technicky vzdělaná síla z pracovního trhu mizí.
Zástupci firem se shodovali na
problému s nedostatkem kvalifikované pracovní síly – kvalifikovaní pracovníci stárnou, adekvátní náhrada z mladé generace
nepřichází. Často jsou proto nuceni zaměstnávat uchazeče bez
příslušného vzdělání v oboru, což
vyžaduje značné finanční náklady
na rekvalifikace, bohužel mnohdy
bez kýženého efektu. Výsledkem
4

je pak vysoká fluktuace. Celá tato
problematika má však mnohem
hlubší dopad. Prosperita Strakonicka a zaměstnanost v našem regionu ve velké míře souvisí právě
s prosperitou těchto firem, které
dávají práci zdejším lidem. Druhým – pro strakonický region ne
příliš pozitivním trendem je pak
odliv vzdělaných mladých lidí do
větších sídel, kde získávají lukrativnější pracovní podmínky.
Navázání užší spolupráce mezi
představiteli průmyslové sféry, vedením města a vzdělávacími institucemi může být tím prvním a zásadním krokem na nelehké cestě
ke změně náhledu na technické
vzdělávání. Snahou je vzbudit zájem o technické obory již v žácích
základních škol, seznámit je se
všemi aspekty technického vzdělávání a budoucími možnostmi
uplatnění. Vždyť volba střední školy je mnohdy volbou na celý život!
Příští setkání je plánováno na
podzimní měsíce a hostitelem
bude akciová společnost ČZ.
Odbor rozvoje

Spojení školy s praxí
Blíží se konec školního roku
2011/2012 a spolu s ním se pomalu uzavírá také šestiměsíční působení nově vzniklé Vyšší odborné
školy, Střední průmyslové školy
a Střední odborné školy řemesel
a služeb, která funguje ve Strakonicích jako nově vzniklý vzdělávací subjekt od 1. 1. 2012, a to na
základě splynutí původní Vyšší
odborné školy a Střední průmyslové školy v Želivského ulici a Střední školy řemesel a služeb v ulici
Zvolenské. Tento fakt samozřejmě
vyvolává potřebu bilancovat celkové výsledky, kterých bylo na naší škole dosaženo. Nejedná se tedy
pouze o úspěchy, kterými se můžeme pochlubit, ale i nezdary, s nimiž jsme se museli potýkat a nějakým způsobem vyrovnat.
Již od počátku bylo a stále je snahou nového vedení, aby se škola prezentovala skutečně jako jeden celek a smysluplně využívala
všechny výhody, které splynutí
dosavadních vzdělávacích organizací nabízí. Ne všichni občané, včetně učitelů a žáků nově
vzniklé školy, však přijali zmiňovanou skutečnost bez předsudků
a zbytečných emocí.
Od prvního okamžiku fungování
nové školy jsme si nepochybně
uvědomovali, že klíčovou záležitostí určující její další existenci je
dobře zorganizované přijímací ří-

zení. Na jeho počátku musel bezesporu stát dosud zčásti opomíjený Den otevřených dveří, který
se uskutečnil již 24. 1. 2012 a rozhodně celkovým výsledkům přijímacího řízení na naší škole výrazně napomohl. Důležitým styčným
bodem obou zaniklých vzdělávacích organizací, který posílil celkový efekt přijímacího řízení, byl
v tomto směru rovněž fakt, že obě
spojovaly svoji vzdělávací činnost

Jedna z budov nově vzniklé školy.
s přípravou mladé generace na
technická povolání a v tomto úsilí
mohly tedy následně pokračovat, byť v podobě zcela nově
vzniklé školy. V budově Želivského jsou nadále potenciálním studentům nabízeny především čtyřleté obory zakončené maturitní
zkouškou – Strojírenství a Obalová technika, v budově ve Zvolenské ulici mohou pak studenti
získat v prvé řadě kvalitní vzdělání ve tříletých učebních oborech
zakončených získáním výučního
listu. Jedná se o následující tříleté
obory – Obraběč kovů, Zámečník,
Nástrojař, Elektrikář – silnoproud
a slaboproud, Zedník a Automechanik. Vedle těchto tříletých
oborů však budova ve Zvolenské
nabízí též čtyřleté maturitní studium ve dvou oborech – Mechanik seřizovač a Mechanik strojů
a zařízení.
Přestože proběhla celá řada propagačních aktivit zaměřených na
nábor žáků devátých tříd, počty
odevzdaných zápisových lístků
zcela nenaplnily naše představy
a očekávání. Největší propad v počtu přihlášených studentů byl
procentuálně zaznamenán v budově Želivského, v místě působení
bývalé Vyšší odborné a Střední
průmyslové školy. Vzhledem k nabídce krajských stipendií a narůstajícím obavám ze státní maturity
byl naopak očekáván větší zájem
studentů o tříleté technické obory, ani v tomto případě se však
naše představy nenaplnily.

Výše nastíněná situace rozhodně nezavdává příčinu ke spokojenosti s počtem budoucích studentů technických oborů na naší
škole, na druhé straně je ovšem
důrazným signálem k tomu, abychom se snažili všemi dostupnými prostředky stávající, ne zcela
uspokojivý, stav změnit k lepšímu.
Jako příklad můžeme uvést setkání ředitele VOŠ, SPŠ a SOŠ
řemesel a služeb, Ing. Miloslava

Foto: Archiv MěÚ
Pilečka s řediteli, či zástupci
podniků regionu, které se uskutečnilo 31. 5. 2012 a bylo iniciováno ve spolupráci s představiteli
města Strakonice s cílem navázat
užší vztahy mezi školou a sférou průmyslového podnikání, jejíž
potřeby a nároky by měla škola
co nejvíce reflektovat. Schůzka
odhalila jisté disproporce mezi
poptávkou podniků po mladých
absolventech určitých technických oborů a reálnými možnostmi
školy tuto poptávku uspokojit.
Velmi pozitivně je však třeba
vnímat skutečnost, že obě zmíněné strany se nesmířily s pouhým konstatováním dané skutečnosti, ale společně hledaly
možná řešení této problémové situace. Takovým řešením se v budoucnu mají stát především další
společná setkání zástupců školy
s představiteli konkrétního podniku, který se ujme hostitelské funkce s cílem co nejvíce ozřejmit své
zaměření a skutečné potřeby týkající se budoucích zaměstnanců.
Na základě již zmíněné schůzky
z konce května letošního roku,
která se uskutečnila přímo na
půdě VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel
a služeb, je možné s potěšením
konstatovat, že ředitelé podniků
byli příjemně překvapeni celkovou technickou vybaveností školy, čímž byl nepochybně položen
dobrý základ pro další budoucí
spolupráci při náboru žáků základních škol.
Pokračování na další straně.
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MĚSTO U SPOLEČNÉHO STOLU S PODNIKATELI
Pokračování z předchozí strany.
Dalším pozitivním krokem, který
ukazuje snahy naší školy navázat
co nejužší kontakt s praxí, je podpis smlouvy o partnerské spolupráci mezi VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb na jedné straně
a podnikem ČZ a. s. na straně
druhé, k němuž došlo 10. 5. 2012.
Smlouva má zajistit především
zkvalitnění výuky technických
oborů ve škole na základě poskytnutí kvalifikovaných odborníků
z daného podniku a jejich přímé
realizace v procesu výuky. Pro
rodiče budoucích studentů technických oborů na naší škole bude možná rovněž zajímavá informace, že podnik ČZ a. s. má
v úmyslu zaměstnat v letech
2012–2015 116 absolventů tříletých učebních oborů technického
charakteru a zhruba 60 absolventů maturitních oborů z pracoviště v budově Želivského.
Uvedená partnerská smlouva
s podnikem ČZ a. s. však nestála
na úplném začátku spolupráce
mezi školou a podniky. Již dříve
byly navázány kontakty s podniky
jako Johnson Controls či Dura
Blatná. Je zřejmé, že právě snahy
o užší spolupráci mezi školou
a podniky mohou být tou správnou cestou, která postupně oslabí
obavy rodičů a ukáže, že právě
studium technických oborů je pro
jejich dítě ta správná volba, která
mu poskytne záruky při uplatnění
v praxi v jeho budoucím zaměstnání. Bez takové spolupráce by se
situace v počtu uchazečů o technické obory jen těžko zlepšila,
proto musí být ve všech směrech

naší školou podporována a rozšiřována.
Přestože je spolupráce s podniky
velmi důležitá, nelze se spoléhat
jen na ni, ale škola musí pracovat
sama na sobě a ukázat, že v oblasti studia technických oborů je
studentům schopna poskytnout
maximum, a zajistit tak jejich
skutečnou kvalifikovanost v příslušném oboru. V tomto směru se
škola snaží zejména modernizovat své stávající technické vybavení. Jako příklad lze uvést instalaci UPrint tiskárny umožňující
aplikaci 3D tisku nebo zakoupení zcela nových univerzálních
přístrojů pro zkoušení mechanických vlastností materiálů aj.
Zlepšení podmínek pro výuku
technických oborů se škola snaží zajistit též prostřednictvím realizace projektů financovaných
z prostředků EU. Významnou roli
by sehrál též úspěch v souvislosti s vyhověním žádosti v 19. výzvě z Regionálního operačního
programu, což by přineslo možnost celkové rekonstrukce objektu
praktického vyučování a nákupu
čtyř produkčních CNC stojů. Jsme
přesvědčeni, že vedle spolupráce
s podniky je i výrazně zlepšující se
technické vybavení školy tou další cestou, která může přesvědčit
budoucí studenty i jejich rodiče,
že právě volba některého z technických oborů na naší škole je
tím správným rozhodnutím, které je rozhodně nepřivede do řad
nezaměstnaných, evidovaných na
úřadech práce.
Miloslav Pileček, ředitel VOŠ, SPŠ
a SOŠ řemesel a služeb

ŠVANDA MÁ SVOU MILOU A LAHODNOU DOROTKU
Švandova Dorotka je
věrná milá, světlého
výčepního piva Švanda.
Její síla je v poctivých 10,30 % stupňovitosti a 4,1 % obj. alkoholu. Poprvé mohou
pivaři novou limitovanou edici Dorotka ochutnat na letošní pivovarské pouti, která se již
tradičně koná poslední sobotu
v červnu. Letos připadá pouť na
30. června 2012. Na pouti návštěvníci Dorotku ochutnají v točené podobě. Dorotka 3. července
2012 také doprovodí strakonickou
procházku s dudáky za úplňku,
zakončenou slavnostním odhalením sochy Dorotky na Podskalí.

Lahodné pivo Dorotka je
limitovanou edicí, její
čistota je zaručena českým sladem a žateckým
chmelem bez ředění
a silný charakter Dorotky, podtrhuje hustá
a krémová pěna. Tuto
omezenou edici, bezprostředně po
pouti, zakoupíte od 2. července
2012 v 0,5l lahvích na pivovarském stánku DUDÁK – Měšťanského pivovaru Strakonice. „Věřím, že Dorotka bude chutným
překvapením pro všechny naše
příznivce. Dej bůh štěstí a veselou
mysl,“ říká Dagmar Vlková, sládek DUDÁK – Měšťanského pivovaru Strakonice.

DUDÁK PREMIUM TMAVÝ LEŽÁK ZÍSKAL ZLATO
Strakonické pivo Dudák Premium
tmavý ležák získal v Českých Budějovicích při degustační soutěži
Pivo České republiky 2012 zlatou
příčku v kategorii tmavý ležák. Le-

tošní 16. ročník Slavností piva se
konal na českobudějovickém výstavišti ve dnech 30. 5.–1. 6. 2012
pod záštitou hejtmana Jihočeské-

ho kraje a primátora města České Budějovice.
„Na zlato jsme patřičně hrdi,“ říká
Dagmar Vlková sládek DUDÁK
– Měšťanského pivovaru Strakonice. „Stejně tak nás těší získání čtvrtého místa u našeho strakonického výčepního piva, které se
na tomto čestném pořadí umístilo
poprvé,“ dodává Dagmar Vlková.
Návštěvníci měli možnost vidět
jednotlivé prezentace pivovarů
a ochutnat pivo z jejich produkce. Součástí těchto slavností je degustační soutěž Pivo České republiky, jehož vítěz má oprávnění se
tímto titulem honosit. Degustace
jednotlivých vzorků piv probíhaly anonymně, byly prováděny odborníky z českých pivovarů. Celkových soutěžních kategorií bylo
18, kdy DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice měl zastoupení
v sedmi kategoriích. Za zmínku
jistě stojí, že strakonická piva (jedenáctka a Klostermann) se probojovala až do finálového kola.

„JEDÁRNA“ UŽ NENÍ JEDOVATÁ, ALE MUSÍ ODPOČÍVAT
Téměř pět stovek tun kontaminované zeminy včetně příměsí a bezmála čtyřicet tun ostatního odpadu bylo vytěženo ze sklepních
prostor v areálu strakonického hradu a bezpečně zlikvidováno. Město Strakonice tak vyřešilo problém
s poslední známou ekologickou
zátěží na svém území. Náklady na
celou akci činí kolem 22 milionů
korun. Devadesát procent by měla
pokrýt dotace ze Státního fondu
životního prostředí.
Sklepní prostory pod zahradním
domkem u hradního příkopu se
v minulosti využívaly jako sklad
agrochemikálií. Vinou nezodpovědnosti, s jakou s těmito látkami
bylo nakládáno, došlo k zamoření
sklepů jedy unikajícími z nezajištěných rezivějících nádob a obalů.
Odtěžená hmota z „jedárny“ obsahovala 6 300 kilogramů jedovatého arzenu a sedm kilogramů nebezpečného pesticidu lindan.
Nyní je již prostor čistý. Kontaminovanou zeminu nahradil inertní
materiál. Ve sklepích bylo vyspárováno zdivo a zavedena elektřina. Vyřešeno bylo také odvětrávání. A co se zde bude dít dál?
„Prostory musí chvilku odpočívat,“
uvedla pro Strakonickou televizi místostarostka Ivana Říhová.
„Kromě zatížení kontaminovanou
zeminou sem klenbami celá léta
zatékala voda. V tuto chvíli je sice

vše vyspraveno, ale prostory jsou
velmi vlhké. Musí se pořádně větrat a my tak současně máme čas
rozmyslet si, jak s nimi naložíme
do budoucna.“
(PR)
Když jsme v březnovém Zpravodaji informovali o chystaných
sanačních pracích, vyzval místostarosta Pavel Pavel čtenáře,
zda by nám poslali své nápady
na budoucí využití sklepních
prostor. Sešlo se několik zajímavých tipů: paní Simona Ulčová by zde uvítala expozici
terarijních zvířat jako logické
pokračování zookoutku v hradním příkopu. Paní Libuše Kašparová by v bývalé „jedárně“ ráda viděla Rybářskou baštu – ve
dvou ze tří sklepních prostor
stylovou restauraci s venkovním posezením, ve třetím sklepě prodej rybích specialit včetně čerstvých ryb. Chybět by
neměla udírna a otevřený gril.
Z nápadů paní Kamily Kontríkové jistě stojí za zmínku archeologická dílna pro veřejnost
nebo pivovarnické muzeum.
Děkujeme za zaslané tipy a pro
jmenované čtenářky jsou připraveny drobné dárky v Městském informačním centru Strakonice, Velké náměstí 2.
5
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Z MĚSTA
Osm set sedmdesát čísel jednacích
jsme zaznamenali
během měsíce května. Jako každý rok
je tento měsíc protkán řadou společenských akcí, na jejichž zdárném průběhu se podílí společně
s hlídkami Policie ČR i strážníci
městské policie. Počátkem měsíce
jsme v rámci prevence kriminality připravili na Podskalí den plný
ukázek práce IZS pro střední školu
ve Volyni. Zajišťovali jsme hladký
průběh kladení věnců v souvislosti
s koncem II. světové války, jakož
i konání předvolebního mítinku
Dělnické strany sociální spravedlnosti. A společně s odborem dopravy jsme pořádali dne 22. 5. dopoledne plné her, které bylo určeno
předškolákům všech strakonických mateřských školek.
– V ranních hodinách dne 5. 5.
byla na služebnu předána igelitová taška, ve které bylo větší
množství peněz, doklady, klíče od
domu, i od vozidla a karta do bankomatu. Vše ještě týž den putovalo do rukou majitelky.

– V podvečerních hodinách dne
12. 5. zaregistroval strážník městské policie na kamerovém systému skupinku dětí, které procházely po Palackého náměstí a jedno
z nich vykazovalo známky opilosti.
Hlídka skupinku dostihla na Podskalí. Bylo zjištěno, že skutečně
jedna z dívek, dvanáctiletá, alkohol požila, proto ji hlídka převezla
a předala matce.
– Dne 19. 5. ve večerních hodinách přišel na služebnu městské
policie muž se žádostí o pomoc při
zjištění majitele psa, který pokousal jeho dceru. Dle popisu psa
a místa, kde došlo k výše uvedené události, se strážníkům podařilo majitele identifikovat. Majitel
s ním došel na veterinu a následně
se spojil s otcem pokousané dívky.
– Ke kuriózní dopravní nehodě
došlo krátce po jedné hodině ranní dne 19. 5. na parkovišti v ulici
Katovická. Řidič zde najel na kryt
kanálku, který se vzpříčil a prorazil u vozu nádrž. Obsah nádrže začal vytékat na zem, proto
byli na místo přivoláni hasiči
a hlídka dopravní Policie ČR.

nerových sadech ztratili dva nezletilí kluci. Následně bylo zjištěno, že
jsou oba v pořádku a na maminku
již čekali doma. Druhý den jsme pátrali po patnáctileté dívce. I v tomto případě vše dopadlo dobře, dívenka byla nalezena u babičky.
Všem oznamovatelům děkujeme.

Opět jsme časově dospěli do období prázdnin, dovolených. Co si
pro nadcházející dva měsíce přát?
Sluníčko, pohodu a co nejvíce bezstarostných dní, ať už u odpočinku pasivního či aktivního.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

NOVÉ TÉMA PRO GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM
Projekt Artwall Strakonice prezentující umění ve veřejném prostoru pokračuje vyhlášením dalšího tématu výstavy v „galerii
pod širým nebem“ v ulici Želivského. Tématem další výstavy
je KRÁSNÁ ZELENÁ a technika zpracování je tentokráte libovolná. Uzávěrka pro odeslání

návrhů (na emailovou adresu
artwallstrakonice@email.cz) je
13. 7. 2012, vernisáž proběhne
21. 7. 2012.
Iniciátorem projektu je neformální skupina JSME STRAKONICE.
Bližší informace o projektu najdete na www.artwallstrakonice.cz.

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ SLAVÍ SVÉ 150. VÝROČÍ
V letošním roce slaví Česká obec
sokolská 150 let od svého založení. Největším svátkem a vyvrcholením oslav bude XV. všesokolský
slet v Praze, který se uskuteční
začátkem července. I strakoničtí
Sokolové se těchto významných
oslav účastní, a to v počtu 55 čle-

nů, předvedou tři skladby – Muzikantova písnička (rodiče a děti), Jonatán (mladší žákyně)
a Nebe nad hlavou (dorostenky
a ženy). V podzimních vydáních
Zpravodaje města vám přineseme střípky z historie strakonické
Tělovýchovné jednoty Sokol.

50. LET KOPANÉ V DRAŽEJOVĚ

Akce zaměřená na prevenci kriminality.
– Správce kempu na Podskalí
předal hlídce městské policie krátce před polednem dne 6. 5. jízdní
kolo, které zde někdo ponechal již
před několika dny. Následnou lustrací na Policii ČR bylo zjištěno,
že kolo mělo být odcizeno. Krátce
nato bylo předáno majitelce.
– Klíčky uvnitř vozu si zabouchla v odpoledních hodinách dne
7. 5. majitelka vozu. Strážníci,
kteří se na místo dostavili, vozidlo
otevřeli a řidička mohla pokračovat v jízdě.
– Do kempu na Podskalí přivolal
hlídku městské policie krátce před
půlnocí muž s tím, že je ubytovaný
v jedné z chatek a udělalo se mu
nevolno. Strážníci na místě zjistili, že dotyčný má záchvat a nemůže dýchat, proto okamžitě přivolali na místo RZS.
– Dne 11. 5. byla na služebně
městské policie nahlášena ztráta
dokladů, cestovního pasu a pojištění. Tři dny nato byla nálezcem
předána na stálé službě peněženka, ve které se všechny tyto doklady nacházely.
6
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– V podvečerních hodinách dne
21. 5. jsme byli upozorněni na
jaksi pomatené chování ženy
před nákupním střediskem v ulici Katovická. Dotyčná strážníkům sdělila, že při nákupu na ni
přišla slabost. Strážníci ji odvezli
a doprovodili do místa bydliště.
– Zachránit kotě se podařilo v odpoledních hodinách dne 23. 5. jen
díky všímavosti oznamovatelky.
Ta nás upozornila na vozidlo, z jehož motoru bylo slyšet mňoukání
kotěte. Na základě lustrace jsme
se dostali k majitelce vozidla.
U vozidla se sešli strážníci jak
s majitelkou vozu, tak i s oznamovatelkou. Strážníci kotě vytáhli
a předali ženě, která na celou situaci upozornila a o kotě se následně postarala.
– Šest cyklistů neuniklo blokovému řízení. Jeli neosvětleni v nočních hodinách dne 25. 5. Jednalo
se o jednu z mnoha takto zaměřených kontrol.
– Během dvou dnů jsme společně
s Policií ČR pátrali po třech osobách. V prvním případě se v Ren-

Tělovýchovná jednota v Dražejově byla založena v roce
1962, když zakládajícími členy TJ byli
předseda Václav Maňhal, jednatel
Václav Králíček a pokladník František Hlaváč. Prvním předsedou
oddílu kopané se stal Jan Kubička
a prvním trenérem Josef Gregor.
Fotbalový oddíl hraje své zápasy
na místním hřišti na Virtě. Dražejov se stal vítězem okresního
přeboru již v roce 1972, dále pak
v letech 1997 a 2005, několik
sezon hrál i krajskou I. B třídu,
naposledy v sezoně 2005–2006.
O stabilní výkonnosti „A“ mužstva svědčí fakt, že nikdy nepůsobilo níže než v okresním přeboru.
V současné době oddíl disponuje
kromě mužského týmu také mládežnickými družstvy žáků a přípravky, obě hrající okresní přebor,
a od roku 2003 také týmem staré
gardy hrající soutěž okresní přebor
35+. Oba mládežnické oddíly dělají
průběžně nábor nových dětí, které
projeví zájem o tento krásný kolektivní sport. Součástí tělovýchovné
jednoty je dále též tenisový oddíl,
hrající na vlastním antukovém kurtu na Virtě, které může po telefonické dohodě za drobný poplatek
využívat široká veřejnost.

Právě letos naše Tělovýchovná
jednota Dražejov slaví 50. výročí
založení. Tento fakt si připomeneme oslavou, která se bude konat
v pátek 6. července od 14.00 hod.
v areálu místního fotbalového
hřiště. Hlavním programem oslav
budou jednak fotbalová utkání,
a to miniturnaj přípravek, utkání
místní staré gardy proti píseckým
ženám (hrající krajský přebor)
a zápas místního „A“ mužstva
proti okresnímu výběru sestaveném Václavem Palivcem. Mezi
utkáními proběhnou zajímavé doprovodné akce včetně vyhlášení
zasloužilých členů naší TJ. Celá
akce pak bude kolem 20.00 hod.
zakončena taneční zábavou DJ
Františka Mareše, který Vás bude
rovněž provázet celým odpolednem. Akce se koná pod záštitou
jihočeského radního Ing. Karla
Vlasáka a finančního přispění Jihočeského kraje a města Strakonice.
Tímto zveme všechny příznivce
nejen fotbalu, ale i dobré zábavy
a příjemného posezení. Občerstvení je zajištěno.
Další informace k činnosti tělovýchovné jednoty najdete na stránkách www.tjdrazejov.wz.cz, kam
můžete směřovat i své dotazy.
Pavel Švec, TJ Dražejov
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AKCE A PROGRAM KIN

6. 7.
Koncert strakonické kapely TELEX, MUERTI (punk/streetOi
Jablonec nad Nisou) a EXNI!TO
(punk–rock Jílovice)
Letní kino, 20.00 hod.
10. 7.
Přednáška JANY SKÁLOVÉ
Rytířský sál, 19.30 hod.
Jana Skálová je jedna z nejlepších
českých kartářek, numeroložek
a léčitelek. Je známá z televizního
pořadu Volejte věštce nebo z on–
line poradny na rádiu Frekvence 1.

3.–26. 8. 2012
DUDÁCKÝ FESTIVAL V PROMĚNÁCH 45 LET
Výstava dud a fotografií z minulých
ročníků mezinárodního dudáckého festivalu, Vladimír Kovářík.
Vernisáž se uskuteční 3. 8. 2012
v 17.00 hod. v Maltézském sále.
22.–26. 8. 2012
XX. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL
Podrobné info o programu a vstupném na www.dudackyfestival.cz.

17. 7.
Přednáška Dana Přibáně
TATROU MEZI KAJMANY
Rytířský sál, 19.30 hod.
Dan Přibáň, který projel Afriku
trabantem, vypráví o cestě, která
posunula hranice dobrodružství
zase o kus dál. Bez plánu, bez zajištění, bez přípravy, bez řidičáku...
27. 7.
NO NAME
Letní kino, 21.00 hod.
Koncert populární slovenské pop–
rockové kapely.
26. 6.–29. 7.
CHICAGO PRES(S) – prodejní výstava obrazů Bereniky Saudkové
26. 6. od 18.00 hod. vernisáž výstavy, kterou uvede autorka obrazů.

KINO OKO STRAKONICE

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN:
3. 8.
BODYPAINTING
III. hradní nádvoří, Sál U Kata
Zažijte barvy na vlastní kůži.
9. 8.
Koncert JAROMÍRA NOHAVICI
Hradní nádvoří, 20.30 hod.
Jarek Nohavica beze sporu patří
mezi legendy našeho folku a mnohé jeho písničky již takřka zlidověly. Jako první z českých
písničkářů se stal na konci loňského roku nositelem ceny Premio Tenco, která je udělována
v rámci Festivalu autorských písní
v italském San Remu. V současném souvislém dvouhodinovém
koncertním programu s ním vystupuje jako host vynikající polský
akordeonista Robert Kuśmierski.
Koncert není vhodný pro děti do
12 let. Další podrobnosti najdete
na webu www.nohavica.cz.
8

Neděle 1.–úterý 3. července
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT jen
od 17.30 hod.
USA, animovaná komedie, dabing, 94
Doporučená přístupnost: všem
DOBA LEDOVÁ 4:
ZEMĚ V POHYBU 3D
Vstupné: 150 Kč
Pokračování slavného snímku Doba
ledová zavádí diváka přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existoval
jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea.
Středa 4.– pátek 6. července
Od 20.00 hod.
ČR, hudební film, drama, 93, 2D
Doporučená přístupnost: všem
PŘÍBĚH Z PERIFERIE
Vstupné: 80 Kč
Příběh vypráví o Radce a Honzovi,
kteří vyrůstají na předměstí a prožívají svůj první zamilovaný vztah. Do
jejich cesty ale vstoupí Radčiny „růžové brýle“ a vysněné ideály…
Neděle 8.–úterý 10. července
Od 20.00 hod.
USA, akční/ dobrodr., č. dabing, 137
Doporučená přístupnost: od 12 let
AVENGERS 3D
Vstupné: 130 Kč
Marvel Studios uvádí super hrdinský
tým všech dob Avengers, ve kterém
se představí ikoničtí super hrdinové –
Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor,
Captain America, Hawkeye a Black
Widow.
Středa 11.–čtvrtek 12. července
Od 20.00 hod.
ČR, drama/komedie, 108, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
KONFIDENT
Vstupné: 100 Kč
Film režiséra Juraje Nvoty o přátelích,
které spojuje i rozděluje režim. Film je
postavený na skutečných událostech.

Neděle 15.–středa 18. července
Od 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/drama/pohádka/sci–fi/thriller, č. dabing, 137
Doporučená přístupnost: všem
THE AMAZING SPIDER–MAN 3D
Vstupné: dospělí 175 Kč, děti do 15
let 145 Kč, 15. 7. všichni 150 Kč
The Amazing Spider–Man je příběhem Petera Parkera, mezi svými vrstevníky nepříliš oblíbeného středoškoláka, který v dětství ztratil rodiče
a jeho výchovy se ujali strýček Ben
a tetička May…
Čtvrtek 19. a neděle 22. července
Od 20.00 hod.
Francie, romant. komedie, titulky,
108, 2D
Doporučená přístupnost: všem
NĚŽNOST
Vstupné: 100 Kč
Romantická komedie o lásce, osudu
a dalších něžnostech.
Pondělí 23.–středa 25. července
Od 20.00 hod.
USA, horor/pohádka/thriller, titulky
Doporučená přístupnost: od 15 let
ABRAHAM LINCOLN: LOVEC
UPÍRŮ 3D
Vstupné: 150 Kč
Film Abraham Lincoln: Lovec upírů
odhaluje skrytý život jednoho z největších amerických prezidentů a vypráví tajemný příběh, který stál za
vznikem amerického národa.
Čtvrtek 26.–pátek 27. července
Od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BEZ KALHOT
Vstupné: 90 Kč
Ve svém novém filmu nám režisér
otevírá dveře do světa mužských
striptérů. Film je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma z dob, kdy
pracoval jako striptér a o své herecké
kariéře pouze snil.
Neděle 28. července–středa 1. srpna
Od 20.00 hod.
USA/VB, akční/drama/krimi/thriller,
2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
Vstupné: 100 Kč
Gotham se zmítá v temnotách nejistoty poté, co byl jeho maskovaný
ochránce uznán vinným ze zločinů,
které byly pro dobro lidu uloženy na
jeho bedra.
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 3. července
Od 20.00 hod.
Francie, drama, titulky, 105, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
LÁSKA A MODŘINY
Vstupné: 80 a 65 Kč
Málokdy vidíme na plátně tak intenzivní pohled do intimity dvou lidí.

V tomto filmu se to povedlo díky
autobiografické knižní předloze, jejíž upřímnost a otevřenost režiséra
okouzlila a čínskou cenzuru vyprovokovala k zákazu.

LETNÍ KINO STRAKONICE
Sobota 7. července
Od 21.30 hod.
ČR, školní komedie, 120, 2D
Doporučená přístupnost: všem
PROBUDÍM SE VČERA
Vstupné: 80 Kč
Film o cestě za studentskou láskou
do nedávné minulosti aneb: Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera.
Pátek 13. července
Od 21.30 hod.
USA, romantická komedie, titulky,
98, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Vstupné: 80 Kč
Larry Crowne, chlapík ve středním
věku, který ztratí svou dlouholetou
práci v hypermarketu zjišťuje, že se
svým dosaženým vzděláním může zastávat pouze podřadné pracovní pozice. Proto se vrátí do školních lavic,
aby získal lepší kvalifikaci pro své budoucí povolání.
Sobota 14. července
Od 21.30 hod.
USA, romantické drama, 135, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK –
1. část
Vstupné: 80 Kč
Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel.
Pátek 20. a sobota 21. července
Od 21.30 hod.
ČR, komedie, 113, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Vstupné: 90 Kč
Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná
ve chvíli, kdy staré manželské svazky
jsou definitivní minulostí a Helena
s Františkem se pokoušejí začít nový
život.
Sobota 28. července
Od 21.30 hod.
USA, komedie, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PAŘBA V BANGKOKU
Vstupné: 70 Kč
Ve spárech Bangkoku ... pokračování
úspěšného filmu Pařba ve Vegas jedou nerozluční kamarádi Phil, Stu,
Alan a Doug do exotického Thajska
na Stuovu svatbu.
Letní provoz / otevřeno: 1 hodinu před
začátkem představení
Změna programu vyhrazena.

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:
DK Po–Pá 10.00–12.00, 13.00–16.00 hod., tel.: 383 311 535
Kino Oko Po–Ne 16.30–20.00 hod., tel.: 383 322 625
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AKCE/POZVÁNKY

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

tel.: 380 422 700
pobočka za parkem: 380 422 720
e-mail: knihovna@knih-st.cz
l

l

l

l

20. 6.–31. 8. – Zadudej, dudáčku, zadudej. Soutěžní výstava obrázků žáků MŠ a ZŠ
k 20. ročníku MDF. ŠK, vstupní hala.
2. 7.–31. 8. – Kam na Strakonicku? Výstava tipů a námětů na zajímavé výlety v okolí
Strakonic. Pobočka ŠK za parkem.
14. 7. a 28. 7. – pokračují
Farmářské trhy. Vždy v sobotu na I. hradní nádvoří, 8.00–
12.00 hod.
28. 7. – součástí Farmářského trhu bude vystoupení Pošumavské dudácké muziky,
od 9.00 hod.
20.–27. 7. – Marie Vilánková – Dřevořezba. Výstava uspořádaná k významnému
životnímu jubileu autorky. ŠK,

MUZEUM STŘEDNÍHO
POOTAVÍ
Otevřeno denně 9.00–17.00 hod.
Zbraně a militaria
28. 4.–10. 8.
Výstavní síň a mázhaus.
Karel Kupka
4. 7.–10. 8.
Jelenka strakonického hradu.
Výstava k významnému životnímu
jubileu autora.
Slavnostní vernisáž 3. 7. v 16 hodin – kapitulní síň strakonického
hradu.
KAPITULNÍ SÍŇ
Jak šel čas...
2. 6.–26. 8.
Výstava z historie Mezinárodních
dudáckých festivalů ve Strakonicích.
Historie a současnost
Prácheňska
červenec–září
Ambit strakonického hradu.
Výstavu realizuje MAS LAG Strakonicko, o. s.
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společenský sál, po–pá: 10.00–
16.00.
20. 7. – vernisáž výstavy. Vystoupí Pošumavská dudácká
muzika. ŠK, společenský sál,
18.00 hod.
26. 7. – Kompostuj a vyhraj.
Přijďte si zasoutěžit o tři zahradní ohrádkové kompostéry.
Soutěž formou kvízu s tematikou bioodpadů a kompostování.
V rámci akce host z odboru životního prostředí MěÚ zhodnotí situaci v připravovaném sběru
bioodpadu ve Strakonicích. Pobočka ŠK za parkem, 17.00 hod.

ŠK doporučuje svým čtenářům:
Šmidingerova knihovna pro vás na
léto připravila přehled beletrie,
která se v současné době nejvíce
půjčuje a která stojí za přečtení.
Ze zahraničních titulů:
Britton, Andrew: Ten exulant, Bagshaw, Louise: Osud, Campion, Emma: Králova milenka, Deaver, Jeff:
Lovec, Fielding, Joy: Nebezpečná
zóna, Forsyth, Frederick: Příběh
Bistry, Ludlum, Robert: Agent bez
minulosti, Nesbo, Jo: Spasitel, Paolini, Christopher: Inheritance, Roberts, Nora: Zahráváš si s ohněm
ZÁMECKÁ GALERIE
Otevřeno:
po–pá 9.00–12.00 a 13.00 –17.00
hod., so, ne, svátky 13.00–17.00 hod.
Výstavní prostory nabízejí prodej
uměleckých předmětů, drobných
dárků a předprodej vstupenek na
akce muzea.
Karel Kupka
16. 4.–31. 8.
Prodejní výstava obrazů k významnému životnímu jubileu strakonického malíře.
LÉTO POD RUMPÁLEM
Veršovaná fraška Trumf
4. 7., 21.30 hodin
Divadelní spolek Karel Čapek Děčín uvede na II. nádvoří strakonického hradu veršovanou frašku
Trumf.
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na
místě 90 Kč.
Klavírní recitál Carla Peterssona
23. 7., 19.30 hodin, kapitulní síň
Koncert předního švédského pianisty mladé generace.
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na
místě 90 Kč.
Bigbítovo–rokový večer
28. 7., II. nádvoří strakonického
hradu
Zahrají kapely Bluestars 69, Pařeny Cokánek (Brno).
Sledujte zvláštní plakáty.

Z českých titulů:
Cubeca, Karel: Poselství v dlani,
Keleová–Vasilková, Táňa: Dva životy, Körnerová, Hana: Heřmánkové údolí, Obermannová, Irena:
Tajná kniha, Poledňáková, Marie:
Líbáš jako ďábel, Stainforth, Alexander: Krásná Karolína, Svěrák,
Zdeněk: Nové povídky, Váňová,
Magda: Pavouk v síti, Vondruška,
Vlastimil: Podivná svatba na Lichnici, Whitton, Hana: Moje anglická babička
Audioknihy:
Adams, Douglas: Stopařův průvodce galaxií, Leacock, Stephen: Literární poklesky, Mandlová, Adina: Dneska už se tomu
směju, Ruiz, Miguel: Čtyři dohody, Šabach, Petr: Šakalí léta
Otevírací doba Šmidingerovy
knihovny v červenci:
Oddělení pro dospělé – otevírací
doba nezměněna:
Po, St, Čt, Pá 8.00–18.00
Út
zavřeno
So
8.00–12.00
Oddělení pro děti – otevírací doba
v prázdninovém režimu:
Po, St, Čt, Pá 9.00–12.00
13.00–16.00
Út
zavřeno

Pobočka ŠK za parkem:
Zavřeno: po 2. 7., st 4. 7., po
23. 7., st 25. 7.
Jinak otevírací doba nezměněna:
Po, Čt
13.00–18.00
St
8.00–12.00

ŠK A ČSOP ZVOU:
Neděle 15. 7. – přírodovědný výlet (10 km, lze změnit).
Sraz v 7.00 před ČD, vlakem na
Pražák u Vodňan (židovský hřbitov, rezervace Záhorský rybník,
možnost koupání a občerstvení).
Zpět jede vlak např. v 16.08.
Pokračují výstavky (Paměť strakonických stromů, fotografie, kvetoucí rostliny, ukázky z knih).
Podle možností budou případně
pořádány kratší přírodovědné
procházky. Informace v ŠK a na
www.csop-strakonice.net. Možnost
vlastních návrhů.
Příspěvky do tradiční Burzy námětů na cestování lze odevzdávat u výpůjčního pultu v pobočce
v Husově ulici čp. 380, hodit do
schránky nebo také poslat e-mailem na hrdlickova@knih-st.cz.
Více na www.knih-st.cz,
www.csop-strakonice.net.
15. 7.
Pečení českého chleba ve
Freilichtmuseu ve Finsterau
v rámci Řemeslného dne.
Více informací lze nalézt na
www.freilichtmuseum.de.
Připravujeme na srpen:

Dožínky na mlýně
11.–12. 8.
Staré způsoby sklizně a zpracování obilí. Pečení chleba, česnekových placek a houstiček.
Hry pro děti. K poslechu zahraje harmonika.
Informace:
Pro mobilní seniory, s ohledem na docházkovou vzdálenost parkoviště cca 1 km, nabízíme autobusovou dopravu
na tuto akci. Autobus bude
odjíždět v 10.00 z parkoviště
Volný čas můžete strávit i v hoslovickém před hradem pod Jelenkou
mlýně.
Foto: Archiv MSP a z Hoslovic ve 14.30. Jízdné
30 Kč.
STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
Závazné přihlášky se přijímají
HOSLOVICE
v Zámecké galerii nebo na tel.:
Otevřeno denně 9.00–17.00 hod.
380 422 608/612.
Zázemí pro návštěvníky v nové
Studenti a absolventi pražské
budově, informační centrum. StáAVU, ateliér klasické malby
lá expozice Ze života šumavského
Prof. Zdeňka Berana
podlesí.
15. 8.–28. 10.
Dětský den v Hoslovicích
Unikátní výstava ateliéru pražské
akademie.
14. 7., 13.00–17.00 hodin
www.muzeum-strakonice.cz,
Odpoledne plné her, soutěží a zátel.: 383 321 537, 380 422 608
žitků pro děti.
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Rok dudáků a nadcházející mezinárodní dudácký festival mají
své tričko, na kterém nechybí
strakoničtí dudáci ani zahraniční hosté. Tričko bylo vyrobeno v omezené kolekci a připomíná letošní jubilejní festivalový
ročník.

Milovníky motocyklů potěší nová
kniha Historie československých
motocyklů v obrazech Miloslava
Straky. Čtenář má možnost seznámit se nejen se všemi technickými parametry jednotlivých
typů motocyklů značek Jawa
a ČZ, ale i s výtvarnou úrovní
reklamy v různých obdobích.
Kniha je v prodeji za 380 Kč.
Turistický průvodce historií i přírodou Pošumaví (1) Eduarda
Oberfalcera nabízí 27 tras pro
pěší i cyklisty s aktualizovanými
údaji a fotografiemi. Publikace
získáte v městském informačním
centru.

ÚPLŇKOVÁ NOC 3. 7. 2012
Město Strakonice pro vás připravilo druhý ročník poznávání památek
za úplňku. Tentokráte se v úterý 3. července 2012 vypravíte na procházku S dudáky po strakonických památkách za magického úplňku. V noci
plné tajemství bude na Podskalí odhalena i socha zamilovaných Dorotka
Trnková, nevěsta Švandova.
Projděte se s námi Strakonicemi pod kouzlem působení měsíčního světla
v doprovodu strakonických pověstí...
Vyprávění začne u Švandy na Velkém náměstí ve 21.00 hodin.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Důchodová reforma, chudý penzista nebo spokojený rentiér?
Ve středu 11. 7. 2012 od 17.00 hod. na Finančním úřadě ve Strakonicích.
Přednáší Mgr. Jiří Máče – Director Partners

ZŠ PODĚBRADOVA ŠESTÁ NA REPUBLIKOVÉM FINÁLE
Dne 5. a 6. června se konalo v Nové Pace ve sportovním areálu
a kempu Pecka republikové finále Preventan Cup ve vybíjené základních škol. Po vítězství v okresním i krajském kole postoupili
žáci pátých ročníků do republikového finále.

letícímu míči a šlápl na postranní
čáru. Rozhodčí odpískal technické vybití a konec utkání. Prohráli
jsme o jeden bod a tím se uzavřela
cesta k medailím.
Ve skupině o 5.–8. místo, systémem každý s každým, jsme zvítězili nad ZŠ v Sadech Havlíčkův

Atmosféra úplňku z minulého ročníku.

Foto: Archiv MěÚ

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice
(1. patro v bývalé ZŠ naproti nemocnici)
V době letních prázdnin bude mateřské centrum
otevřeno pouze každý čtvrtek od 9.00 do 13.00 hod.
Zveme širokou veřejnost – nepravidelný program
Středa 4. 7. Výprava za koníky – sraz v 9.45 u letního kina, možnost
jízdy na koních v areálu p. Poláka. A kdo nechce jezdit, tak může koně
nakrmit přinesenými pamlsky (jablka, mrkev a tvrdé pečivo).
Středa 11. 7. Procházka po dětských hřištích – sraz v 9.30 před MC
Beruška. Pojďte se s námi pohoupat, zatočit na kolotoči, prostě si pohrát
na čerstvém vzduchu.
Středa 25. 7. Výlet do zámecké obory v Blatné – pojeďte s námi
vlakem nakrmit daňky, s sebou si vezměte tvrdý chléb nebo rohlíky. Sraz
v 8.45 před vlakovým nádražím, možnost zakoupení společné jízdenky.
Ve dnech 16.–20. 7. bude mateřské centrum zcela uzavřeno.
Pravidelné programy se o letních prázdninách nekonají.
Vzdělávejte se i na rodičovské dovolené. Více info na www.mcberuska.cz
a http://www.facebook.com/MCBeruskaStrakonice
e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 773 165 696, 605 284 553

Reprezentující družstvo.
Turnaje se zúčastnilo 16 družstev
z celé České republiky. Nejdříve
se hrálo ve skupinách po čtyřech. V prvním utkání jsme podlehli 5. ZŠ Cheb (pozdějšímu vítězi turnaje) 7:9, potom porazili
ZŠ Prokopa Holého Louny 13:8
a prohráli se ZŠ a MŠ Pecka 7: 9.
Ze skupiny jsme postoupili minitabulkou z druhého místa a ve
čtvrtfinále se střetli se ZŠ Zárečná
Tachov. Utkání skončilo nerozhodně 11:11 a prodlužovalo se.
Asi 10 sekund před koncem utkání, za nerozhodného stavu, měl
soupeř míč, náš hráč se uhýbal

Foto: Jitka Cibulková
Brod 14:12 a ZŠ Jiráskova Benešov 9:3, prohráli se ZŠ Sv. Čecha
Choceň 6:10 a obsadili konečné
6. místo.
ZŠ Poděbradovu, město Strakonice i Jihočeský kraj reprezentovali: z 5.A – Tereza Benešová,
Ondřej Landsinger, Petr Brůček,
Ondřej Šimek, Jakub Tesař, Matěj
Harant, Lukáš Svoboda, z 5.B –
Radek Vaněček, Daniel Trsťan,
Lubomír Břicháček, Filip Hofmann a Filip Hořejší.
Družstvo trénovaly Alena Maršánová a Jitka Cibulková.
Jitka Cibulková

FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
SDRUŽENÍ PRO PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 271 800, e-mail: abulancest@fokus-pisek.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Petra Jindrová
Otevírací doba: pondělí, úterý a čtvrtek: 9.00–16.00,
středa: 13.00–17.00 • pátek: 9.00–12.00 hod.
Ukázka programu na červenec – ambulantní centrum:
Každé pondělí vaříme od 10.00 do 13.30, poté uklízíme a odpoledne
si povídáme o předpisech zařízení. Každý čtvrtek jezdíme do Volenic
na koně, kde je hřebelcujeme, čistíme jim kopyta, vodíme je
a jezdíme na nich, sraz ve Fokusu máme vždy v 10.30.
Od listopadu Fokus nabízí novou službu – sociálně terapeutickou
dílnu. Můžete zde plést, háčkovat, vyšívat, filcovat, malovat,
tvořit z hlíny, plést z proutí, vyrábět svíčky, mýdla…
Otevírací doba dílny:
pondělí, úterý, čtvrtek 9.00–12.00 13.00–16.00, středa 13.00–16.00 hod.
Více informací o programu ambulantního centra, terénní služby
a sociálně terapeutické dílny naleznete na www.fokus-pisek.cz
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90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST ŠESTÁ
„V roce 1950 má strakonický oddíl
házené 20 členů, družstvo mužů se
stalo mistrem Husitského kraje, je to
nejlepší výsledek v dosavadních dějinách strakonické házené“, napsal
jeden z obětavců Karel Moravec.
Očekávaný postup do státní oblastní soutěže ČOS se však nekonal,
zřejmě zasáhla reorganizace. A tak
je v roce 1951 oddíl opět v krajském
přeboru, výsledky jsou už horší,
3. místo je hodnoceno jako neúspěch, většina hráčů hraje i košíkovou a odbíjenou. Vyhlášen je úkol
soustředit se na dorost, protože
v roce 1952 se bude soutěžit v SHM
(sportovní hry mládeže). Nedostatek hráčů však trvá i v roce
1952.
Dne 21. 2. 1953 se mění dosavadní název tělovýchovné jednoty
na TJ Spartak Strakonice DSO
(Dobrovolná sportovní organizace), která má 540 členů. V KP mužů v házené je 5 družstev, řadu
utkání vyhrává Spartak rozdílem
třídy… Na scéně se objevuje střelec Jaroslav Fořt z Písku! V tomto
roce jsme v archivech našli zmínku z 12. září o tom, že TJ Spartak se zavázala dát do provozu cvičiště pro házenou, termín 15. 9.
1953. Dále je konstatováno, že
„házenkáři již 14 dnů mají z větší
části úpravu hotovu, ale potřebují
ještě pár vozů písku, event. škváry…jedná se o hřiště na Sídlišti“.

V roce 1954 muži vyhrávají opět
krajský přebor bez ztráty bodu
a postupují do celostátní soutěže
pod vedením Františka Pendla.
Významným úspěchem bylo i ví-

(záložní družstvo hrálo v krajském
přeboru). Přestože bylo družstvo
zařazeno do moravské skupiny
a hráči projeli téměř celou jižní
Moravu, o strakonické házené se

Po zápase celostátní soutěže v české házené Spartak Strakonice–Baník
Stupno s výsledkem 9:9. Horní řada: organizační pracovník František
Pendl, Antonín Greil, Jaroslav Drobný, František Baloun, Václav Šimek,
František Rychtář, Jiří Hykš, dole Jaroslav Fořt (trenér), Jan Kovář,
Karel Klos (foto z roku 1955).
tězství nad krajským reprezentačv té době vědělo, výkonnost totiž
ním družstvem v poměru 17:12.
byla znamenitá. Vrchol přišel v roNásledují dva slavné roky 1955
ce 1956, kdy se za pomoci vojáků
a 1956. Bylo vytvořeno nové silné
sloužících v Písku (Zdeňka Pešádružstvo, které hrálo ve II. lize
ka z Brna, Zdeňka Nováka z Ji-

hlavy a Jana Rydlo z Nového Města nad Metují) bojovalo o postup
do I. ligy s družstvem Dynamo
Brno–Komín. Nakonec však z toho bylo až třetí místo v konečné
tabulce, což však i tak představovalo vynikající úspěch v mužské
házené. Zmínku zaslouží i další
atraktivní utkání. Na zimním stadionu, za umělého osvětlení a velké účasti divácké veřejnosti, bylo
sehráno utkání s výbornou ligovou Třeboní s výsledkem 7:7. Do
Strakonic přijela i další ligová
mužstva – Spartak Plzeň a Sokol
Bolevec, na Křemelce se představil i tehdejší mistr ATK Praha.
A která další jména se v těchto
letech objevují? V lize brankáři
Josef Herzig (v jednom utkání
Konečný), v obraně Zdeněk
Pešák, Václav Piloušek, Jindřich
Darebný, Karel Babor, v útoku
Jan Rydlo, Václav Stýblo, Josef
Kubička. Soupiska druhého družstva v krajském přeboru z roku
1955 obsahuje další jména: Josef
Uldrich, Jiří Raba, Oto Sedláček,
Stanislav Fišer, Václav Hule, Karel Pavlík, Jiří Bittner, Bohuslav
Hrdina, Emil Slavíček, tužkou
jsou dopsáni Mojmír Tlach, Jaromír Malý, Václav Šoupa, Richard
Bogusch, František Rychtář, Ladislav Barvíř, František Modrý.
Hrajícím trenérem byl Jaroslav
Fořt, organizačním pracovníkem
František Pendl.
Jiří Dobeš

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ČERVENCI 2012
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: 380 422 761, 380 422 767. 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

SAUNA

LETNÍ AREÁL

Mimo provoz

V provozu Po–Ne 10.00–20.00

VÝJIMKY
Soustředění sportovních
oddílů:
8. 7.–29. 7.
Kontakt bB–vozíčkáři
27. 7.–29. 7.
Czech Open – vodní pólo
Fitness:
16. 7.–20. 7.
zavřeno

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

FITNESS
Plavecký stadion
Pondělí–pátek
9.00–12.00
16.00–19.30
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno

STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz, www.starz.cz
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CENÍK PLAVECKÉHO STADIONU LETNÍ AREÁL STARZ
STRAKONICE

Čas příchodu
od 10.00 hod. od 15.01 hod.
– děti do 3 let (včetně)
zdarma
zdarma
– děti od 4 do 15 let (včetně)
70 Kč
50 Kč
– osoby starší 15 let
80 Kč
60 Kč
– osoby s průkazem ZTP
40 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)
600 Kč/10 návštěv
– osoby starší 15 let
700 Kč/10 návštěv
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ZÁBAVA

ČERVENCOVÁ KŘÍŽOVKA

Legenda ke křížovce:
1/ velké dveře, asociace profesionálních klubů
2/ papírenský podnik, nemocniční
oddělení
3/ zahnuté železo, stará objemová
jednotka
4/ SPZ Ústí nad Labem, 1. část
tajenky, předložka
5/ sloužící k přivazování lodí,
zn. pro izotop vodíku, tázací zájmeno
6/ vztek, člen asijského státu
7/ zn. ovocného nápoje, poloměr,
africká řeka

8/ zavýsknutí, části vozu, spojka
9/ kříženec osla a koně, polovina
kmitu
a/ lidově 8, rychlá změna
b/ SPZ Rumunska, výplň oken,
hodně prší
c/ amatérská prohlídka oblohy,
rachot
d/ zákaz, dvoje
e/ spojka, skupina, hrdina
f/ značka tužkové baterie, náplň
do buchet, slovensky jinak
g/ 2. část tajenky
h/ domácí zvíře, pohyb moře
pomůcka: AA, T

Řešení květnového čísla
– Během roku vás čeká mnoho zajímavých akcí

PRANOSTIKA

BOJAR PAVEL
* 18. 5. 1919 Strakonice
† 16. 11. 1999
Prozaik, romanopisec, autor beletrie pro děti, překladatel z ruštiny, publicista. Vlastním jménem
Karel Krejčík. Po studiu na strakonickém gymnáziu vystudoval
češtinu a francouzštinu na FF UK
v Praze. V roce 1939 byl zatčen
a spolu s ostatními vysokoškolskými studenty až do roku 1940 vězněn v koncentračním táboře Sachsenhauzen–Oranienburg. Poté až

Portrét Pavla Bojara od Pavlíny
Čejkové (9 let) z výtvarného kroužku DDM Strakonice pod vedením
Vlaďky Hradské.
do konce okupace pracoval jako
pomocná vědecká síla v České
akademii věd a umění, úředník reklamní agentury Reklub, překladatel, knižní recenzent. Byl činný
ve studentském hnutí odporu.
Univerzitní studia dokončil při zaměstnání. Poté se stal politickým

pracovníkem ÚV KSČ, šéfredaktorem nakladatelství Svoboda.
V letech 1949–1951 vykonával
funkci tajemníka Svazu čs. spisovatelů a redaktora Lidových novin. Spisovatelem z povolání byl
od r. 1951, potom šéfredaktorem
časopisu Květy, pracovníkem tiskového odboru ministerstva zemědělství a Vládního výboru pro
cestovní ruch, vedoucím redaktorem nakladatelství Svoboda, velvyslancem v Brazílii, od roku 1976
pracovníkem Federálního ministerstva zahraničních věcí. Po odchodu do důchodu se přestěhoval
do Družce u Kladna. Od r. 1937
spolupracoval se Studentským
časopisem, přispíval do Českého slova, Květů, Lidových listů
a Lidových novin, Rudého práva,
Tvorby, Literárních novin, Literárního měsíčníku a Mladé fronty. Autorem sbírek např. Modravá
šerka, Hoře milovati, Mladost světa, Hlavou i srdcem, Místo mezi
lidmi. V období okupace šlo především o intimní a lyrickou poezii,
po válce o poezii politicky angažovanou. Ústředním tématem jeho
prózy jsou sociální, politické a generační přeměny, patří sem román Sivé roky (stávka strakonických textiláků) a Milenci. Trilogie
Sluneční širý svět (Jarní vody,
Horké dny, Úroda) zobrazuje proměnu jihočeské vesnice po druhé
světové válce. Dále napsal Pohled
do té kotliny a Předpoklad ke katastrofě. Byl také autorem prózy
pro mládež Detektivové v trenýrkách, Jmenuji se Geriňa a pohádky Květy východu. Překládal z ruštiny.

„Déšť na Prokopa – zmokne každá kopa.“ (4. 7.)
„Svatá Markyta vhodila srp do žita.“

Hana Nguyenová, 8 let
Pranostiky nakreslili žáci výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod
vedením Mgr. Ivany Schwarzové.

Matěj Svoboda, 12 let

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ČERVENCI
l

1. 7. 1952 – zemřel Fráňa Šrámek, básník, prozaik, dramatik
(60. výročí úmrtí)

l

14. 7. 1862 – narodil se Gustav Klimt, rakouský malíř
(150. výročí narození)

l

4. 7. 1967 – zemřel Ondřej
Sekora, prozaik, ilustrátor, autor knih pro děti (45. výročí
úmrtí)

l

22. 7. 1822 – narodil se Johann Gregor Mendel, přírodovědec a pedagog (190. výročí
narození)

l

6. 7. 1962 – zemřel William
Faulkner, americký spisovatel
(50. výročí úmrtí)

l

25. 7. 1912 – narodil se Kamil
Lhoták, malíř, grafik a ilustrátor (100. výročí narození)
13
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POHLED DO HISTORIE

KAPITOLY Z HISTORIE NEMOCNICE
MUDr. Jiří Fifka
(26. 8. 1887–31. 10. 1973)
Člověkem, který významně ovlivnil strakonickou nemocnici a před
válkou se podílel na rozvoji města,
byl MUDr. Jiří Fifka. Jeho nástupem v roce 1923 vzniklo v nemocnici chirurgické oddělení, jak
uvádí kronika: „Primářem chirurgického oddělení zdejší nemocnice
jest MUDr. Jiří Fifka, který již v roce 1923 jmenován chirurgem zdejší nemocnice a jemuž z Kladna,
dřívějšího jeho působiště, předcházela nejlepší pověst znamenitého
chirurga, kterou zde osvědčuje.“
Při nástupu prohlásil, že chirurgická péče ve Strakonicích není
na dostatečné úrovni a již o rok
později se začal významně podílet na konkrétní podobě a vnitřních úpravách vznikajícího chirurgického pavilonu. Ten otevřeli
v roce 1926. K padesátinám chirurga zaznamenal kronikář: „Jeho přičiněním nastal rozvoj zdejší
nemocnice a přibývalo stále nemocných i z dalekého okolí, kteří
hledali jeho pomoci.“
Své zkušenosti a odbornou zdatnost uplatnil strakonický chirurg

mnohokrát, ale jedním z jeho nejnáročnějších úspěšných zákroků
byla operace srdce, o které referoval Časopis lékařů českých.
23. prosince 1948 večer operoval
dr. Fifka 16letého chlapce, které-

MUDr. Jiřímu Fifkovi gratuluje k 70. narozeninám doc. MUDr. Ludvík
Hloucal (vlevo). Z archivu prof. MUDr. Vladislava Klenera, CSc., který
v nemocnici pracoval od 1952 do 1959. Později přednášel radiobiologii
a ochranu před ionizujícím zářením na 3. lékařské fakultě UK a na
Fakultě jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze.
ho postřelil kamarád. „Pro jasnou
rotický. Dech byl nepravidelný, 30/
tamponádu srdce, hrozivý stav nemin.“ Přes malé pooperační kommocného, zhoršení koloběhu upušplikace operace dopadla úspěšně,
těno od ekg vyšetření a přikročeno
první ekg provedli až 12 hodin po
k operativnímu zákroku po předoperaci. „5. března v lokální ane-

FESTIVALY V LETECH 1989 A 1992
IX. MDF se uskutečnil po třech letech, ve dnech 25.–27. 8. 1989.
Doba se změnila, po 18 letech se
do programové komise mohl navrátit i spoluzakladatel MDF Josef Režný. Ten také ve spolupráci
se strakonickým muzeem inicioval
konání I. mezinárodního dudácké-

botní pořad bylo nutné přesunout
z nádvoří do sportovní haly.
Zastoupení zahraničních souborů i v tomto ročníku bylo bohaté.
Po delší přestávce zde účinkovali
Bretaňci, vystoupili i dudáci ze
střední Francie. Tradičně přijeli
Maďaři, Italové, Estonci, Skotové,

Marijci ze středního Povolží s ukázkou svého autentického folkloru.
Foto: František Zemen, archiv MSP
ho sympozia, což uvítala zvláště
odborná veřejnost.
V programu dudáckého festivalu
se objevily vedle klasických pořadů, kdy se představila většina
účinkujících, také pořady tematicky zaměřené. Mezi jinými se už
tradičně s velkým ohlasem setkal
koncert klasické hudby pro dudy.
IX. MDF se bohužel musel potýkat s nepřízní počasí, dokonce so-

běžné infusi fysiologického roztoku, glukosy a injekci lobelinu se
sympatolem.“ Rány sešil operatér
hedvábnými stehy a „při ošetřování druhé rány na přední stěně srdce poklesl krevní tlak do neměřitelnosti, frekvence tepová se snížila
na 52/min., periferní puls byl dik-

Španělé z Galicie. Hned několik
skupin dorazilo z různých koutů
Německa. Jako nováčci se na
festivalu představili Rakušané.
Velký zájem vzbudila také účast
Marijců ze Středního Povolží
(SSSR). Samozřejmě srdce diváků si získali i domácí soubory, kterých na festivalu účinkovalo
osmnáct. A nechyběli ani dudáci
jednotlivci.

Kdo však na IX. MDF chyběl, byl
John Forster Charlton, účastník
všech předchozích festivalů. Jen
něco málo přes měsíc před zahájením MDF tragicky zahynul při
autonehodě. Do Strakonic přijeli zahrát alespoň jeho přátelé
z Northumbrian Small–Pipe Society v čele s Neilem Smithem.
Když k uctění památky zesnulého přítele zahráli jednu z krásných
tklivých melodií, celé publikum
na hradním nádvoří povstalo…
Následující festival v roce 1992
byl věnovaný Charltonově památce. Tento festival lze označit za
významný hned ze dvou důvodů. Jednak byl první porevoluční
(1992) a zároveň měl festival první kulaté výročí – již X. ročník
(20.–23. 8. 1992). Organizace se
nově ujalo Městské kulturní středisko Strakonice, které má festival
na starosti dodnes.
Co přinesl jubilejní X. ročník nového? Kasací se přesunulo z náměstí na hradní nádvoří. Upravila se trasa úvodního průvodu
městem. I v programu se projevily určité změny.
Na X. festivalu byly zastoupeny tyto státy: Estonsko, Francie, Itálie,

stezii extrahován projektil ráže
7,35mm … 26. března pacient
propuštěn domů.“ S operatérem
dr. Fifkou se záchrany mladíka
zúčastnili dva významní lékaři
tehdejší Státní oblastní nemocnice
v Strakonicích Ludvík Hloucal
a Zdeněk Cvrček, všichni lékaři
po půl roce konstatovali, že pacient „nemá žádných subjektivních obtíží v krajině srdeční.“
Dr. Fifka se významně podílel
na společenském životě města.
Ve volbách roku 1932 jej zvolili starostou města, kandidoval
za Republikánskou, zemědělskou
a malorolnickou stranu a dostal
nejvíce hlasů ze všech kandidátů
a ve druhé polovině 30. let byl
předsedou ředitelství Městské
spořitelny Strakonice. V roce 1934
zajišťoval praktická cvičení ošetřovatelského kurzu pro dobrovolné sestry Československého červeného kříže a stál u vzniku střední
zdravotnické školy počátkem 50.
let. Ve funkci primáře skončil v roce 1960, ale jako lékař byl při odvodech branců ještě v roce 1965.
MUDr. Jiří Fifka bydlel od roku
1929 ve své vile v Siebertově třídě
čp. 514, dnešní Lidická ulice.
Miroslav Špecián
Německo, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie. Poprvé se
tu představilo Turecko. Také zastoupení českých souborů, skupin
a dudáků bylo poměrně pestré.
Ale dudácké festivaly to nejsou jen
účinkující. O jejich zdárný průběh
se starají lidé, kteří se sice na pódiích neobjeví, ale bez nichž by se
festivaly jen těžko mohly uskutečnit. Za ta léta jich je celá řada,
bohužel nelze všechny jmenovat.
Ráda bych dnes zmínila alespoň
jednoho z nich, pana Zdeňka Fála,
který by se v těchto dnech dožil
80. narozenin (†2005). Někdejší
pracovník Okresního domu osvěty, později okresního kulturního
střediska a od roku 1990 vedoucí
referátu ONV Strakonice patřil
dlouhou dobu k hlavním organizátorům dudáckého festivalu, několik ročníků byl dokonce jeho tajemníkem. Mnozí z vás jste jej
možná znali také jako nadšeného
ochotníka (Volyně, Strakonice) či
jako spoluorganizátora mezinárodní fotografické výstavy Žena. Právě takoví lidé jako Zdeněk Fál mají
zásluhu na udržení tradice dudáckých festivalů ve Strakonicích.
Irena Novotná
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