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MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  PŘEDSTAVUJEME VÁM
Ředitelka městského ústavu sociálních služeb Mgr. Dagmar Prokopiusová se narodila ve Strakonicích, po studiích na zdejším
gymnáziu absolvovala Střední zdravotnickou školu v Českých Budějovicích. Její další
studijní kroky vedly na 1. lékařskou fakultu UK, obor ošetřovatelství. Pracovala jako zdravotní sestra ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze, poté zastávala manažerský post na ministerstvu zdravotnictví,
kde se věnovala sociální sféře.
Paní ředitelko, společnost stárne,
určitě máte jako člověk pohybující
se v této problematice přehled
o tom, jak se mladší generace dokáže postarat o seniory ve svých
rodinách?
Podle mého názoru to nelze paušalizovat. Rozhodně si však nemyslím, že by se mladá generace
o své rodiče či prarodiče nechtěla
postarat nebo neměla zájem. Problém spatřuji spíše ve faktické
nemožnosti. Někdo je schopen
tuto péči zastat, avšak je nutné
uvědomit si obrovskou nejenom
časovou a finanční, ale většinou
i fyzickou a hlavně psychickou
náročnost takové péče. Mnohdy
je zapotřebí naprosto předělat
chod rodiny a přizpůsobit rodinný život potřebám, jež péče o seniora bezpodmínečně vyžaduje.
Setkala jsem se i se situací, že
péče o seniora stála za rozpadem
rodiny. Je určitě velkým přínosem, může-li senior co nejdéle
zůstat v domácím prostředí, které
zná a je mu blízké, avšak je-li péče již tak náročná, například i po
odborné stránce, pak je nutné
komplexně zhodnotit situaci se-

niora a řešením může být využití
našich služeb.
Z vaší odpovědi vyplývá nutnost
rozšiřovat zařízení sociální péče. Jak vidíte jejich budoucnost, kapacita bude dostačující?
Společnost opravdu velmi rychle stárne a ne všichni si to
uvědomují. Spíše nad tím začínáme přemýšlet až ve chvíli,
kdy se to bezprostředně začne
dotýkat jednotlivce, nás samotných. Domnívám se, že takových zařízení bude přibývat
a jejich financování nebude jednoduché.
V obou domovech pro seniory
i v domově se zvláštním režimem,
které poskytují sociální služby
v rámci MěÚSS Strakonice, je kapacita neustále naplněna. Jedná
se o jedno z největších zařízení tohoto typu v celém Jihočeském
kraji.
Pod vaši správu patří hned několik budov, můžete nám je v krátkosti představit?
Ano, Městský ústav sociálních
služeb Strakonice (MěÚSS) na-

bízí bohatou škálu sociálních
služeb. Nejdříve zmíním Domov
pro seniory v Rybniční ulici, který má kapacitu 104 míst a je
určen pro seniory se sníženou
soběstačností a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem,
kteří jsou při péči o vlastní osobu závislí na pomoci nebo dohledu jiné osoby.
V Rybniční ulici se dále nachází domov se zvláštním režimem
s kapacitou 16 míst. Zde jsou
4 jednolůžkové pokoje a 6 dvoulůžkových pokojů. Cílovou skupinou jsou v tomto domově osoby
se sníženou soběstačností pro
onemocnění stařeckou nebo Alzheimerovou demencí nebo jinými
typy demencí, kterým je poskytována 24hodinová pobytová sociální služba.
Ve stejné lokalitě se nachází také
pečovatelská služba. Jedná se o terénní sociální služby poskytované
v současné době přímo v domácnostech u 380 klientů. Služby zajišťuje také ve dvou domech s pečovatelskou službou v Rybniční
a Jezerní ulici, v jednom domě je
54 bytových jednotek a ve druhém 22.
Domov pro seniory, sídlící v Lidické ulici, nabízí místa pro 70
seniorů se sníženou soběstačností a dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby. Domov je členěn do 33 jednolůžkových pokojů a 19 dvoulůžkových
pokojů.
Další službou sociální péče je
ambulantní služba poskytovaná

v denním stacionáři pro mentálně
postižené děti, mládež a dospělé.
Kvalifikovaný tým odborníků zde
provádí aktivizační a sociálně terapeutické činnosti a uživatelům
poskytuje komplexní péči v potřebném rozsahu. Do stacionáře
mohou docházet uživatelé každý
den od 5.30 hodin do 16.00 hodin v průběhu celého kalendářního roku.
Služby sociální prevence jsou
poskytovány v rámci azylového
domu v Budovatelské ulici, jehož
kapacita je 35 míst ve 12 garsoniérách. Jedná se o pobytovou
službu určenou pro rodiny, osamělé matky a otce s dětmi nebo
pro osamělé ženy a muže, kteří
se ocitli v nepříznivé sociální
situaci a bez přístřeší. Kromě
ubytování je zde poskytováno
i základní sociální poradenství
a další sociální pomoc vedoucí
k vyřešení nepříznivé sociální situace.
Ráda bych při této příležitosti pozvala veřejnost na Den otevřených
dveří, který budeme pořádat na
podzim. Informace o akci budou
včas oznámeny.
Počítám, že se jedná o služby hrazené?
Za poskytování sociálních služeb
v azylových domech hradí osoba,
resp. uživatel úhradu za ubytování, případně za stravu. Maximální výši úhrady stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách.
Pokračování na straně 2.

NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY K SOUČASNÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU

Město Strakonice připravuje projednání zprávy o uplatňování
Územního plánu Strakonice, jejíž
součástí bude návrh zadání změny územního plánu. Územní plán
je zpracován pro celé správní území města (katastrální území Strakonice, Nové Strakonice, Přední
Ptákovice, Modlešovice, Hajská,
Dražejov u Strakonic, Střela).
V souvislosti s tím vás žádáme
o zasílání písemných návrhů a při-

pomínek na případnou úpravu
územního plánu. Současný platný
územní plán z roku 2011 (s účinností od 2. 1. 2012) je k dispozici na webových stránkách města
http://www.strakonice.eu/content/uzemni-plan-strakonice.
Své návrhy a připomínky můžete
podávat písemně na adresu Městského úřadu Strakonice, odbor
rozvoje, Velké náměstí 2, Strakonice (případně osobně přímo na

podatelnu MěÚ – hlavní budova
v přízemí vlevo) nejpozději do
30. 6. 2015.
Po tomto termínu bude následovat standardní projednání zprávy
o uplatňování územního plánu
dle ustanovení stavebního zákona. Předpokládaný termín předložení zprávy do Zastupitelstva
města Strakonice je v říjnu 2015.
Následně bude probíhat zpracování a projednání návrhu změny

územního plánu, o dalších krocích vás budeme průběžně informovat.
Bližší informace vám rádi podáme na odboru rozvoje Městského
úřadu Strakonice, úřadu územního plánování u Mgr. Roberta Flachse, nádvorní budova v přízemí,
e-mail: robert.flachs@mu-st.cz,
tel.: 383 700 831.
Marta Slámová, vedoucí odboru
rozvoje
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ZPRÁVY

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  PŘEDSTAVUJEME
Pokračování z předchozí strany.
VÁM
Stejně tak je tomu i u jiných typů služeb – domovů pro seniory,
domovů se zvláštním režimem
i denních stacionářů a dalších.
Stručně řečeno, jedná se o neziskový sektor, takže sociální
služby jsou hrazeny vícezdrojově, a to z příjmů od uživatelů,
příspěvků na péči, příspěvků
od zřizovatele, státních dotací
a grantů a dalších.
Určitě jste již všechna zařízení
prošla po technické stránce,
jsou v pořádku, nebo některá
budou výhledově potřebovat rekonstrukci?
Přestože se jedná o poměrně moderní zařízení, přece jenom budovy již nejsou bohužel nové.
Průběžné opravy a údržba se musí provádět nepřetržitě a je snahou, aby opravy byly pokryty z finančních rezerv provozu ústavu.
Velké opravy či rekonstrukce
zcela zásadního charakteru pro
špatný, nebo dokonce havarijní
technický stav nejsou v současné
době nutné.

Ještě se vrátím k praktickým otázkám, jak je obtížné umístit seniora ve vašem zařízení?
O umístění do domova pro seniory může požádat sám senior, případně jeho rodina. Kontaktují sociální pracovnici, která provede
sociální šetření a dle výsledku
a možností zařízení reaguje na
podanou žádost.
Počet žádostí v současné době
významně převyšuje kapacitu domova pro seniory. Komise, která
rozhoduje o umístění seniora, přihlíží k několika kritériím, zejména
k aktuální sociální situaci klienta,
k potřebnosti péče, k tomu, zda je
klient ze Strakonic či přilehlých
obcí nebo zda jsou příbuzní zdejší, aby mohli seniora navštěvovat.
Nemalou roli hraje i posudek lékaře. Některé případy opravdu nesnesou odkladu. Jednoduše, jakmile se místo uvolní, je ihned
obsazeno.
Paní ředitelko, děkuji za váš čas
a přeji v novém zaměstnání především hodně sil a trpělivosti.
Markéta Bučoková, PR

PRO SOCIÁLNÍ OBLAST BYLY POSKYTNUTY DOTACE
Rada města na svém jednání dne
18. 3. 2015 souhlasila s poskytnutím finančních prostředků ve
výši 20 000 Kč oblastní charitě
na osobní asistenci, 8 000 Kč Jihočeskému centru pro zdravotně
postižené a seniory na dofinancování nájemného za prostory
zázemí osobní asistence, 12 000
Kč Diecézní charitě České Budějovice, intervenčnímu centru pro
osoby ohrožené domácím násilím na podporu činnosti, 4 750 Kč
Hospici sv. Jana N. Neumanna,

Prachatice na podporu odlehčovacích služeb, 10 000 Kč Auree Orbita na sociálně aktivizační službu
pro rodiny s dětmi, 28 750 Kč
poradně pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy... na zajištění
provozu poradny, 4 750 Kč Centru Martin, o. p. s., na úhradu nájemného, 4 750 Kč Tichému světu na činnost, 23 000 Kč domácí
péči ČČK, o. p. s., na nájem a zálohu na služby, 2 000 Kč svazu
diabetiků na činnost územní organizace ve Strakonicích.

PORADNÍ SBOR ARCHITEKTŮ PŘI RADĚ MĚSTA
Dne 30. 3. 2015 se sešel obnovený
poradní sbor architektů Rady
města Strakonice. Radní Rudolf
Oberfalcer (SV) vyzval ke spolupráci architekty a architektky, kteří mají vztah ke Strakonicím, a to
nejen ty, kteří tu žijí a pracují, ale
i rodáky a rodačky, kteří se sice
usadili různě po republice, ale na
Strakonice nijak nezanevřeli. Cílem úvodního zasedání poradního
sboru bylo stanovení náplně a programu budoucí činnosti. Záměrem je zapojit profesně a znalostně místní architektonickou obec
do plánování a příprav budoucího
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rozvoje města, aby se radnice při
svém rozhodování vyvarovala zbytečných urbanistických či jiných
chyb, a naopak se pokusila společně vhodnými zásahy zhojit některé staré „rány“ vzniklé v „buldozerové“ budovatelské minulosti.
Při dalším setkání 23. 4. 2015
každý ze svého pohledu stručně
definoval nejnaléhavější problém
ve Strakonicích z hlediska architektury a urbanismu hodný pozornosti a řešení. Lze si jen přát,
aby nově obnovenému poradnímu
sboru vydržel elán a jeho práce
měla smysl a došla naplnění.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Město Strakonice srdečně zve občany na

Slavnostní shromáždění u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války
8. 5. 2015, 15.00 hod., památník Na Dubovci
Hudební produkce od 14.30 hod. – kapela Nektarka
Kulturní program: ZŠ F. L. Čelakovského, Mažoretky Strakonice

ZMĚNA TERMÍNU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Páté veřejné zasedání Zastupitelstva města Strakonice se uskuteční ve středu 13. 5. 2015 od 15.00

hodin ve velké zasedací místnosti
MěÚ Strakonice.
Všichni jste srdečně zváni.

PŘIBYLY LAVIČKY V ULICÍCH
V dubnu byly po Strakonicích osazeny lavičky a doplněny odpadkové koše. Lavičky můžete využít
k odpočinku například na sídlišti
Stavbařů. Dále se připravuje instalace laviček mezi ulicí Mírovou
a lokalitou Jezárka, u autobusové zastávky poblíž obchodního
domu Prior nebo se na ně budete

moci posadit při procházce po
pravém břehu řeky Otavy u zimního a plaveckého stadionu. Nezapomnělo se ani na lavičky, na
jejichž stav upozorňovali sami
občané. Opravené lavičky z bezúdržbových plastových prken budou například na návsi ve Starém
Dražejově.

UMÍSTILI JSME DO MĚSTA DALŠÍ ČERVENÉ KONTEJNERY
NA SBĚR TEXTILU
V ulicích města Strakonice se podařilo nově umístit další tři nádoby, kam je možné odkládat textil
a oděvy. Město umožnilo rozmístění kontejnerů na svých pozemcích ve sběrných hnízdech odpadů. Firma, které kontejnery patří,
pravidelně obsah jednou týdně vyváží na své náklady do vlastní dotřiďovací linky k dalšímu zpracování. Sebrané oblečení se dále
využije pro charitu, secondhandy
a část poškozených a nepotřebných oděvů se zrecykluje na výrobu textilií na čištění strojů.
Co do kontejnerů TEXTILECO
patří: veškeré oděvy, záclony,
závěsy, povlečení, ubrusy, obuv,
kabelky a veškeré hračky. Prosíme vkládat věci čisté a zabalené
v igelitových sáčcích nebo taškách. Sáček vložte na plošinu
a zvednutím držadla vhoďte do
kontejneru.
Do kontejneru nevhazujte cestovní tašky, koberce, molitan,
matrace a znečištěný textil.
Kde naleznete nádoby TEXTILECO:
1) Mlýnská ulice – hned první
separační místo v nově zrekonstruované části
2) Ulice Stavbařů – separační
místo u výjezdu k poliklinice
3) Přední Ptákovice, ulice Hraniční, separační hnízdo u ubytovny ČZ, hned vpravo nad křižovatkou Povážská, Hraniční

4) Ulice Heydukova, blok panelových domů, separační hnízdo blíže výpadovky na ČB
5) Prostor u točny autobusové
zastávky na konci ulic
Prof. Skupy, Mikoláše Alše
a Švandy dudáka naproti obchodu
6) Sídliště 1. máje – v dolní části
sídliště
7) Ulice Dr. Jiřího Fifky – u dopravního hřiště ZŠ Poděbradova
8) Ulice Rybniční – lokalita Jezárka, separační hnízdo hned
za odbočkou ulice Vodní
9) Sídliště Mír – ulice Kosmonautů, druhé separační hnízdo
směrem k ulici Mládežnická
10) Ulice Čelakovského – směrem k Bavorově ulici, separační místo nad silnicí
11) Sběrný dvůr U Blatenského
mostu
Další možností, kam ukládat nepotřebný textil, obuv, lůžkoviny,
ručníky, přikrývky, hračky, tašky,
jsou velké žluté plechové kontejnery, které jsou umístěny na parkovišti U Sv. Markéty a u vlakového nádraží.
V loňském roce se díky občanům
města podařilo v těchto kontejnerech vytřídit přes 52 tun věcí
k dalšímu upotřebení.
Lucie Klimešová, oddělení ochrany
prostředí
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INFORMACE

POMOC SENIORŮM A NEJENOM JIM
V TÍŽIVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Velmi často slýcháme, že společnost není informována o sociální
péči a pomoci. Nejmenší přístup
k potřebným informacím mají
zcela jistě senioři. Mnohdy jsou
pro ně informace, které se k nim
dostanou, velmi nesrozumitelné,
nepřehledné. Často se i za svou
nepříznivou životní situaci stydí.
Proto jsme se rozhodli v krátkosti
informovat o možnostech, kterých
lze využít v případě, že se občan
dostane do tíživé životní situace.
Osoba či rodina je v hmotné nouzi, pokud nemá dostatečné příjmy
a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na
úrovni ještě přijatelné pro společnost a současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit
(uplatněním nároků a pohledávek,
prodejem nebo využitím majetku)
a vyřešit tak svou nelehkou situaci
vlastním přičiněním.
Těmto osobám se stát snaží pomoci systémem dávek v hmotné
nouzi, kterými se rozumí:
l příspěvek na živobytí
l doplatek na bydlení
l mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek na živobytí je základní
dávkou pomoci v hmotné nouzi,
která pomáhá osobě či rodině při
nedostatečném příjmu.
Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím
osoby či rodiny a jejich příjmem,
od kterého se odečtou přiměřené
náklady na bydlení. (Přiměřené
náklady na bydlení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze
35 %, příjmu osoby či rodiny).
Druhá dávka pomoci v hmotné
nouzi, doplatek na bydlení, řeší
nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí
vlastní příjmy osoby či rodiny
včetně příspěvku na bydlení ze
systému státní sociální podpory.
Výše doplatku na bydlení je stanovena, tak aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj.
nájmu, který se řídí výší nájmu
v místě obvyklém, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či
rodině částka na živobytí. Dávka

je poskytována vlastníku užívajícímu byt nebo jiné osobě, která
užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního
titulu.
Mimořádná okamžitá pomoc
(MOP) je dávka poskytována osobám, které se ocitnou v situaci, již
je nutno okamžitě řešit (osobě
hrozí újma na zdraví, postižení živelnou pohromou atd.).
Žádosti o dávky se podávají na
předepsaných tiskopisech, které
lze vyzvednout na přepážkách
kontaktních pracovišť úřadu práce. Ve Strakonicích se úřad práce
nachází v ulici Textiláků čp. 393.
Informace k jednotlivým dávkám
lze získat na tel.: 950 162 500,
950 162 602, 603, 604, 606, 610.
E-mail: podatelna@st.mpsv.cz.
Občané se mohou také obrátit se
žádostí o radu na sociální pracovnice Městského úřadu ve Strakonicích, sociální odbor, oddělení
sociální péče a pomoci, pracoviště
ve Smetanově ulici čp. 533, Strakonice (telefon 383 700 273,
383 700 246, 383 700 327,
383 700 275).
Odborné poradenství se zabývá
těmito problémy:
– bytová problematika (poskytnutí kontaktů na domy s pečovatelskou službou, ubytovny,
zjištění možností podnájmů
apod.)
– dluhová problematika (dluhy
na nájmu, energiích, exekuce
apod.)
– řešení krizové situace
– informace o možnosti poskytování sociálních dávek (příspěvek na bydlení, hmotná nouze)
– informace o možnosti poskytování dávek důchodového
pojištění (např. starobní důchod)
– pomoc při uplatňování práv,
v případě potřeby doprovázení
a zastupování při jednání s úřady a institucemi
– poskytnutí kontaktů na poskytovatele sociálních služeb
a souvisejících služeb (domovy
seniorů, pečovatelská služba,
osobní asistence, hospicová péče atd.)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  ČAS SE ZÁŽITKEM
Při hledání celodenního programu pro děti v období prázdnin mohou
rodiče využít nabídky letních příměstských táborů, které jsou k dispozici
na: www.cck-strakonice.hys.cz, www.ddmstrakonice.cz.

MAJÁLES  FILMOVÉ PANOPTIKUM

95. výročí založení Gymnázia Strakonice
7. 5. 12.30 průvod
14.00 vystoupení studentů – nádvoří hradu
17.00 koncert kapel – nádvoří hradu
(L–Band, Sun on field, When it rains, Mamuma,
Cela pro Klárku, Čutací meruna, BAGS)

PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ
Stonožková škola ZŠ Dukelská pořádá charitativní akci u příležitosti
25. výročí Hnutí Na vlastních nohou a 15. výročí spolupráce Stonožky
s Armádou ČR.
21. 5. od 10.00 hod. na nádvoří hradu

NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETKOVÝCH SKUPIN
30. 5. 13.30 průvod městem, zahájení
14.15 soutěž pochodové defilé – most J. Palacha
19.30 soutěž Show Group – dům kultury
31. 5. 9.30 a 14.00 soutěž pódiové formace – letní kino

STRAKONICE HLEDAJÍ AKTIVNÍ A ŠIKOVNÉ DOBROVOLNÍKY,
TŘEBA I VÁS!
Nový projekt se jmenuje Dobrovolně pro Strakonice 2015 a využívá dotace Ministerstva vnitra
ČR.
V rámci projektu je naplánováno
šest dobrovolnických aktivit, které
byly vytipovány s preventistkami
městské policie a Policie ČR, jde
konkrétně o:
– Hlídání přechodů u základních
škol.
– Pomoc při hledání ztracených
osob (zde jde o nárazovou činnost).
– Informační pomoc při mimořádných událostech – povodně,
havárie autobusu cizinců apod.
(nárazová aktivita).
– Pomoc s informovaností o aktuálních bezpečnostních problémech (např. na sídlišti se začnou ztrácet kola atd.).
– Pomoc s organizací preventivních akcí policie nebo Zdravého města (nárazová aktivita).
– Vedení cvičení na nově vznikajícím workoutovém hřišti.
O pozici dobrovolníka se může
ucházet každý, komu již bylo
18 let a má chuť něco užitečného
dělat. Pochopitelně musí splnit

i další drobné požadavky, které
se mírně liší pro jednotlivé aktivity. Ale krátce řečeno, podmínky
jsou splnitelné pro všechny občany od plnoletosti po důchodový
věk.
Dobrovolníci budou pochopitelně
proškoleni a pro své aktivity i pojištěni.
Koho do projektu hledáme? „Zkušenost ukazuje, že dobrovolníky
zpravidla nebývají lidé, kteří mají
hromadu volného času, ale lidé
aktivní, kteří již nyní mají spíše plný diář. Ti, pokud je nová aktivita
zaujme, si na ni udělají čas. Ve světě se dobrovolníci rekrutují spíše ze
střední a starší generace, u nás je
do těchto aktivit zapojeno i hodně
mladých lidí. Uvidíme, jak tom
bude ve Strakonicích,“ vysvětluje
koordinátor Zdravého města Strakonice Michal Novotný.
Co je pro zapojení do projektu
třeba udělat – rozmyslet si, která
aktivita by vás zajímala, promyslet, kolik času jí můžete věnovat
a napsat na e-mailovou adresu
zdravemesto@strakonice.eu nebo
zavolat na telefon 725 709 733
(Michal Novotný).

PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Mateřská škola
Čtyřlístek
Holečkova, odl. prac. MŠ Lidická 625
U Parku
Lidická 625
Šumavská
Školní, odl. prac. MŠ Lidická 625
Všechny mateřské školy zřizované městem

Termín
1.–3. 7.
7.–10. 7.
13.–17. 7.
20.–24. 7.
27.–31. 7.
3.–7. 8.
10.–14. 8.
17.–21. 8.
24.–28. 8.
31. 8.
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ZVEME
Otavský Plamínek
Maltézský sál
KNIHOVNA V HUSOVĚ ULICI
12. 5., 9.30 hod., sraz u IC pro
8.–31. 5., út–ne 9.00–16.00 hod.
5. 5., 19.30 hod.
2. 5., sraz v 6.55 u nádraží ČD
seniory
Výstava prací žáků ZUŠ Strakonice
Divadelní předplatné „A“
Výlet do Blatné na Vítání ptačího
Hodinka cvičení pro seniory na
Vernisáž 7. 5., 16.30 hod.
Carole Greep: Úhlavní přátelé
zpěvu
venkovních posilovacích strojích
Kapitulní
síň
(Divadlo v Rytířské)
3. 5., 18.00 hod.
16. 5., 12.30 hod., MC Beruška
14. 5., 9.00 hod.
15. 5., 19.30 hod.
Hraní na kantely s o. s. Spona
Dominiontour – turnaj ve hře
Holocaust, věc pochopitelná –
Koncert vokálního seskupení 4TET
4. 5.
16. 5., 14.00 hod., Orin
přednáška
Mgr.
P.
Sekyrka
Th.D.
17. 5., 15.00 hod.
Výstavka fotografií B. Kocka –
Alikvótní léčebné zpívání
14. 5., 17.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
Jarní motivy
18. 5., 9.00–16.00 hod.
Transport
smrti.
Katovice
20.
dub19. 5., 17.00 hod.
18. 5., mezi 17.00 a 19.00 hod.
vodní mlýn Hoslovice
na 1945 – dokumentární film
Květnový koncert žáků ZUŠ (od
Tvořivý podvečer s J. Lebedovou
Den otevřených dveří
Do
17.
5.,
út–ne
9.00–16.00
hod.
10.00 hod. pro ZŠ)
– Drhané ozdoby
23. 5., 14.00 hod., Rennerovy sady
Křížová chodba XIII. – 13. ročník
26. 5., 17.00 hod.
Poznej svého souseda aneb K sobě
DDM
výstavy
děl
studentů
a
absolventů
Večer tanečního oboru ZUŠ
blíž, spolu dál… – romský minifesvýtvarného oboru PF JČU
27. 5., 19.00 hod.
8.–9. 5.
tival (více P. Gerčák 608 079 461)
Bláznivý Petříček – hrají V. Dyk,
MSP
Mistrovství ČR v country tancích
29. 5., 17.00 hod., MC Beruška
T. Vilhelmová
18. 5., 9.00–16.00 hod.
a cloggingu
Deskové hry pro děti a dospělé
Den otevřených dveří
29. 5., 14.00–18.00 hod., CEV
29. 5., 18.30–20.00 hod., Orin
KINO OKO
23. 5., 14.00–23.00 hod.
Podskalí
Zvuková lázeň – gongy
1.–3. 5., pá 17.00 a 20.00,
Husitská muzejní noc
Den dětí se zvířátky
31. 5., 9.00 hod., letiště
so–ne 17.00 hod.
Výstavní sály MSP
Den s 25. protiletadlovým rakeARTWALL
Avengers: Age of Ultron 3D
tovým plukem Strakonice
Do 24. 5., út–ne 9.00–16.00 hod.
2.–3. 5., 20.00 hod. Ex Machine
Do 22. 5.
31. 5., 15.00 hod.
Kapitoly z války 1939–1945 – vý4.–6. 5., po–út 17.30 a 20.00,
E. Hanzalová – Atlas dud – výstava
stava
hřiště na Jezárkách
st 17.30 hod.
23. 5.–26. 6.
Den dětí (www.mcberuska.cz)
Zámecká galerie
Je prostě báječná
Žár pravdy nezhasí – výstava
Besedy a přednášky
6.–8. 5., 20.00 hod.
Do 30. 5.
Vernisáž 23. 5. v 18.00 hod.
Rychle a zběsile 7
út–ne, svátky 13.00–16.00 hod.
4. 5., 10.30 hod., MC Beruška
7.–10. 5., 17.30 hod.
Kresby – T. Němejc – výstava
OSTATNÍ
Látkové pleny a bezplen. metoda
Popelka
Zámecký sálek ZUŠ
4. 5., 17.00 hod., MC Beruška
Akce
9.–10. 5., 20.00 hod.
Mladá a krásná v každém věku
6. 5., 17.30 hod.
2. 5., 15.00 hod., altán u Bavoru
Jimmyho tančírna
11. 5., 17.00 hod., MC Beruška
3. absolventský koncert
Piano na ulici
11.–13. 5., po a st 17.30 a 20.00,
13. 5., 17.30 hod.
Jak zhubnout a váhu udržet
(www.facebook.com/pianostrakonice)
út 17.30 hod., Dejte mi pokoj
Koncert ke Dni matek
13. 5., 17.00 hod., sál gymnázia
6. 5., 19.00 hod., školní klub gym14.–15. 5., 17.30 hod., Malý pán
27. 5., 17.30 hod.
H. Šantrůčková: Švédsko – země
názia
14.–17. 5., 20.00 hod.
4. absolventský koncert
lesů, vod… a lidí (www.knih-st.cz)
GYMSTR E.T.C. Klub anglického
Šílený Max: Zběsilá cesta 3D
Šmidingerova knihovna
15. 5., 16.00 hod., MC Beruška
divadla: Strašidlo cantervillské
16.–17. 5., 17.30 hod.
Rodinné konstelace s kineziologií
2. 5., 16.00 hod., společenský sál
Pírkovo dobrodružství 3D
8. 5., 10.00–16.00 hod.
19. 5., 10.45 hod., MC Beruška
Poznej svého souseda aneb K so18.–20. 5., 17.30 hod., Ladíme 2
vodní mlýn Hoslovice
Správná péče o dětskou pokožku
bě blíž, spolu dál… – vietnamské
18.–20. 5., 20.00 hod., Zabijáci
Vyhánění dobytka na pastvu
odpoledne (P. Gerčák 608 079 461)
20. 5., 18.00 hod., MC Beruška
21.–24. 5., 17.30 hod.
9. 5., 13.00 hod., letní areál pla6. 5.–26. 6., vstupní hala
Bonding
Hurá na fotbal 3D
veckého stadionu
Někomu život, někomu smrt. Vý21.–23. 5., 20.00 hod.
stava k 70. výročí konce 2. sv. válŽivot je život
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
ky věnovaná operaci Anthropoid.
24.–26. 5., 20.00 hod., Země zítřka
Aqua aerobic každou středu od 20.00 do 21.00 hod. V případě velmi
Vernisáž výstavy 6. 5. v 16.00 hod.
25.–27. 5., 17.30 hod., Den blbec
příznivého počasí bude otevřen letní areál. Více na www.starz.cz.
12. 5., 9.00 a 13.00 hod., studovna
27.–28. 5., 20.00 hod.
Krytý bazén
Kurzy počítačové gramotnosti
Poltergeist 3D
12. 5., 18.00 hod., společenský sál
28.–29. 5., 17.30 hod.
Po
6.00–8.00 k. p.
13.30–15.30 17.00–20.00x
K. Skalický: Strakonické příběhy
Divoká dvojka
Út
12.30–13.30
14.30–15.30 20.00–22.00
XVII. Hrabě Colloredo
29.–31. 5., 20.00 hod.
St
6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30* 13.30–16.00 20.00–22.00
26. 5., 17.00 hod., společenský sál
San Andreas 3D
(15.30–16.00x)
Statečný kněz – promítání o J. Jíl30.–31. 5., 17.30 hod.
Čt
(14.30–15.30°) 14.30–16.30 20.00–22.00
kovi s komentářem
Malá z rybárny
Pá
6.00–7.30 k. p.
12.00–22.00 (15.30–20.00x)
27. 5., 17.00 hod., společenský sál
Seniorské středy – 9.30 hod.
So
13.00–20.00
AVČ – Operace Anthropoid – předVybíjená (6. 5.)
Ne
13.00–20.00
náška, host T. Pucholt
Filmový klub – 20.00 hod.
Vysvětlivky: k. p. – kondiční plavání (bez parní lázně), ° – plavání pro
28. 5., 8.00–11.00 hod., odd. pro děti
Klub rváčů (12. 5.)
těhotné, * – plavání pro důchodce, x – 1/2 bazénu
Tvořivá dílnička pro děti – papíroSTRAKONICKÝ HRAD
Informace: otevřeno krytý bazén: 1. 5. 14.00–18.00 a 8. 5. 13.00–20.00,
vé květiny
sauna: 1. 5. a 8. 5. 10.00–17.00 ženy (vstup 1+1 zdarma).
Každý pátek (kromě 1. 5. a 8. 5.),
Rytířský sál
16.00
hod.,
sraz
před
hradem
u
CK
Sauna
Fitness
11. 5., 19.30 hod.
Ciao, přírodovědný kroužek MOP
Út, Pá 10.00–22.00 ženy
Na kole kolem světa – beseda s L.
Po
8.00–12.00 13.00–19.00
I. hradní nádvoří
St
10.00–22.00 muži
a M. Jonovi
Út–Pá 8.00–12.00 13.00–21.00
Čt
10.00–22.00 společná
21. 5., 19.30 hod.
So
14.00–19.00
8. 5. a 22. 5., 13.00–17.00 hod.
So
10.00–17.00 společná
Koncert skupiny Jistem
Ne
14.00–19.00
Farmářské trhy
www.meks-st.cz • www.muzeum-st.cz • www.knih-st.cz • www.ddmstrakonice.cz • http://zus.strakonice.cz • www.starz.cz

DŮM KULTURY
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