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INVESTICE DO ŠKOLSTVÍ JSOU PENÍZE VLOŽENÉ DO BUDOUCNOSTI STRAKONIC
ŠKOLY SE AKTIVNĚ ZAPOJUJÍ DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ
Když se 3. září ve Strakonicích
slavnostně otevírala nová Základní škola Povážská byl důvod k oslavě. Nejen proto, že od
projektu k realizaci uplynulo celé
desetiletí a že dílo bylo dokončeno i přes mnohé překážky, ale
především proto, že se žákům a jejich učitelům z Povážské konečně dostalo důstojných prostor
pro vzdělávací proces. Nevzhledné a hygienickým normám léta
nevyhovující montované pavilony byly postupně zbourány a nahradily je objekty, které splňují
všechna kritéria moderní stavby
21. století. Vybavení školy dává
prostor pro tvořivou a příjemnou
výuku. Školu bude muset město
ještě řadu let splácet, to ovšem
neznamená, že ostatní školy proto nedostanou příležitost k modernizaci a rozvoji.
„Školství je dlouhodobě jednou
z hlavních priorit města,“ říká místostarostka Ivana Říhová. „Město
Strakonice je zřizovatelem devíti
mateřských a čtyř základních škol.
Všechny jsou zřízeny jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Z městského rozpočtu jsou

přerozdělovány finanční prostředky na zajištění jejich provozu,
opravy, vybavení i rozvoje.“ Málokdo si nevšiml, jak v posledních
letech „prokoukla“ dětská hřiště
v zahradách u mateřských škol.
Postupně narůstala také kapacita
těchto zařízení pro předškolní děti. Jen oproti loňskému školnímu
roku bylo možno v září umístit
o 70 dětí více. Významně k tomu
přispěla přestavba prostor někdejší školní družiny v Lidické ulici,
kde je dnes detašovaná třída MŠ
U Parku s kapacitou 28 dětí a dále stavební úprava bývalé jídelny
v MŠ Šumavská. Zde mohli v září
přijmout o 24 dětí více. MŠ Šumavská byla také v uplynulém
školním roce kompletně zateplena
a její fasáda se rozzářila barvami.
Významnými stavebními úpravami prošly v uplynulém školním roce také základní školy. Zateplena
a „oblečena do nového kabátu“
byla základní škola v ulici Krále
Jiřího z Poděbrad. Vyměněny byly
vstupní dveře i všech 390 oken.
Pracovalo se také na obou školních objektech ZŠ F. L. Čelakovského. V červnu proběhlo kolau-

dační řízení na budově prvního
stupně v Chelčického ulici, která
po celý rok procházela ozdravnou
kúrou. Budova je pod zrekonstruovanou zateplenou střechou,
opraveny byly vnější omítky. Důležitou novinou je výtah, který činí
objekt bezbariérovým. Uvnitř budovy došlo k výměně elektrických
rozvodů a žáci mají k dispozici tři
nově vybavené učebny – jazykovou, počítačovou a učebnu s interaktivní tabulí. Výrazně se proměnila školní zahrada, která nabízí
prostory pro venkovní výuku, malé arboretum i amfiteátr. V budoucnu se dočkají rekonstrukce
také vnitřní prostory školy, zejména podlahy a dveře. Mimochodem
v tělocvičně zmíněné školy byla
během prázdnin vyměněna původní parketová podlaha za novou pryžovou, vhodnou právě pro
sportovní aktivity. V létě byl také
zateplen 2. stupeň školy v Jezerní
ulici, včetně výměny oken a vstupních dveří.
V současnosti zaměstnává poradní sbor architekta města i členy
komise pro rozvoj stavební řešení propojovacího krčku na ZŠ

Výdaje na školství v letech 2011 – 2012

MŠ U Parku
MŠ Čtyřlístek
MŠ A. B. Svojsíka
MŠ Šumavská
MŠ Lidická
ZŠ F. L. Čelakovského
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZŠ Dukelská
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Atletika a zdraví ruku v ruce
ZŠ ul. Jiřího z Poděbrad
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rozvoj činnosti zájmového kroužku
ZŠ Povážská
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkem příspěvkové organ. – ZŠ + MŠ

rok 2011 – Skutečnost
Příspěvek
Transfer,
zřizovatele
dotace, grant
na provoz
od JčK, SR, EU
816 000
765 000
825 000
1 129 000
3 980 000
6 224 500
1 376 357
5 256 000
2 390 654
3 937 000

rok 2012 – Rozpočet
Příspěvek
Transfer,
zřizovatele
dotace, grant od
na provoz
JčK, SR, EU ...
1 115 000
750 000
1 058 000
1 476 000
3 900 000
6 076 000
5 634 000
1 593 770
20 000
3 966 000

1 198 605
3 330 000
26 262 500

799 070
20 000
5 627 000

4 965 616

29 602 000

914 800
3 347 640

Dukelská. Ten byl v létě zazděn
v souvislosti s vyčištěním vnitřního prostředí školy od azbestových
vláken. Jaké bude nové spojení
obou pavilonů školy zatím není
ještě známo. Nicméně půjde v dohledné době o významnou investici do této strakonické školy, kde
byl naposledy před dvěma roky rekonstruován objekt školní jídelny.
Pokračování na str. 2.
Vitae non scholae discimus – Učíme se pro život a ne pro školu.
Tento výrok jistého antického filozofa je jistě pravdivý a nadčasový,
ale současně zůstává také pravdou, že pěkné prostředí kultivuje
a tím vzdělanost podporuje. Špatně se předávají nové poznatky
v budovách již dávno neodpovídajících normám, bez moderních pomůcek a nové technologie. A právě
zlepšování prostředí, úprava budov, jejich zařízení a úprava okolí patří mezi priority našeho města v oblasti školství. A že to nejsou
pouze slova, snad vás přesvědčí
i článek věnovaný školství v tomto čísle Zpravodaje. Pěkné prostředí a práce pedagogů jsou jistě důležité, přesto základ zůstává
stále u vás rodičů.
Na Vás je, abyste dítě podporovali, pomáhali mu, vysvětlovali,
vštěpovali mu základní sociální
návyky, lásku k bližním, úctu ke
starším, a tak bychom mohli ve
výčtu pokračovat. Stále totiž platí, že základním posláním školy
je především vzdělávat, a nikoliv
pouze vychovávat. Můžeme mít
nádherné školy a výborné pedagogy, ale bez Vás rodičů, stejně
nedosáhneme kýženého výsledku.
Vychovávat z dětí přímé, poctivé
a pracovité lidi s dobrým vzděláním, kterým nejsou myšleny jen
vysokoškolské tituly, to by měl být
náš společný cíl. Vždyť dobře
víme, že děti jsou naším největším pokladem a do nich vkládáme svou budoucnost a mnohdy
i své nenaplněné sny.
Přeji Vám rodičům hodně sil
a úspěchů do nového školního
roku a dětem, aby se jim v novém prostředí líbilo a dobře učilo.
Ivana Říhová
1

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 10/2012

ZPRÁVY

INVESTICE DO ŠKOLSTVÍ JSOU PENÍZE VLOŽENÉ DO BUDOUCNOSTI STRAKONIC
Pokračování ze str. 1.
Je důležité připomenout, že na
většinu investic se podařilo získat
dotační prostředky. Výstavba ZŠ
Povážská je hrazena z městského
rozpočtu. V plánu je zateplení dalších objektů, například Mateřské
školy Lidická. Zateplení není jen
kosmetickou úpravou fasády, znamená významné úspory v rozpočtu na energie a tím pádem navýšení možností dalších investic do
rozvoje strakonického školství.
Také školy samotné se aktivně zapojují do různých programů a projektů, jejichž prostřednictvím získávají další finanční prostředky

na rozvoj výuky – ať už po stránce
lidské či technické. Z těch finančně nejvýznamnějších je to projekt EU Peníze školám, kterého
úspěšně využily všechny strakonické základní školy a byla jim přiznána celková dotace ve výši 9,8
milionu korun. Z této částky již téměř 8,3 milionu korun obdržely
na účet. Finanční prostředky byly
využity na pořízení nových vzdělávacích a výukových programů, na
školení pedagogů, protidrogové
projekty, prevenci sociálně–patologických jevů, na inkluzivní vzdělávání, posílení čtenářské gramotnosti, zefektivnění výuky cizích

jazyků i přírodních věd a rovněž na
nákup interaktivních tabulí, počítačů a další techniky. Další významný projekt s názvem Rovné
příležitosti pro každého, šance pro
všechny byl realizován v ZŠ Povážská od června 2009 do května
2012. Byl určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
a pro školu znamenal posílení rozpočtu o téměř 1,5 milionu korun.
Nejnovější z ekonomicky přínosných projektů má název Zvyšování kvality ve vzdělávání – Moderně
a interaktivně ve výuce. Úspěšná
v jeho získání byla ZŠ Povážská.
Zaměřen je na zlepšování podmí-

Výdaje na školství v letech 2011 – 2012

Město Strakonice
srdečně zve své občany na

SLAVNOSTNÍ
SHROMÁŽDĚNÍ
u příležitosti

94. VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA
Uskuteční se
v neděli 28. října 2012
od 14.30 hodin
u pomníku obětem války
(u hřbitova pod kostelem
sv. Václava).
Doprovodný program

nek pro výuku technických a přírodovědných oborů a řemesel včetně
zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech a vedle
celé řady školení a exkurzí je jeho
součástí také pořízení mj. čtyř interaktivních tabulí, vybavení učeben fyziky, chemie a přírodopisu, nákup softwaru (interaktivních
učebnic) a pořízení notebooků.
Realizován je od letošního července s termínem ukončení v prosinci
2014. Celková dotace, kterou ZŠ
Povážská v rámci tohoto projektu
obdrží, činí více než 6,5 milionu
korun.
(PR)

Výdaje
zřizovatele
MŠ U Parku – rozšíření kapacity

765 503

Transfer,
dotace, grant
od JčK, SR, EU,
ROP ...
300 000

MŠ Šumavská – zateplení a výměna oken

Výdaje
zřizovatele
1 700 000
3 991 000

MŠ Šumavská – rozšíření kapacity
ZŠ J. z Poděbrad – zatepl. a výměna oken

3 316 567

5 560 753

ZŠ F. L. Čelakovského – modernizace

2 924 403

5 791 200

Transfer,
dotace, grant
od JčK, SR, EU,
ROP ...
5 009 000

520 000

300 000

4 448 893

7 458 107
9 208 800

ZŠ F. L. Čelakovského – zatepl. a vým. oken

2 269 000

15 031 000

ZŠ F. L. Čelakovského – rekonstr. tělocvičny

650 000

350 000

budovy MŠ – opravy a údržba

526 532

budovy ZŠ – opravy a údržba

570 100

1 342 095

913 400

ZŠ Povážská – výstavba nové budovy

111 947 622

68 951 000

Celkem na školství

147 085 222

16 617 569

113 615 393

40 704 547

VZÁJEMNÁ OHLEDUPLNOST JE NEJLEPŠÍ PREVENCÍ KOLIZÍ

Plocha tržnice u kostela Sv. Markéty je již upravená, na konečnou podobu si však ještě musíme počkat. Město prozatím vyšlo vstříc někdejším
trhovcům, aby zde ještě mohli nabízet své zboží do doby nákupu nových stánků.
Foto: Archiv MěÚ
2

I když už kola, in–line brusle i běžecké či vycházkové boty zanedlouho „zazimujeme“, uplynulé
období a také brzký podzim prověřily naši vzájemnou ohleduplnost, kterou by bylo jistě záhodno dnes a denně projevovat
například na cestách, o které se
ti na kolech dělí s těmi na nohou.
Ve Strakonicích je celkem sedmnáct kilometrů značených cyklistických stezek a tras. Většina
těchto cest však není určena jen
cyklistům, obvykle se musí o prostor dělit s chodci a bruslaři (v případě takto označených chodníků),
se zemědělskou technikou, pokud
se pohybují po účelových komunikacích, nebo s ostatními dopravními prostředky při jízdě po
vozovkách.
Městská policie často řeší prohřešky, které spočívají v jízdě po chodnících tam, kde není povolena do-

pravním značením. Obvykle se
toto děje například na Palachově
mostě, kdy cyklisté využívají neznačený chodník na straně k hotelu Bavor namísto značeného na
straně ke hradu. Na Podskalí si zase stěžují cyklisté na chodce, kteří
se namísto chodníků pro pěší pohybují po vyasfaltované části cest,
která má sloužit cyklistům. Ani široká a řádně značená cesta nezajistí, aby občas nedocházelo ke
konfliktům a kolizím, pokud si někdo bude uzurpovat právo na prostor na úkor druhého. Proto je vzájemná ohleduplnost tím nejlepším
prostředkem. Hloupost, bezohlednost a agresivita je nebezpečná za
volantem i za řidítky. Děkujeme
všem, kteří to vědí a chovají se tak,
aby nikoho druhého neohrožovali.
A ostatní prosíme, aby si to uvědomili dříve, než něco zlého způsobí.
(PR)
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RADA MĚSTA/INFORMACE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
74. jednání dne 22. 8. 2012
Rada města souhlasila:

na IV. ročník turnaje mužů v ragby
O pohár města Strakonice v Radošovicích dne 1. 9. 2012.

ÚPRAVY V PODĚBRADOVĚ ULICI

Rada města schválila:

s uzavřením smlouvy na Stavební
úpravy ulice Poděbradova se společností ZNAKON, a. s., Sousedovice za cenu 590 633,81 Kč (včetně
DPH).

PENÍZE
Z EXTERNÍCH ZDROJŮ

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

investiční dotaci na zateplení a výměnu oken ZŠ Poděbradova ve výši
12 295 586 Kč z Evropské unie –
fondu soudružnosti a ve výši
723 270 Kč ze státního fondu
životního prostředí, neinvestiční
granty Jihočeského kraje ve výši
40 000 Kč na projekt Strakonický
hrad žije a 30 000 Kč na obnovu
drobné sakrální stavby – Brušákovic kaple, neinvestiční dotaci ze
státního rozpočtu pro městské kulturní středisko ve výši 90 000 Kč
na XX. mezinárodní dudácký festival, 15 000 Kč na 47. ročník
krajské loutkářské přehlídky – Skupovy Strakonice, neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ve výši
914 803 Kč pro ZŠ Povážská na
projekt Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

s poskytnutím příspěvku ve výši
1 000 Kč Ragby klubu Strakonice

Usnesení z jednání rady města
naleznete na www.strakonice.eu.

Po proběhlé teplofikaci v ulici
Poděbradova dojde k opravě komunikace a přilehlých chodníků
s drobnou polohovou úpravou,
která umožní podélné stání v převážné části ulice.

NÁKUP VOZU PRO DS LIDICKÁ
souhlasila s nákupem užitkového
vozidla pro DS Lidická za cenu
400 000 Kč (bez DPH).
Vozidlo značky Renault Trafic
Combi bude využíváno pro zajištění provozu a každodenních potřeb seniorů v DS Lidická.

Značka má zamezit tranzitní dopravě.

Foto: Archiv MěÚ

PRŮJEZD VELKÝM NÁMĚSTÍM JE ZAKÁZÁN
Dvě zákazové značky byly na
počátku září instalovány na
Velkém náměstí ve směru od
Hvězdy i od Bavorovy ulice. Obě
upozorňují řidiče, že průjezd
náměstím je zakázán. Důvodem k osazení značek byla skutečnost, že náměstí dále někteří

řidiči využívali jako tranzitní
místo. „Cílem projektu revitalizace Velkého náměstí bylo celkové zklidnění dopravy v tomto prostoru, které bez omezení právě
tranzitní dopravy nebylo dostatečné,“ vysvětlil místostarosta Pavel
Pavel.

U NÁS MÁTE DVEŘE OTEVŘENÉ…
POSELSTVÍ MÍRU NAJDEME V PARČÍKU ZA HRADEM
Temperamentní a osobitá skupina holandských muzikantů
Hailander, která se již stala živou
ikonou našich dudáckých festi-

selství ve čtyřech jazycích. Česky,
holandsky, keltsky a japonsky si
můžete přečíst přání „Ať mír vždy
vládne na Zemi“. Jak potvrdili sa-

Mírovou tyč od skupiny Hailander najdete v parčíku za hradem.
Foto: Archiv MěÚ
valů, překvapila Strakonice zajími holandští dudáci, strakonický
mavým dárkem. V sobotu 25. 8.
festival, kam jezdí již od roku
2012 předali její členové měs1998, jim přináší stále více přátu Strakonice Mírovou tyč. Jde
tel a je pro ně jednou velkou mío symbol přátelství mezi národy
rovou oslavou.
světa a strakonická tyč nese po(PR)

Největší dar, který kdy člověk
od života dostane, je zdraví.
S tím bude asi každý souhlasit. Pro někoho je to naprostá smozřejmost. Ale ne pro
všechny. Je mezi námi mnoho
těch, kteří se statečně perou
s handicapem bez rozdílu, zda
jde o trvalý stav či získaný, třeba úrazem nebo postupujícím
věkem.
Všichni si zaslouží podat pomocnou ruku. Zdravotně postiženým osobám ve Strakonicích nabízíme naši pomoc od
ledna 1992, tedy úctyhodných
20 let.
Snažíme se jim pomoci radou v rámci našeho sociálního poradenství, ale velmi významně i skutky – službou
osobní asistence nebo prostřednictvím naší půjčovny kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek.
Abychom však dokázali pomáhat,
co nejširšímu spektru občanů, je
nutné, aby o naší pomoci věděli.
Proto jsme velmi rádi, že za přispění Zdravého města Strakonice
můžeme pozvat širokou veřejnost
Strakonicka na Den otevřených

dveří v Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o. s.,
pracoviště ve Strakonicích. Ten
proběhne v úterý 9. října 2012
v prostorách klubovny Sdružení
zdravotně postižených ve Strakonicích, Územního sdružení Strakonice, Stavbařů 213, a to od 9 do
15 hodin.
V této době budou všem návštěvníkům k dispozici naši sociální
pracovníci, kteří jim rádi poradí
s jejich starostmi a pomohou s nalezením úlevy a řešení. Jako zpestření naše lektorka trénování paměti seznámí zájemce s touto
technikou mentálního tréninku,
který jsme na našem pracovišti po
krátké přestávce znovu začali nabízet. Případní zájemci se zde mohou přihlásit do kurzu trénování
paměti.
Náš Den otevřených dveří může
nabídnou pomoc jak osobám se
zdravotním postižením, tak i všem
ostatním. Proto jste všichni srdečně zváni. U nás máte DVEŘE
OTEVŘENÉ.
Drahuška Kolářová, vedoucí strakonického pracoviště Centra pro
zdravotně postižené Jihočeského
kraje, o. s.
3
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INFORMACE
– Krátce po poledni
dne 2. 8. bylo oznámeno na linku tísňového volání městské
policie (156), že na
parkovišti u nákupního centra
v ulici Katovická nabízí skupina
občanů parfémy. Jednalo se o stejné lidi, kteří měli v dopoledních hodinách vytrhnout matce
oznamovatele několik stovek korun českých a s těmito zmizet.
Strážníci městské policie tyto osoby následně předali do rukou Policie ČR.
– Krátce před půlnocí dne 4. 8.
jsme byli upozorněni na chování
tří mladíků, kteří procházeli sídlištěm Stavbařů. Tito, nejen že se
chovali hlučně, ale zároveň zde
ničili zrcátka u zaparkovaných
vozidel. Hlídka městské policie
je dostihla na okraji sídliště a následně předala k dořešení na obvodní oddělení Policie ČR.
– Dne 5. 8. v odpoledních hodinách v ulici Radomyšlská sedmnáctiletý mladík fyzicky napadl
patnáctiletou dívku. Poté, co byli
s událostí seznámeni rodiče děvčete, tito podali na dotyčného
mladíka trestní oznámení na
Policii ČR. Strážníci útočníka
předvedli na Obvodní oddělení
Policie ČR.
– Krátce po půlnoci dne 6. 8.
jsme byli přivoláni do ulice Čelakovského. Ze sousedního bytu se
již hodinu ozývají rány a volání
o pomoc. Strážníci si na otevření
bytu přivolali hlídku HZS. Když
se tito snažili byt otevřít, zevnitř
jim dveře otevřel majitel bytu.
Rozuzlení bylo následující. Jelikož
muž usnul u televize, neregistroval ani to, že manželka uvízla
v koupelně, ze které se zevnitř nemohla bez pomoci dostat.
– Krátce po čtrnácté hodině dne
10. 8. bylo na městskou policii
oznámeno, že na Podskalí, u lávky
u pivovaru vidí oznamovatelka
muže, který jede na jejím odcizeném kole. Na místě pak zasahovala jak hlídka městské policie,
tak hlídka Policie ČR. Dotyčný
byl následně zadržen a převezen
na OO PČR ve Strakonicích.
– Dne 10. 8. ve 22.45 hodin jsme
byli přivoláni k potyčce v ulici
Lidická. Skupinka asi patnácti
osob se zde dobývala na muže,

který v tu chvíli seděl ve vozidle
taxislužby. Šetřením na místě zjistila hlídka městské policie, že
krátce před tímto incidentem
ohrožoval mladý muž okolí s nožem v ruce. Strážníci na místě
vyhrocenou situaci uklidnili, dotyčného předvedli na OO Policie
ČR. Zde se lustrací zjistilo, že se
jedná o osobu hledanou Policií
ČR.
– Dne 11. 8. 2012 v 04.10 hodin
byla hlídka městské policie požádána o prověření oznámení, že
v ulici Lidická jeden muž poškodil osobní vozidlo tovární
značky Octavia. Tohoto muže zadržel majitel vozidla. Strážníci
městské policie zjistili totožnost
muže, který vozidlo poškodil i muže, který byl svědkem celé události. Na vozidle bylo poškozeno
zpětné zrcátko a na straně řidiče
byly prokopnuté dveře. Strážníci
na místo přivolali hlídku OO PČR,
která si celou událost převzala.
– Městská policie Strakonice také
zasahovala ve dvou případech nahlášené krádeže v obchodech, a to
v sobotu 11. 8. v jednom ze strakonických marketů (mladík byl
nezletilý, strážníci dojeli pro jeho
matku a předali je na OO PČR)
a vloupání do novinového stánku
v ulici Bavorova. Strážníci zjistili
dva mladíky. Uvnitř stánku byl
pak nalezen ještě jeden muž, který se zde schovával. Městská
policie zajistila místo trestného
činu a všichni tři mladí muži
byli předáni na OO PČR.
– Dne 20. 8. jsme v odpoledních
hodinách přijali oznámení o tom,
že v Rennerových sadech byl
oznamovatel obtěžován jiným
mužem a ženou, kteří po něm
chtěli nejdříve cigaretu a poté, co
útočník vytáhl nůž, chtěl po dotyčném i peníze. Strážníci okamžitě vyjeli na místo, kde od poškozeného muže zjistili popis výše
uvedených osob. Provedli kontrolu v Rennerových sadech, ale
nikoho dle popisu již v parku, ani
nikde v okolí, nenalezli.
– Poděkování patří všem oznamovatelům a také ženě, která nalezla a vrátila ztracenou obálku
s důležitými dokumenty a menší
finanční hotovostí zpět majiteli.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

ZTRÁTY A NÁLEZY
Vážení občané,
rádi bychom vás upozornili, že
ztráty a nálezy je možné si vyzvednout na podatelně Městského úřa4

du Strakonice, Velké náměstí 2,
kde se shromažďují půl roku.
Bližší informace vám poskytne pí
Jitka Holíková, tel.: 383 700 113.

ŽÁCI ZÍSKALI JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY
Jako velmi dobře připravené hodnotila Markéta Kuldová z Evropského centra jazykových zkoušek
žáky ZŠ Poděbradova. Slavnostní
předávání certifikátů se uskutečnilo začátkem září ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice.
Celkem dvacet žáků ze ZŠ Strakonice ulice Jiřího z Poděbrad, ZŠ

ré prověří čtení, psaní, poslech
i mluvení v angličtině a jsou vyhodnocovány přímo na univerzitě
v anglické Cambridge.
„Získaný certifikát je nejen oficiálním potvrzením jazykových znalostí, ale především velkou motivací
k dalšímu rozvoji v této oblasti.
Znalost jazyků je v dnešní době již

Slavnostní předávání certifikátů ve velké zasedací místnosti MěÚ.
Foto: Archiv MěÚ
T. G. Masaryka Vimperk a ZŠ J. A.
samozřejmostí, a pomůže mladým
Komenského Blatná tak bylo odlidem v budoucnu nejen při samotměněno za úspěšné zvládnutí
ném studiu, ale zejména při hlezkoušky Cambridge English YLE
dání zaměstnání,“ říká Markéta
v kategorii starters a movers, které
Kuldová.
jsou určené dětem od 7 do 12 let.
Základní škola Strakonice ulice
Žáci je skládali na konci uplynuléJiřího z Poděbrad se ke spolupráci
ho školního roku. Stejně jako
s Evropským centrem jazykových
ostatní certifikované zkoušky jsou
zkoušek připojila před rokem.
i tyto složeny z několika částí, kte(PR)

STRAKONICKÝ PIVOVAR SLAVÍ DALŠÍ ÚSPĚCH
DUDÁK Premium světlý ležák
získal zlato při
55. ročníku degustace piv u příležitosti tradiční žatecké Dočesné ve
dnech 30.–31. srpna 2012. Je to
v krátké době již druhé zlaté ocenění strakonických ležáků. V červnu získal v Táboře zlato DUDÁK
Premium tmavý ležák v kategorii
tmavý ležák, čímž se honosí titulem Pivo České republiky. Pivo
KRÁLOVÁK, uvařené ve spolupráci s městem Volyně, se probojovalo až do semifinále. V soutěži
bylo hodnoceno celkem sto vzorků
z více jak třiceti českých pivovarů.
„Jsme velmi rádi, že naše ležáky
bodují. V Žatci je do hodnocení
vtažena i laická veřejnost, která
především klade důraz na chmelení piva a „pitelnost“ jednotlivých
piv. Z celkového výsledku tedy plyne, že spotřebitelům naše ležáky
chutnají,“ říká Dagmar Vlková,
sládek DUDÁK – Měšťanského
pivovaru Strakonice.
Jednotlivé vzorky jsou posuzovány laickou i odbornou veřejnosti. Piva hodnotí 204 degustátorů.
Degustace finálového kola probíhá za užšího výběru degustátorů,
kdy komise je složena z 26 osob-

ností. Žatecká soutěž patří mezi
ty nejprestižnější v České republice. V odborné porotě degustátorů již pravidelně zasedá i Dagmar Vlková, sládek strakonického
pivovaru, která letos zasedala
i v komisi pro finálové kolo.
Úspěchy strakonického pivovaru
za poslední tři roky v kostce
2010
Dočesná Žatec – zlatá medaile polotmavý ležák Klostermann
České Budějovice – Pivo České
republiky – stříbrná medaile
polotmavý ležák Klostermann
České Budějovice – Pivo České
republiky – stříbrná medaile
Otavský Zlatý
2011
Dočesná Žatec – zlatá medaile polotmavý ležák Klostermann
EKO–KOM – certifikát pivovaru
Strakonice za úspory energií
a skleníkových plynů
2012
Tábor – Pivní pečeť – bronzová
pivní pečeť – světlý ležák 11%
České Budějovice – Pivo České
republiky – zlatá medaile – tmavý
ležák Dudák Premium
Dočesná Žatec – zlatá medaile –
světlý ležák Premium
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SDĚLENÍ

JIŽ XII. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA KOVÁŘE
Běh okolo Kuřidla se stal již nedílnou součástí podzimních sportovních akcí ve Strakonicích. Když
trenéři běžeckého lyžování strakonického SKI KLUBU začali plánovat znovuobnovení tohoto tradičního závodu (někdy koncem
roku 2000 – myslím, že to bylo na
vánočním soustředění na Kubově
Huti), ještě netušili, že právě v roce 2001 zemře po dlouhé nemoci nestor strakonického lyžování,
legendární trenér, který vychoval
několik generací úspěšných lyžařů–běžců, pan František Kovář.
Komu tedy věnovat tento krosový
závod nebylo vůbec těžké rozhodnout.
První ročník, konaný druhou sobotu v říjnu, tj. 13. 10. 2001, již
nesl přídomek Memoriál Františka Kováře. Sami organizátoři
ani nevěděli do čeho jdou – sehnat
všechna potřebná povolení, sehnat sponzorské peníze, věcné
ceny, medaile, diplomy, připravit

trať, zajistit ozvučení areálu, prostory pro převlékání, WC, občerstvení a v neposlední řadě
sehnat partu nadšených lidí, kteří s organizací závodu pomohou.
Obrátili se proto na rodiče i prarodiče současných závodníků,
bývalé závodníky i všechny, kteří
měli v minulosti s běžeckým lyžováním co do činění. Nakonec
se závod stal setkáváním mnoha
generací strakonických lyžařů –
od těch dříve narozených až po
ty, kteří ještě nedávno aktivně
závodili.
Za dobu svého trvání se stal Běh
okolo Kuřidla závodem vyhledávaným nejen lyžařskými a atletickými závodníky z celého kraje, ale
i ze všech koutů Čech (včetně reprezentantů v běžeckém lyžování,
duatlonových i triatlonových mistrů světa apod.). Většina závodníků se k nám do Strakonic ráda
vrací a jsou i tací, kteří nevynechali žádný ročník tohoto závodu.

Proto přijďte do strakonické Habeše v sobotu 6. 10. 2012 zavzpomínat na osobu pana Františka
Kováře již podvanácté. Závod je
otevřený pro registrované i neregistrované závodníky, rádi uvítáme hlavně mladé zájemce o běžec-

ké lyžování či biatlon. Start první
kategorie je tradičně v 10 hodin.
(Více o závodu Běh okolo Kuřidla
2012 naleznete na www stránkách
www.skiklubst.webnode.cz.)
Za organizátory závodu Radek
Sosna

DALŠÍ VÝSTAVA V GALERII POD ŠIRÝM NEBEM
Galerie pod širým nebem uspořádala v ulici Želivského další výstavu. Několik uměleckých fotografií z města Strakonic reprezentovala
mladá fotografka. Na vernisáži v sobotu 25. 8. 2012 v 18 hodin se sešla

skupinka mladých lidí. Úvodem
přednesl mladý muž ze své básnické sbírky vzpomínky na školní léta
ve Strakonicích. Byla to příjemná
půlhodinka pěkného prožitku.
Blanka Luňáčková

FK Junior Strakonice, o. s.

David Faja
ročník 2001 a starší, 603 343 900,
david.faja@seznam.cz
Karel Malý
ročník 2002 a 2003, 724 118 045,
malykarel@seznam.cz
Martin Vírostek
ročník 2004 a mladší, 605 976 955,
martin.virostek@seznam.cz
Přijďte mezi nás.

NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ
Zájemci se mohou přihlásit přímo
na tréninku každé pondělí, úterý
a čtvrtek v 16.30 hodin ve Sportovním areálu Máchova 108, Strakonice.
Veškeré informace přímo u trenérů:

Putovní výstava Ligy proti rakovině

Pondělí 1. října od 10.30 do 18.00 a úterý 2. října od 9.00 do 17.00,
Parkoviště u Sv. Markéty
Každý svého zdraví strůjcem
Pod záštitou místostarostky města Strakonice PhDr. Ivany Říhové
Výstava labyrint zdraví s vtipy V. Jiránka, J. Slívy, M. Bartáka a fotografiemi F. Dostála.
Poradna, měření základních zdravotních ukazatelů, soutěže, dárky a odměny

Sportem ke zdraví
Čtvrtek 4. října, od 16.00 hod.
Posilovací stroje nejen pro seniory
Přijďte si zacvičit na Podskalí
(Pořádá Zdravé město Strakonice)
Pátek 5. října, od 16.30 hod.
Sportovní den pro všechny
Sportuj na Virtě, různé sportovní
aktivity pro rodiče a děti
(Pořádá TJ Dražejov)
Sobota 6. října, od 11.00 hod.
Tenisový turnaj dvojic
Sportuj na Virtě, převážně pro
střední a starší generaci. Přihlášky
do turnaje p. Martínek, tel. 603
238 459
(Pořádá TJ Dražejov)
od 8.30 do 9.30 hod. registrace,
start první kategorie je v 10.00
hod., Strakonice – Habeš.
Běh okolo Kuřidla
Závod v přespolním běhu – Memoriálu Františka Kováře.
(Pořádá SKI – KLUB Strakonice)
Úterý 9. října
Kuželky zdarma
Plánkova 31 (u restaurace Protivínská). Nutné přezůvky a domluva předem, tel.: 603 730 847
(Pořádá TJ Fezko)

Veřejné bruslení zdarma
Od 16.15 do 18.30 hod., zimní stadion.
Rodiče s dětmi do 17.15 hodin,
pro ostatní 17.30–18.30 hodin.
(Pořádá STARZ)
Neděle 14. října 2012 od 13.00 do
20.00 hod., plavecký stadion
Plavání zdarma
(Pořádá STARZ)
Čtvrtek 18. října, sraz ve 13.45
hod. na parkovišti u budovy SZDP,
Stavbařů 213.
Pochod pro zdraví
Pochod po trase Strakonice – Řepice. (Pořádá Sdružení zdravotně
postižených ve Strakonicích)

Zdraví a prevence
Středa 3. října, od 18.00 hod.
Zdraví na talíři
Pobočka Šmidingerovy knihovny
za parkem, Husova ul. 380.
Přednáška spojená s ukázkami
přípravy a ochutnávkou zdravých
bezmasých pokrmů.
(Pořádá Zdraví U Hroznu)
Sobota 6. října, od 8.00–12.00
hod., I. nádvoří hradu
Farmářské trhy s Burzou zdravého životního stylu a ekologie
Burza organizací, které se zabývají aktivitami v oblastech ochrany

životního prostředí a zdravého
životního stylu. V informačním
stánku Ekoporadny budou zdarma
poskytovány konzultace změny
životního stylu a výživové poradenství.
(Pořádá Šmidingerova knihovna
Strakonice)

Dny otevřených dveří, nábory,
setkání a jiné
Pondělí 1. října – pátek 5. října
Zdravě a hravě aneb Zábavné
dopoledne v DDM Strakonice
V týdnu podle domluvy s mateřskými školami. Soutěže a hry poučného i zábavného charakteru.
Akce je určena pro děti z MŠ.
Úterý 9. října, od 9.00 do 15.00 hod.
Den otevřených dveří v Centru
pro zdravotně postižené
Klubovna SZDP v ČR, Stavbařů 213
(Pořádá CZP Jihočeského kraje o.s.)
Čtvrtek 11. října, od 10.00 do
15.00 hod.
Den otevřených dveří v KC Prevent
Kontaktní centrum Prevent, Komenského 174.
Akce pro širokou veřejnost se zaměřením na typická onemocnění
související s užíváním alkoholu,
tabáku a ostatních drog.

Akce v rámci Týdnů duševního
zdraví
(Pořádá Fokus – Písek, pobočka
Strakonice)
Úterý 2. října
Přednáška o duševním zdraví na
Gymnáziu Strakonice
Přednáší MUDr. Miluše Holáková. Přednáška je pouze pro studenty Gymnázia Strakonice!
Středa 3. října, od 13.00 hod.
Přednáška „Jak si dnes udržet
duševní zdraví“
Fokus – Písek, pobočka Strakonice, Bezděkovská 216.
Čtvrtek 4. října, od 9.00 do 10.00
hod.
Ukázka canisterapie v psychiatrické léčebně ve Lnářích
Psychiatrická léčebna Lnáře
Pátek 5. října, od 13.30 do 14.30
hod.
Koncert – Plamínek Fokus
Domov seniorů v Lidické ulici.
Koncert klientů Fokus – Písek

První pomoc
Pondělí 1. října, od 17.00 hod.
Školení první pomoci
Mateřské centrum Beruška, Lidická 194, 1. patro.
Hlídání dětí zajištěno!
5
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HISTORIE FEZKA

STRAKONIČTÍ TEXTILÁCI SLAVÍ
Dokončení z minulého čísla Zpravodaje.
Z rozhodnutí Ministerstva průmyslu České republiky byl ke dni
1. 12. 1990 z bývalého státního
podniku FEZKO vyčleněn závod
Sítos, zabývající se výrobou kovových a polyesterových odvodňovacích papírenských sít.
V rámci procesu privatizace byly
dnem 30. 4. 1992 ze státního
podniku vyčleněny závod 60 – plsťovna (vyrábějící polyesterová vysoušecí papírenská síta a vlněné
plstěnce) a závod 70 – Katovice
zaměřený na výrobu ručně pletacích přízí a zušlechťování druhotných surovin. Oba závody byly
privatizovány přímým prodejem.
FEZKO, vlnařské závody a fezárny akciová společnost vznikla ke
dni 1. 5. 1992 na základě privatizačního projektu ze zbývajících
částí státního podniku převodem
do právní formy akciové společnosti privatizované kuponovou
metodou v rámci 1. a 2. vlny kuponové privatizace.
Ředitelem byl jmenován Ing. Ladislav Matyáštík a počet zaměstnanců k 31. 12. 1992 činil
1783, z toho 303 THP. Hlavní
náplní podnikatelské činnosti
byla výroba a prodej širokého
sortimentu textilních výrobků,
přičemž rozhodujícími, nosnými
a rozvojovými byly tyto výrobní
obory:
Autopotahy. Nepatřily k původnímu tradičnímu výrobnímu programu, ale podíl na celkové výrobě se postupně zvyšoval. V roce
1992 činil např. již 25 %. V roce
1993 došlo k dalšímu výraznému
nárůstu výroby autopotahů pro
a. s. Škoda Mladá Boleslav. V porovnání s rokem 1992 vzrostly dodávky tkaných autopotahů o téměř 60 %, pletených potahů téměř
o 83 %.
Fezko se tak postupně stalo hlavním dodavatelem textilních potahů pro a. s. ŠKODA.
Vlnařské tkaniny pro dámské
pláště. V této oblasti patřilo Fezko
mezi špičkové výrobce v rámci
býv. ČSFR díky vysoké úrovní
desénů a kvality. Zákazníci mohli
vybírat z rozsáhlé barevnice, která obsahovala 106 základních barev, z toho 79 módních.
Pokrývky hlavy. Tento program
zahrnoval výrobu baretů, fezů
a zimních čepic. Téměř 93 % bylo
určeno na export.
Mykané příze na průmyslové
zpracování a i pro ruční pletení,
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úplety pro svrchní ošacení, sport
i technické účely, pletený bytový
textil potahový i dekorační, syntetické pletené kožešiny pro
oděvní a obuvnické účely, vlněné
ložní soupravy (komplety). Od
r. 1990 však nastal pokles výroby
mykaných přízí (především pro
vývozce nábytkových látek a koberců do býv. SSSR).
V roce 1991 po rozpadu bývalého trhu RVHP se v podmínkách
Fezka radikálně snížil vývoz nábytkových rašlových plyšů a prakticky se zastavil vývoz pokrývek
hlavy pro Rusko. Postupně je nahrazoval vývoz vlněných tkanin
a pokrývek hlavy na vyspělé trhy
(EHS, USA).
V roce 1996 již podnik zaznamenal nárůst objemu výroby oproti
roku 1995 o 20 %.
O rok později již exportoval do 35
zemí světa.
Zlomovým rokem se stal rok
1998, který přinesl zásadní změny v oblasti vlastnických vztahů.
Prostřednictvím a. s. STARK získala 22. 4. 1998 ve Fezku majoritní vlastnický podíl (71 %)
skupina evropských a amerických investorů pod vedením
PCTC Management. Tento podíl
byl odkoupen od skupiny fondů
Spořitelní investiční společnosti (SIS) a Investiční kapitálové
společnosti Komerční banky
(IKS KB).
Změněn byl také obchodní název
společnosti na FEZKO, a. s.
Z analýz také vyplynulo rozhodnutí o budoucím zaměření výroby
FEZKA, a to na výrobu textilií
pro dopravní prostředky a výrobu
pokrývek hlavy.
Ruku v ruce šlo rozhodnutí o zrušení neefektivní produkce, slučování a přemísťování navazujících
výrob, opouštění nepotřebných
objektů a jejich nabízení na trhu
nemovitostí.
V polovině roku 1998 byla zrušena výroba vlnařských tkanin
pro oděvní účely.
Z původních 5 závodů zůstávají
pouze 2: AUTOTEXTILIE, POKRÝVKY HLAVY
S sebou to přineslo i snížení zaměstnanosti o 20 %.
Dozorčí rada odsouhlasila prodej
části podniku FEZKO, a. s., závod
pokrývky hlavy firmě TONAK,
a. s., který se uskutečnil v roce
2000. Prodej závodu pokrývek
hlavy znamenal snížení počtu za-

„U příležitosti oslav 200 let textilní výroby ve Strakonicích si Vás dovolujeme pozvat na den otevřených dveří do našeho závodu. Srdečně
přivítáme všechny bývalé zaměstnance i celou širokou veřejnost.“
Ing. Miroslav Říha, předseda představenstva
Program oslav:
11. 10. 17.00 Slavnostní odhalení památníku před budovou závodu
12. 10. Prohlídky výroby v těchto uvedených časech: 11.00, 12.30,
15.00, 16.30
městnanců o více než 300. Počet
zaměstnanců TONAK, a. s., k 31.
12. 2001 činil 269 dělníků a 115
THP (celkem 384).
Rok 2008 znamenal opět příchod
nového majitele – francouzské
společnosti Michel Thierry Group
– k 25. 7. 2008. STARK B.V. prodal svůj podíl společnosti MICHEL THIERRY Central Europe,
a. s., a MICHEL THIERRY Group,
a. s. Návazně došlo ke změně ve
složení orgánů společnosti.
Společnost zůstává i nadále významným evropským výrobcem
textilií pro interiéry dopravních
prostředků, zejména osobních
automobilů.
S účinností od 1. 12. 2011 došlo
k další změně. Rozhodnutím jediného akcionáře změnila Společnost obchodní firmu z FEZKO
THIERRY, a. s., na JOHNSON
CONTROLS FABRICS STRAKONICE, a. s. Johnson Controls
je celosvětovým lídrem působícím v mnoha technologických
a průmyslových odvětvích, který
poskytuje své služby zákazníkům
ve více než 150 zemích má
162.000 zaměstnanců. Založena
byla v roce 1885. Johnson Controls Automotive Experience je
společností s vedoucí úlohou na
trhu s automobilovými sedadly, závěsnými systémy, dveřmi a přístrojovými panely a interiérovou
elektronikou. Má více než 240 výrobních zařízení po celém světě.
Díky své celosvětové kapacitě dodává více než 50 milionů vozidel
ročně.
Od roku 1989 prošel textilní průmysl, stejně jako celá naše společnost, složitým vývojem a prodělal mnoho změn, nicméně ke

Strakonicím neodmyslitelně patří
a doufejme, že i v budoucnosti
patřit bude.
Slovo závěrem…
Díky dvěma průmyslovým odvětvím (textilnímu a od roku 1919
zbrojařskému a strojírenskému) se
Strakonice staly dělnickým městem
a před rokem 1989 snad nebylo
ve městě rodiny, kde by její část
nepracovala ve fezárnách či ve
zbrojovce.
Rozvoj textilního a strojírenského průmyslu se velmi významně
promítl i do růstu počtu obyvatel
města a tím i jeho celkového rozvoje. Jako zajímavost uveďme, že
v roce 1932 vznikl regulační plán
dalšího rozvoje města, který již
počítal s průmyslovou zónou (ulice
Textiláků a Heydukova). Velkým
problémem, se kterým se město
v souvislosti s rozvojem textilního
a zejména zbrojařského průmyslu
v první polovině 20. století potýkalo, byl nedostatek bytů. To vedlo ke
vzniku nových dělnických čtvrtí.
Nárůst výroby výrazně ovlivnil rozvoj města i ve druhé polovině 20.
století. Vznikala nová panelová sídliště s množstvím bytů pro zaměstnance obou největších závodů. Přicházely nové pracovní síly, vznikaly
podnikové jesle a mateřské školky.
S nárůstem počtu obyvatel se rozvíjela i infrastruktura, přibývaly
služby a další věci s tím spojené.
V roce dvoustého výročí přejme tedy
všem textilákům, aby se jim v dalších létech dařilo, překonali všechny ekonomické krize a textilní
výroba zde byla zachována i pro
další generace. Přestože název
Fezko zmizel z obchodního rejstříku, pro nás, Strakoňáky, zůstává.
Ivana Říhová
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AKCE A PROGRAM KIN
Silvestr 2012 opět na hradě!
Živá hudba, občerstvení, pyroshow. Vstupenky od října 2012.

KINO OKO STRAKONICE

3. 10.
Josef Klíma – Život reportéra
19.30 hod., Rytířský sál
Poutavé vyprávění českého spisovatele, novináře a televizního reportéra.
8. 10.
Koncert Jakuba Smolíka
19.00 hod., dům kultury
10. 10.
Koncert M. Žbirky s doprovodem
19.30 hod., dům kultury
11. 10.
KPH – Bachovský večer
19.30 hod., dům kultury
Účinkují: Tomáš Františ – fagot,
Olga Dlabačová – cembalo.
14. 10.
Taneční odpoledne s písničkou
15.00 hod., dům kultury
K poslechu a tanci hraje Malá muzika Nauše Pepíka.
15. 10.
Našel se medvěd aneb jak ztracený medvídek procestuje Anglii, Francii a Rusko
Divadlo Krapet
8.30 hod., dům kultury
Představení pro děti I. stupně ZŠ.
17. 10.
Drobnosti Milana Drobného
s hostem Yvettou Simonovou
19.30 hod., dům kultury
Vzpomínkový pořad, kde uslyšíte
řadu evergreenů 70. a 80. let minulého století.
19. 10.
Malování na tělo (Bodypainting)
18.00 hod., Sál U kata
K tanci a poslechu zahraje The
Mordors gang (rockabilly swing
trio z Plzně).
21. 10.
Pohádka Princezna Konvalinka
a Královské hádanky
14.30 hod., Rytířský sál
Pohádka pro malé i velké, plná
písniček a hádanek.
22. 10.
Radůza s kapelou
19.30 hod., dům kultury
Koncert české zpěvačky, šansoniérky, písničkářky a hudební skladatelky.
24. 10.
Přednáška Arnošta Vašíčka –
Utajené senzace
19.30 hod., Rytířský sál

Arnošt Vašíček představí nejzajímavější objevy ze svých cest do více než osmdesáti zemí.
24. 10.
Travesti show Hanky Panky:
Čtvero ročních období
19.00 hod., dům kultury
25. 10.
Cestovatel Jiří Kolbaba & Exotická diashow
19.30 hod., dům kultury
Emotivní zážitek, plný inspirací
pro splnění vlastních cestovatelských snů.
29. 10.
Divadelní předplatné „A“
Divadelní společnost Josefa Dvořáka – Čochtan vypravuje
19.30 hod., dům kultury
Na motivy hry V+W „DIVOTVORNÝ HRNEC“
2.–28. 10.
Německo–česká výstava – PO
STOPÁCH HUSITŮ
Vernisáž: 2.10. 2012 v 16.00 hod.
v Maltézském sále
Vstupné na výstavu: 40 Kč, skupina nad 10 osob: 20 Kč/osoba

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
11. 11.
Taneční odpoledne s písničkou
13. 11.
Přednáška o Kubě
15. 11.
Recitál Marty Kubišové
20. 11.
Felix Holzmann – Včera, dnes
a zítra
22. 11.
Divadelní předplatné „B“ – Studio DVA – Vše o mužích
23. 11.
Koncert Traband
25. 11.
Upír má děti rád – zábavný pořad pro děti s Václavem Upírem
Krejčím
26. 11.
Divadelní předplatné „A“
Divadlo R. Brzobohatého – Dvanáct rozhněvaných mužů
29. 11.
Koncert Karla Plíhala
30. 11.–2. 12.
Adventní trhy
7. 11.–2. 12.
Výstava výtvarníka Lub. Peška
Vernisáž: 7. 11. od 17.00 hod.
v Maltézském sále

Pondělí 1.–úterý 2. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 71
Doporučená přístupnost: všem
HOŘÍ, MÁ PANENKO
Vstupné: 90 Kč
Zrestaurovaný film Hoří, má panenko
míří na velká plátna.
Středa 3.–čtvrtek 4. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční komedie, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
NABOŘ A UJEĎ
Vstupné: 90 Kč
Charlie Bronson riskuje svou skrytou
identitu, aby se se svou přítelkyní dostal do Los Angeles, kde na ně čeká jejich životní šance.
Pátek 5.–neděle 7. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
Francie, akční/drama/kriminální, titulky, 96, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
96 HODIN: ODPLATA
Vstupné: 100 Kč
Pondělí 8.–úterý 9. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
Belgie, tragikomedie, titulky, 115, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
HASTA LA VISTA
Na cestě za láskou je nezastaví slepota, nádor, ani kolečkové křeslo.
Středa 10.–čtvrtek 11. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, sci–fi komedie, titulky, 102, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
SOUSEDSKÁ HLÍDKA
Vstupné: 100 Kč
Poslední muži na svém místě.
Pátek 12 .–neděle 14. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, č. dabing, 91
Doporučená přístupnost: všem
HOTEL TRANSYLVANIE 3D
Vstupné: 165, děti do 15 let 140 Kč
Málokdo o Draculovi ví, že není jen
princem temnoty, ale také vlastníkem
stylového Hotelu Transylvánie…
Pátek 12.–neděle 14. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, horor/thriller, titulky, 92, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
KLETBA Z TEMNOT
Vstupné: 100 Kč
Zlo se dere na svět.
Pondělí 15.–středa 17. října
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT jen od
17.30 hod.
ČR, drama, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
POSEL
Jízda ve slepý ulici.
Čtvrtek 18.–neděle 21. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Fra/Špa/It/Maď, komedie/rodinný, dabing, 125
Doporučená přístupnost: všem
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEHO VELIČENSTVA 3D
Vstupné: 130 Kč
Galové, Britové, Normanďani a Římané se zamotají do bláznivé honičky
za kouzelným lektvarem, na němž
záleží spása národa…

Čtvrtek 18.–neděle 21. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, horor, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
PARANORMAL AKTIVITY 4
Vstupné: 100 Kč
Je to blíž, než si myslíte.
Pondělí 22.–úterý 23. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční sci–fi, titulky, 118, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
LOOPER
Vstupné: 100 Kč
Přece se nepopravím!
Středa 24.–čtvrtek 25. října
POZOR!!! jen od 17.30, ČT od 10.00
a 17.30 hod.
USA, animovaný/rodinný, dabing, 100
Doporučená přístupnost: všem
REBELKA 3D
Vstupné: 130 Kč
Středa 24.– pátek 26. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, romant. komedie, titulky, 87, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
HOLKY NA TAHU
Vstupné: 130 Kč
Rozlučka se svobodou se poněkud vymkne z rukou…
Pátek 26.–neděle 28. října POZOR!!!
jen od 17.30, PÁ od 10.00 a 17.30 hod.
ČR, animovaný
Doporučená přístupnost: všem
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 3D
Vstupné: 140 Kč
Sobota 27.–pondělí 29. října
POZOR!!! jen od 20.00, PO od 17.30
a 20.00 hod.
Něm, drama, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BOJOVNICE
Snadno se přidáš, ale dokážeš vůbec
někdy odejít?
Úterý 30.–středa 31. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, dokument., titulky, 208, Blu-ray
Doporučená přístupnost: od 12 let
GEORGE HARRISON: LIVING IN
THE MATERIAL WORLD
Vstupné: 100 Kč
Dokument mapuje život jednoho z nejslavnějších muzikantů všech dob.
DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 13. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
Vstupné: 30 Kč
KYTICE POHÁDEK I.
Sobota 20. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
BROUČCI – S BROUČKEM JE ZLE
Vstupné: 30 Kč
Sobota 27. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
DO KINA ZA KRTKEM
Vstupné: 30 Kč
SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 17. října
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 101, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
VRÁSKY Z LÁSKY
Vstupné: 50 Kč
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 16. října od 20.00 hod.
ČR, komedie, podobenství, satira, 74
Doporučená přístupnost: od 12 let
SEDMIKRÁSKY
Explozivní anarchistická jízda Věry
Chytilové.
Změna programu vyhrazena.
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AKCE

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

tel.: 380 422 700, 383 222 219
pobočka za parkem: 380 422 720
e-mail: knihovna@knih-st.cz
TÝDEN KNIHOVEN
1.–6. října 2012
Novinka: Čtečky e-knih ve Šmidingerově knihovně
Chcete číst elektronické knihy?
Rádi byste se dozvěděli víc
o čtečce e-knih? Jste nejméně rok
bezproblémovým čtenářem ŠK
Strakonice a je vám více než 15
let? Ve studovně ŠK máte teď možnost se se čtečkou e-knih blíže seznámit. Více na www.knih-st.cz.
Oddělení pro děti pro vás připravilo týden s pejskem a kočičkou
a překvapení v podobě nové služby dětem – půjčování tematických kufříků s knihami, leporely,
hračkami, pexesy, kvartety a dalšími pomůckami.
Ekoporadna při ŠK vyhlašuje
soutěž Strakonická ropná skvrna. Viděli jste ve svém okolí místo, věc nebo situaci, která odporuje dobrým mravům ve vztahu
k životnímu prostředí – černou
skládku, zničenou zeleň nebo
konání, které do přírody rozhodně nepatří? Ukažte to ostatním
a ještě můžete vyhrát. Více na
www.knih-st.cz.
Jako tradičně probíhá na hradě
i v pobočce za parkem prodej vy-

HRADNÍ PALÁC
Otevřeno: út–ne 9.00–16.00 hod.
Studenti a absolventi pražské AVU
15. 8.–28. 10.
Výstava prací studentů a absolventů, kteří prošli ateliérem klasické malby Prof. Zdeňka Berana,
významného představitele české
malby na Akademii výtvarných
umění v Praze. Unikátní výstava,
z důvodu ukončení činnosti ateliéru a nabídne možnost vidět svébytné umění většinou mladých
umělců, kteří tíhnou k realistickému vyjádření svých pocitů v malbě.
KAPITULNÍ SÍŇ
Cyklus starých dokumentárních
filmů ze Strakonic:
Motocyklová tradice ve Strakonicích
10. 10., 18.00 hod.
8

řazených knih a časopisů, pro
čtenáře je připravena také amnestie upomínek. Noví dětští čtenáři
budou zaregistrování zdarma.
Akce k Týdnu knihoven:
l 2. 10. – Paměť slábne – a co
teď? My vám dáme odpověď!
Mgr. Jitka Baštová z České
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging . Žádáme zájemce o závazné přihlášení se na seminář (380 422 704,
380 422 719 nebo akce@knih-st.cz). ŠK, společenský sál,
16.00 hod.
l 2. 10. – Terazky... – akce věnovaná známému českému
spisovateli a humoristovi Miloslavu Švandrlíkovi k nedožitým 80. narozeninám je určena nevidomým a slabozrakým
uživatelům ŠK. ŠK, čítárna,
9.00 hod.
l 3. 10. – K lesu blíže. Procházka lesy na Štěkeňsku (Brdo,
Slatina, Borovnice) s ukázkami prací zachraňujících stromy kolem nás. Vede PaedDr.
Václav Žitný. Sraz v 15.00
hod. na náměstí před Jednotou
ve Štěkni.
l 4. 10. – Školení používání čtečky e-knih. ŠK, studovna, kdykoli mezi 9.00–10.00
a 15.00–16.00 hod.
l 10. 10. – Dřeviny na soukromých pozemcích – věc veřejná? Můžeme rozhodovat
o dřevinách na soukromých
pozemcích? Kdo a jak povoluje jejich kácení? Chcete vysá-

Dokumentární filmy z výroby
motocyklů ČZ a jejich slavní
jezdci.
Vstupné 20 Kč
Muzikanti na Strakonicku
24. 10., 18.00 hod.
Dokumentární filmy přibližující
hudebníky z jihozápadních Čech.
Vstupné 20 Kč
ZÁMECKÁ GALERIE
Otevřeno: út–ne 13.00–16.00 hod.
Výstavní prostory, prodej uměleckých předmětů a předprodej vstupenek na akce muzea.
Od 1. 11.
Chráněná dílna Horizont Písek –
výstava
Michal Jánský, grafika
1. 9.–28. 10. hod.
Prodejní výstava známého píseckého malíře a výtvarníka.

zet zeleň a nevíte jak na to? Na
tyto a další otázky vám na besedě z cyklu Zelené otazníky
odpoví Ing. Ondřej Feit z Odboru životního prostředí MěÚ
Strakonice. ŠK, pobočka za
parkem, 17.00 hod.
Další říjnové akce:
l 9. 9.–29. 10. – Obrazy Antonína Ševíta. Výstava. ŠK,
vstupní hala
l 6. a 20. 10. přijďte na poslední
letošní Farmářské trhy. Aktuální seznam prodejců sledujte
na www.farmarsketrhy.strakonice.eu
l 9. 10. – Kurzy počítačové
gramotnosti. Pro začátečníky: Práce s operačním systémem. ŠK, studovna, 9.30 hod.
Pro pokročilé: MS Word. ŠK,
studovna, 15.30 hod.
l 16. 10. – pokračuje kurz zdravého veg(etari)ánského vaření.
Více info na jan.juras@knih-st.cz. Pořádá Ekoporadna ŠK
a obchod zdravé výživy Ječmínek (Lidická 195), 18.00 hod.
l 17. 10. – Putování časem paní Marie Malé. Zdánlivě pustá a zapomenutá místa Šumavy ožijí ve vzpomínkách této
regionální autorky. Akce z cyklu Akademie volného času. ŠK,
společenský sál, 17.00 hod.

ŠK A ČSOP ZVOU:

tologickou akci, přesuneme se
do Chobotu a uvidíme veřejné
kroužkování ptactva se členy
blatenské ZO ČSOP.
l NE 7. 10. hraní na kantely.
Vítány jsou i další nástroje. Od
18.00 hod. v půjčovně v Husově ul. ve spolupráci s o. s.
Spona.
l SO 20. 10. – autobusový zájezd s p. Karlem Taschnerem za rakouskými přírodními parky (přírodní zahrada
Příbraz, Chlum u Třeboně,
Schrems, Heidenreichstein,
Litschau). Cena 180 Kč, bližší informace a přihlášky v ŠK
nebo hrdlickova@knih-st.cz,
383 323 021, 607 672 974.
l PO 29. 10. – Tvořivý podvečer s pí Boženou Legátovou
– kusudama. Mezi 17.00–
19.00 hod. v půjčovně v Husově ulici.
l ÚT 30. 10. Romana Bečvářová: Včelaření od jara do zimy (přednáška s promítáním,
praktickými ukázkami a ochutnávkami). Od 17.00 hod. gymnázium.
Schůzky přírodovědného kroužku MOP. Sraz každý týden v pátek (kromě 26. 10.) v 16.00 hod.
před hradem u CK CIAO. Na
19. 10. jsme pozváni na zahradu
k Taschnerům.

SO 6. 10. – přírodovědný výlet. V 6.05 jede pražský autobus do Myštic. Tam se
připojíme k přípravě na orni-

Více na hrdlickova@knih-st.cz,
www.csop-strakonice.net, 383 323
021, nebo v časopisu Kompost na
www.knih-st.cz v Dokumentech.

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
otevřeno: út–ne 9.00–16.00 hod.
Zázemí pro návštěvníky v nové
budově, občerstvení, informační
centrum.

Ukončení sezony
28. 10., 10.00–16.00 hod.
Poslední prohlídka vodního mlýna
doplněná pečením chleba.

Ze života šumavského podlesí
Stálá expozice.

23. a 24. 10.
Rumunsko,
Domov pro seniory, přednáška

l

Zpracování dřeva
6. 10., 10.00–16.00 hod.
Pletení košíků z proutí a pediku, dřevořezba, výroba březových
košťat a další ukázky. Výroba tradičních pokrmů. Uvedení pořadu
„Od zrna ke chlebu“ – pásmo písní, tanců a ukázek prací vztahujících se k tématu dožínek.
Informace
Pro mobilní seniory nabízíme autobusovou dopravu na tuto akci.
Autobus bude odjíždět v sobotu 6.
10. v 10.00 hod. z parkoviště před
hradem pod Jelenkou a z Hoslovic
zpět ve 14.30 hod. Jízdné 30 Kč.
Přihlášky se přijímají v Zámecké
galerii¨.

DALŠÍ AKCE

Výzva ke spolupráci
V rámci přípravy vánoční výstavy Krása vánočních ozdob žádáme širokou veřejnost o zapůjčení
dobových fotografií a pohlednic, které zachycují vánoční
stromky a dekorace z 1. a 2. poloviny 20. století. Fotografie budou
po naskenování vráceny. Děkujeme.
Kontakt: Blanka Jirsová
tel.: 380 422 609,
e-mail: blanka.jirsova@muzeum-strakonice.cz.
Další aktuální informace na
www.muzeum-strakonice.cz,
tel.: 380 422 608
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SPORT

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST DEVÁTÁ
Ve dvou minulých číslech jsme
zmínili úspěchy ženské české házené. Dnes se podíváme, jak se
dařilo mužské složce. Již jsem se
dříve zmínil, že si chlapci získali
obdiv odborníků na kvalifikaci
v Turnově v roce 1961, následovaly nejen dva tituly krajských
dorosteneckých přeborníků, ale
dvakrát si v kvalifikaci zajistili
i postup do přeboru ČSSR, kde se
v roce 1963 umístili v Brušperku
u Ostravy na 2. místě a v roce
1964 v Nýrsku skončili na čtvrté
příčce, když Jiří Mašek byl vyhlášen nejlepším útočníkem přeboru.
To, co se dále podařilo u děvčat,
hrát s dorostenkami nejvyšší soutěž
žen, u chlapců nevyšlo. V ročníku
1964–65 bylo sice mladé družstvo
mužů zařazeno do II. ligy, ale na
soutěž nestačilo. Chyběly zkušenosti i řada hráčů, kteří tvořili
páteř tehdejšího výborného dorosteneckého družstva (vojenská
základní služba). Rozpadl se například jeden z nejlepších dorosteneckých útoků v republice Jiří
Mašek – Václav Šťastný – Karel
Darebný, na který se těšili funkcionáři prvoligové Dukly Jince, ale
i z účasti těchto hráčů ve vojenském oddílu sešlo. Mužstvo Strakonic nejenže po roce II. ligu opustilo,
ale několik posledních zápasů již
ani neodehrálo. Výsledkem zklamání byl roční přechod na handbal,
ale o tomto druhu házené až příště.

Po roční handbalové epizodě se
muži vrátili opět k české házené.
Protože jihočeský oblastní přebor
již několik let neexistoval (druhý
oddíl Jiskra Humpolec hrál soutěže na Moravě), přihlásily se Stra-

ství 9:6 v rozhodujícím zápase ve
Vřeskovicích. V oblastním přeboru pak hráli házenkáři ze Strakonic další tři roky. Ve velmi kvalitní
soutěži s 12 oddíly patřili vždy mezi nejlepší (v roce 1970 3. místo),

Stříbrní z Brušperku: horní řada Karel Darebný, Vilém Králíček, Jiří
Dobeš, Josef Vávra, Karel Hájek, Václav Šťastný, Jaroslav Hába, dole
Jaroslav a Jiří Prokopiusové, Jiří Mašek, Josef Štěpán, trenér Václav
Piloušek, leží brankář Evžen Vlk.
Foto: Archiv oddílu házené
konice do soutěží na Plzeňsku.
Družstvo začalo v oblastní soutěži, kde v prvním roce svého účinkování narazilo na tehdy vynikající Úslavan Ždírec a muselo se
spokojit s druhou příčkou mezi
osmi účastníky. Postup do oblastního přeboru se uskutečnil až
o rok později po památném vítěz-

ale postup do vytoužené II. ligy si
nikdy nevybojovali. To byl začátek
konce mužské české házené v oddíle.
Důvodů k přechodu z české házené na tzv. mezinárodní házenou
(hovorově handbal) bylo v té době
několik. Jednak to byla postupná
ztráta motivace hráčů, protože již

zmíněný postup do ligové soutěže
zůstával v nedohlednu. Dále pak
postoj tehdejšího okresního výboru ČSTV, který dával stále více najevo, že ve Strakonicích by se měla hrát ne česká, ale mezinárodní
házená. Konečně to byla skutečnost, že muži hráli již několik let
předtím souběžně i handbal. Ten
byl přitažlivější, protože prakticky
všichni hráči družstva mohli vstřelit branku, a to v české házené nebylo možné, protože tam obránci
nesměli do útočné třetiny. Láska
k původnímu sportu ale přetrvávala, vždyť až do roku 1982 se celek mužů pravidelně účastnil tradičního srpnového turnaje v české
házené o Pohár Šumavy v Nýrsku
a v roce 1972 ho dokonce vyhrál.
V závěru kapitoly o české házené je třeba vyzdvihnout ještě některé obětavé pracovníky. Jména
vztahující se k ženské složce jsem
zmínil v minulém povídání. Zde
jsou další. Především to byl prvoligový rozhodčí a trenér Karel Moravec (měl titul ústřední rozhodčí), který zároveň pískal lední
hokej a vedl mládež i jako náčelník
a cvičitel v ZRTV. Dále funkcionář Břetislav Kristek, který v házené pomáhal, ač byl výborným
fotbalistou a stolním tenistou,
František Šíma, který se pokoušel
zabránit rozpadu žen, další Šíma, tentokráte Jaroslav, hospodář
oddílu, a Emil Slavíček, předseda
oddílu a trenér mužů.
Jiří Dobeš

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ŘÍJNU 2012
Na plaveckém stadionu probíhají kurzy pro neplavce (děti od 5ti let). Kurzy vede zkušený instruktor p. Kasl. Kurzy jsou po 15ti lekcích (pondělky a čtvrtky od 15.30 do 16.30 hod.). Případní zájemci se mohou nahlásit na pokladně plaveckého stadionu. Pro velký
zájem jsou již první dva kurzy obsazeny (tzn. do konce roku), další budou zahájeny po novém roce.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

KRYTÝ BAZÉN

FITNESS

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

PONDĚLÍ 6.00–8.00 11.30–12.30 13.30–15.30 17.00–20.00x
(kondiční plavání)

Plavecký stadion
Pondělí
9.00–12.00
Úterý–Pátek
9.00–12.00
Sobota
Neděle

Úterý 2., 9., 16., 23., 30. 10. 2012
16.15–17.15: rodiče+děti do 10 let
17.30–18.30: společné
Vstupné:
děti do
6 let zdarma
děti do
15 let 20 Kč/os.
dospělí od 15 let 30 Kč/os.
Soboty a neděle dle aktuálních
možností.

ÚTERÝ

14.30–15.30

STŘEDA

6.00–8.00 12.30–13.30* 13.30–17.00 20.00–22.00
(kondiční plavání)

ČTVRTEK
PÁTEK

20.00–22.00

14.30–16.30
(14.30–15.30o)
6.00–8.00
(kondiční plavání)

SOBOTA

13.00–20.00

NEDĚLE

13.00–20.00

Vysvětlivky: x – polovina bazénu,
* – plavání pro důchodce
o
– plavání pro těhotné

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

Aktuální program v pátečním
Strakonickém deníku, na tel.:
380 422 761, 380 422 763
nebo na webu: www.starz.cz

V neděli 14. 10. v rámci Dnů zdraví města Strakonice
pro veřejnost 1 hodina plavání zdarma.

14.00–19.00
14.00–20.00
15.00–18.00
15.00–18.00

SAUNA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
10.00–22.00: ženy
10.00–22.00: muži
10.00–22.00: společná
10.00–22.00: ženy
10.00–17.00: muži
zavřeno

KURZY PRO NEPLAVCE
Pondělí, čtvrtek: 15.30–16.30 hod.
Pro děti od 5 let.

9. 10. v rámci Dnů zdraví
města Strakonice
veřejné bruslení zdarma
STARZ Strakonice
Na Křemelce 512,
386 11 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz
Změny programů vyhrazeny!
9
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AKCE
www.ddmstrakonice.cz
ZATOČÍME S NUDOU!

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V INFOCENTRU
S koncem hlavní turistické sezony se opět mění provozní doba
Městského informačního centra
na Velkém náměstí. Od října do
konce dubna nebude otevřeno
v sobotu. V pracovní dny bude
v provozu od 8 do 16 hodin, ve
středu do 18 hodin.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM STRAKONICE
vyhlašuje u příležitosti slavnostního zahájení adventu

10. ROČNÍK VÝTVARNÉ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE NA TÉMA LEDOVÁ KRÁSA
Termín odevzdání prací: 20. 11. 2012
Místo: Městské informační centrum, Velké náměstí 2
Všechna soutěžní díla budou od 22. listopadu vystavena ve foyer
informačního centra. Autory nejzajímavějších děl odměníme.

Gymnázium Strakonice si vás dovoluje pozvat na
cyklus geografických přednášek a promítání
S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
16. 10. 2012 od 18 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia

OBŘADY A RITUÁLY INDIE
Ačkoliv se může zdát, že současná Indie je moderním sekulárním státem, každodenní rituály vycházející z hinduistických tradic jsou stále
velmi živé... Fotografka Kamila Berndorffová tráví zimu cestováním po
Indii již řadu let. Přednáška doplněná unikátními fotografiemi je barvitým vypravováním o světě, který je Evropanovi zcela neznámý.

Vybírejte z nabídky zájmových kroužků pro nový školní rok.
Nabídka a přihlášky jsou k dispozici v budovách DDM, nebo ke stažení na
webových stránkách. Pravidelně otvíráme více než 120 zájmových kroužků, připravujeme řadu kurzů, seminářů, akcí pro veřejnost a soutěží
MŠMT a AŠSK pro talentované děti a studenty.
6. 10.
Sobota v sedle na ranči Apollo – cena 130 Kč
– sraz v 11.40 na vlakovém nádraží, přihlášky do 3. 10.,
tel.: 383 382 372, krausova@ddmstrakonice.cz
5.–7. 10.
Fotografický workshop na Zálesí (Šumava za každého
počasí…) – pro dospělé cena: 1 300 Kč, informace, přihlášky: Lukáš Schovanec, schovanec@ddmstrakonice.cz
24.–27. 10. Taneční soustředění na Zálesí / podzimní prázdniny –
pro děti z kroužků DDM, – informace, přihlášky: Lukáš
Schovanec, schovanec@ddmstrakonice.cz
25. 10.
Výlet pro děti a mládež ke koním do Štětic (cesta vlakem, s sebou helmu!), cena 200 Kč, přihlášky do 22. 10.,
tel.: 383 322 216, hrdlickova@ddmstrakonice.cz
25. 10.
Tvoření a hraní v barvách podzimu – 9–15 hod., cena
150 Kč – přihlášky do 23. 10., krausova@ddmstrakonice.cz,
383 382 372
25. 10.
Den plný her – 8–16 hod. CEV Podskalí, cena 100 Kč,
den rozdělený na tři části: přírodovědné hry a kvízy, pohybové
hry a deskové hry, kulhova@ddmstrakonice.cz, 383 332 956

ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU O STRAVOVÁNÍ
ZŠ Povážská plánuje vaření obědů pro cizí strávníky od ledna 2013.
Předběžný zájem prosím nahlaste na tel. číslo školy 380 429 300, popř.
e-mailovou adresu: reditel@zs-povazska.strakonice.eu.

Sociální podnik Madlenka, o. p. s. (chráněná dílna)
Bezděkovská 216, Strakonice

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO VEŘEJNOST
l

Bytové dekorace pletené z papíru

25. října 2012 od 16.30 do 19.00 hodin
– cena kurzu 200 Kč
– odnesete si s sebou tři výrobky – srdce, rybičku, věnec
Objednání účasti na tel.: 734 200 971 (Mgr. Štěpánka Turnerová)

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice
(1. patro v bývalé ZŠ naproti nemocnici)
Otevřeno po–pá 9.00–12.30 hodin
(využijte možnost volné herny)

Zveme širokou veřejnost
Pondělí 1. 10. První pomoc v 17.00 hod. – přednáška zaměřená na první pomoc při úrazech nejen dětí
Středa 10. 10. Autíčkové odpoledne v 16.00 hod. – přijďte se povozit
na elektrických autíčkách a motorkách, pro kluky i holky od 0,5 do 5 let
Pátek 19. 10. Muzikoterapie v 10.00 a ve 20.00 hod. – relaxace hudbou
a zvukem. Dopoledne určeno pro maminky s dětmi od 3 let, večer pro
dospělé, vstupné 70 Kč
Úterý 23. 10. Znaková řeč pro slyšící batolata v 16.00 hod. – seminář
pro rodiče – přirozený způsob, jak se dorozumět s vaším dítětem ještě
před tím, než je schopné mluvit.
Pravidelné každodenní programy pro děti uvádíme na webu.
Více na www.mcberuska.cz, http://www.facebook.com/MCBeruskaStrakonice
e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 773 165 696, 605 284 553
10

Říjnové akce pro veřejnost:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE
KOCHANA Z PRACHOVÉ 263
tel./fax: 383 332 166
e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz

6. 10.
Oslavy v Sudoměři – vystoupení Malé muziky ZUŠ (F. Zetek)
13.–14. 10. Přehlídka Dětského a studentského divadla v Disku
(DAMU Praha) Představení ELVIS – žáci LDO (J. Lhotská)
18.–21. 10. Celostátní dílna mladého divadla v Bechyni – vystoupení
a účast žáků LDO (J. Lhotská)
20. 10.
Koncert sborů v Č. Krumlově – hostování Fere Angeli
FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
SDRUŽENÍ PRO PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 271 800, e-mail: ambulancest@fokus-pisek.cz
Otevírací doba: pondělí, úterý a čtvrtek: 9.00–16.00,
středa: 13.00–16.00 • pátek: 9.00–13.00 hod.
Ukázka programu na říjen – ambulantní centrum:
2. 10. Úterý TDZ 9.00–15.00 Bazárek oblečení v prostorách Fokusu
3. 10. Středa TDZ od 13.00 Jak si udržet duševní zdraví – přednáška
Mgr. Matušky v prostorách • 5. 10. Pátek TDZ od 10.00 koncert kapely
Fokus Plamínek v Domě pro seniory v Lidické ve Strakonicích.
Každé pondělí vařečka od 10.00 do 13.30, 13.30–14.00 úklid,
14.30–15.30 – povídání o předpisech zařízení.
Každý čtvrtek od 12.00 Zumba (U Mravenčí skály v tělocvičně
s Katkou Pultrovou, sraz ve Fokusu v 11.00 hod.)
Sociálně terapeutická dílna Kopretina.
Můžete zde plést, háčkovat, vyšívat, filcovat, malovat, tvořit z hlíny,
plést z proutí, vyrábět svíčky, mýdla…
Více na www.fokus-pisek.cz
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ZÁBAVA

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ŘÍJNU

ŘÍJNOVÝ HLAVOLAM

l

1. 10. 1931 – narodil se Jiří
Suchý, herec, zpěvák, dramatik, divadelní režisér, textař
a výtvarník (80. výročí narození)

l

1. 10. 1946 – Norimberský
proces: 12 z 22 obžalovaných
nacistických pohlavárů bylo odsouzeno k trestu smrti (65. výročí)

l

5. 10. 1936 – narodil se Václav
Havel, dramatik a esejista, po-

slední československý a první
český prezident (75. výročí narození)
l

13. 10. 1781 – Josef II. vydal
tzv. toleranční patent, kterým
byla přiznána náboženská svoboda pro luteránství, kalvinismus a pravoslaví (230. výročí)

l

25. 10. 1881 – narodil se Pablo
Picasso, španělský malíř a sochař (130. výročí narození)

VERMILIUS FLORIÁN
* po r. 1595 Strakonice
† 26. 8. 1632 Pern (Německo)

Řešení křížovky zářijového čísla: Vesele do školy

PRANOSTIKA

„Po svaté Tereze mráz po střechách leze.“ (15. 10.)

Pedagog, spisovatel. Školu navštěvoval nejdříve v rodném městě, později snad i v Sušici. Jako
chovanec koleje Všech svatých
studoval na vzorném gymnáziu
při pražské akademii, krátce též

konicích. V letech 1623–1626
často měnil místo pobytu. Pravděpodobně udržoval spojení mezi
českými exulanty a jejich domácími souvěrci. Pro své náboženské přesvědčení odešel v červnu
1627 z Čech a ještě téhož roku
zapsán na univerzitě ve Vitenberku, kde se zúčastnil hlavně lékař-

Šimon Jánský, 14 let
Florián Vermilius žil v době, kdy již ve Strakonicích stál hrad. Obrázek
strakonického hradu nakreslila Šárka Švihovcová (7 let) z výtvarného
kroužku DDM Strakonice pod vedením Vlaďky Hradské.

Natálie Kochová, 12 let

Eliška Braťková, 13 let

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

německé gymnázium u Salvátora
na Starém Městě pražském. Po
vypuknutí morové epidemie v Praze (1613) jej rodiče odtud odvolali a studoval pak na Gymnáziu
v Soběslavi, pak opět vstoupil do
koleje Všech svatých na akademii.
V roce 1618 se stal bakalářem
a hned nato mistrem. Poté rektorem kůru u sv. Michala na Novém Městě pražském, kolegou na
škole u sv. Vojtěcha Většího na
Novém Městě a jejím správcem,
od r. 1620 řídil školu u sv. Haštala na Starém Městě pražském, poté do r. 1622 rektorem koleje v Litoměřicích, pak krátce ve Stra-

ských přednášek. Později navštívil
mnoho německých měst (Drážďany, Lipsko, Jena, Erfurt, Výmar, Míšeň, Zhořelec, Budišín)
i severní Čechy, zřejmě za účelem shromažďování příspěvků
pro české exulanty. Vydal spisy
Carmen tum de gloriosa salutarique Christi …, Themata physica de vigilia et somno …, Idibus
Iuniis, Grata gratulatio, quam
festivitati natalitiae … a další.
Napsal příspěvky do Nicolaensia
(O Albertově lásce ke knihám),
Natali, Epiphania Domini, Gamelia, Exequiae a mnoho dalších.
Milan Hankovec
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POHLED DO HISTORIE

150 LET SOKOLA
V letošním roce si připomínáme
150. výročí založení Sokola. Dne
16. února 1862 se sešla ustavující
valná hromada Pražské tělocvičné
jednoty. Zakladateli jednoty byli
zejména Miroslav Tyrš a Jindřich
Fügner. Jednota měla od začátku
ve znaku sokola, a proto byla záhy
přejmenovaná na Tělocvičnou jednotu Sokol pražský. Toto označení
nese jednota dosud. Prapor a stejnokroj pro novou jednotu navrhl
Josef Mánes.
Veřejné aktivity a cvičení nezůstaly
bez odezvy a vedly k rozmachu Sokola. V roce 1865 bylo v různých
městech již 21 sokolských jednot.
Sokolské hnutí se šířilo i mimo
historické země. Sokol byl založen
ve Vídni, ve Švýcarsku, ve Francii,
ale i v USA.
Pomoc zahraničních sokolských
jednot se plně projevila na počátku
I. světové války. Zahraniční Sokolové podporovali akce T. G. Masaryka, a to nejen finančně, ale ze sokolských jednot se začaly formovat
dobrovolnické útvary. Ve Francii
byla již v roce 1914 ustavena česká
dobrovolnická rota „Nazdar!“. Sokolové tvořili i značnou část legií,
jak v Rusku, tak i v Itálii a ve Francii.

XV. A XVI. MDF
V pořadí již patnáctému MDF
předcházely dramatické události,
takže téměř do poslední chvíle nebylo jisté, zda se festival vůbec bude moci uskutečnit. V srpnu 2002
totiž postihla Strakonice i další
místa ničivá povodeň, která mj.
zčásti zasáhla i hradní areál. Díky
obrovskému pracovnímu nasazení
řady lidí se ale přeci jen podařilo
XV. ročník uspořádat v původně
plánovaném termínu (22.–25. 8.
2002).
Skladba pořadů se ani během tohoto festivalu příliš neměnila – čtvrteční průvod a kasací, páteční matiné menších zahraničních skupin,
dudparáda, kde se představili sóloví dudáci z různých zemí, v podvečer komorní Dudácké kontrasty
a večer pak I. hlavní festivalový pořad. Sobotní program pak přinesl
zajímavé novinky. Ať to byl Režného pořad Klenotnice ze středoevropské dudácké zóny či koncert
Z keltských pramenů. Do sobotního programu se vešly ještě Jihočeské proměny a II. hlavní festivalový
pořad. Nedělní dopoledne tradičně
patřilo dětskému pořadu a po obě-

Za války byla Česká obec sokolská
rozpuštěna, ale Sokolové se zapojili do odbojových akcí. Starosta
ČOS Josef Scheiner byl jedním ze
zakládajících členů Mafie. Po válce byl J. Scheiner jmenován generálním inspektorem československé armády.
V nové republice se Sokol dále
rozrůstá, jsou zakládány další nové jednoty a stoupá počet členů.
Ale cvičenci Sokola dosahují úspěchů i v mezinárodních a v olympijských soutěžích.
Po nástupu Hitlera k moci v Německu byla republika v ohrožení.
Připravenost Sokolů bránit vlast
byla demonstrována na X. všesokolském sletu v Praze v roce 1938.
Slet se konal na strahovském stadionu. Působivé bylo zejména mohutné cvičení mužů ve skladbě
„Přísaha republice“.
Po okupaci zbytku republiky 15. 3.
1939 bylo zahájeno rozsáhlé zatýkání, zejména legionářů a Sokolů.
Činnost Sokola byla nařízením
okupantů zastavena. Během války bylo zastřeleno na 12 tisíc členů Sokola a přes 3 400 jich bylo
popraveno nebo umučeno v koncentračních táborech. Další Sokolové položili život na bojištích
druhé světové války.

Po osvobození v roce 1945 byla
činnost Sokola opět obnovena
a organizace zaznamenala úžasný
rozmach. Výrazem nadšení bylo
uspořádání XI. všesokolského sletu v roce 1948 v Praze na Strahově, na kterém cvičilo téměř 500 tisíc cvičenců.
Po únorovém puči v roce 1948 byla
činnost Sokola omezována a mnoho členů bylo z organizace vyloučeno. Stát převzal řízení celé tělovýchovy prostřednictvím Státního
výboru pro tělovýchovu a sport.
V zahraničních sokolských jednotách a župách činnost i nadále
pokračovala i po roce 1948. Byly
pořádány slety zahraničního sokolstva, první byl uspořádán v roce 1962 ve Vídni a poslední v roce
1990 v Paříži. Toho se již zúčastnila i delegace Československé
obce sokolské, ve které byly i tři
členky Sokola Strakonice.
Po sametové revoluci byla činnost
Sokola opět obnovena. Již na
9. ledna 1990 byl svolán ustavující sjezd ČOS do Průmyslového
paláce v Praze. Sjezdu se zúčastnilo na 1 700 delegátů z celé republiky i ze zahraničních sokolských
žup a jednot. Tohoto sjezdu se
zúčastnili i čtyři delegáti ze Sokola Strakonice.

Již v roce 1994 byl uspořádán
XII. všesokolský slet opět na cvičišti na Strahově, bohužel s mnohem menším počtem cvičících,
než na sletech minulých.
V letošním roce probíhají oslavy
150. výročí založení Sokola. Oslavy byly zahájeny v únoru v Praze
v Karolinu slavnostním zasedáním výboru, pozvaných hostů
a představitelů politického života.
Zasedání se zúčastnila i paní
Miroslava Němcová, předsedkyně
Parlamentu České republiky a pan
Milan Štěch, předseda Senátu ČR.
Vyvrcholením oslav bylo uspořádání XV. všesokolského sletu
v Praze počátkem července. Tentokrát však nebyl slet pořádán na
Strahově, ale na menším stadionu v Edenu. Na sletu vystoupilo
přes 15 tisíc cvičenců.
Ze Sokola Strakonice se zúčastnilo sletu 54 cvičících ve skladbách
„Muzikantova písnička“ pro rodiče a děti, „Jonatán“ pro mladší
žákyně a „Nebe nad hlavou“ pro
ženy a dorostenky.
Přejme Sokolu do další činnosti
mnoho úspěchů, mnoho obětavých cvičitelů a funkcionářů
a hlavně širokou členskou základnu. Sokol má na co navazovat!
Ladislav Kubíček

dě se všichni sešli na průvodu městem a závěrečném galakoncertu,
který završilo společné vystoupení
Skotů, Španělů a Bretaňců.
Na festivalu se tentokrát neobjevili účinkující z žádného státu, který

tas de Pontevedro (48 hudebníků
a 8 tanečníků).
V rámci patnáctého MDF se uskutečnilo také VII. mezinárodní dudácké sympozium a byla představena nová kniha mapující historii

od předchozích ročníků se mezi
klasickou programovou nabídkou
nově objevily noční pořady, které
začínají až po skončení hlavních
festivalových koncertů. V roce
2004 to byly pořady Zdeňka Bláhy, které se uskutečnily na schodech KD s názvem Když dudy
zabečí, písničky vyskočí (pátek)
a Písničky vyskočí, když dudy zabečí (sobota). Co na festivalu určitě překvapilo nejen místní diváky, bylo vystoupení strakonického
starosty Ing. P. Vondryse s J. Režným, kteří společně na úvodním
kasací zadudali.
Na festivalu byly připomenuty také 80. narozeniny Josefa Režného. Této osobnosti strakonického
kulturního života byl věnován sobotní pořad, v němž byla představena i Režného publikace Po
stopách dudáků na Prácheňsku.
Ale nebyla to jediná nová kniha, kterou se podařilo toho roku
vydat. Hlavně odborníkům byl
určen sborník příspěvků Mezinárodní dudácká sympozia 1994–
2002. V roce 2004 se konalo už
VIII. Dudácké sympozium.
Irena Novotná

S Josefem Režným si v roce 2004 na festivalu zahrál i strakonický starosta Ing. Pavel Vondrys.
Foto: Archiv MěÚ
by se v minulosti už ve Strakonicích nepředstavil. Možná jen pro
zajímavost dodejme, že ve Strakonicích byla tentokrát nejpočetnější
španělská skupina Banda de gai-

prvních patnácti ročníků festivalu
Mezinárodní dudácké festivaly
Strakonice (J. Režný, I. Veselá).
Šestnáctý MDF se uskutečnil ve
dnech 26.–29. 8. 2004. Na rozdíl
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