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Road show – olympijské sporty 17. 6.
Pivovarská pouť a neckyáda 25. 6.

Práva spotřebitelů – konzultace

Zástupce ČOI bude zodpovídat vaše dotazy
o právech při uplatnění reklamace, o právech
z vadného plnění, z oblasti úvěrových smluv
a klamavých obchodních praktik v úterý
21. 6. od 9.00 do 12.00 hodin na obecním
živnostenském úřadu městského úřadu.
Kontakt: Jana Vadlejchová, tel.: 383 700 330.

Příměstské tábory ve Strakonicích

Dotované příměstské tábory s Beruškou pro
děti 1. stupně. Více na www.rcberuska.cz.
Příměstské tábory s DDM. Více na http://
www.ddmstrakonice.cz/ddm-strakonice/letni-tabory. Příměstský tábor Apoštolské církve
Mana pro děti od 9 do 14 let s česko-americkým týmem. Více na www.manacirkev.cz.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky

Oblastní charita Strakonice ze sbírky zaplatila
nákup auta pro Pečovatelskou službu Strakonice a pořídila průmyslovou pračku pro Dům
klidného stáří sv. Anny. Odměnou koledníkům byl jeden vstup do letního areálu STARZ
nebo na plovárnu v Blatné. Oběma organizacím děkuje ředitelka Olga Medlínová.

Za 7 měsíců 32 kg dole!
OPRAVDU SE MI TO PODAŘILO. JMENUJU SE MARCELA NĚMCOVÁ, BYDLÍM POBLÍŽ
STRAKONIC, PRACUJI JAKO PRODAVAČKA A DÍKY VÝŽIVOVÉ PORADNĚ NATURHOUSE MOHU
NOSIT KRÁSNÉ OBLEČENÍ VE VELIKOSTI S. A NEJEN TO…
Než jsem se dozvěděla o výživové poradně NATURHOUSE ve Strakonicích, v podstatě jsem
svou postavu neřešila. Neříkám, že bych byla spokojená, ale nekladla jsem tomu prioritu.
Pamatuji si před nějakou dobou, myslím, že to bylo tehdy, když se zrovna otvírala výživová
poradna NATURHOUSE u nás ve Strakonicích, že jsem procházela okolo a oslovila mne
slečna s letáčkem a nabídla mi konzultaci u výživové poradkyně. Tenkrát jsem to odmítla.
Nikdy jsem totiž nevěřila tzv. pouličním verbířům, všichni jistě známe ty neodbytné nabízeče
všeho možného. Zrazená z dob dřívějších jsem si ani pořádně nevyslechla, co mi slečna
v bílém oblečení nabízí, což byla velká škoda, dnes už to vím.

Uběhlo několik let a já se přeci jen, sice oklikou přes jednu soutěž, ale přesto dostala
do NATURHOUSE. A světe, div se! Byla jsem naprosto nadšená. Již po jednom
týdnu dodržování metody NATURHOUSE jsem odložila 3 kg bez hladovění. Můj život
po NATURHOUSE je stejně krásný jako před ním, jen poněkud lehčí… o 32 kg. Cítím se
skvěle a plná života. Ráda si oblékám oblečení, na které jsem do té doby jen koukala,
a postupně si obnovuji šatník. A z čeho mám největší radost? Že i můj intimní život je teď
lepší. NATURHOUSE mi pomohl s něčím, o čem jsem byla přesvědčená, že není možné
změnit. Pomohl mi zvýšit sebevědomí, mohu si kupovat krásné, mladistvé oblečení v běžné
konfekční velikosti S, nebojím se stoupnout si na váhu a podívat se na sebe do obrovského
zrcadla v naší koupelně.
Mnohokrát všem děkuji, v první řadě výživové poradně NATURHOUSE ve Strakonicích.
Marcela Němcová

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia Combi
měsíčně již od 3 599 Kč*

Připravte se na prázdninové cesty.
Stylová, prostorná a bezpečná
Fabia Combi s pětiletou zárukou
a zvýhodněním může být Vaše již
od 239 900 Kč.* Odhalte přednosti
vozu ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

RV1600072/06

Chcete také bez hladu a natrvalo odložit svá kila? Výživová poradna NATURHOUSE Strakonice
Kochana z Prachové 119, tel.: 383 134 384, e-mail: strakonice@naturhouse-cz.cz

Zvýhodnění
30 000 Kč*

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojefabiacombi.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-353 1

RV1600272/03

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1,0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 239 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem
76 810 Kč (32,02 %), výše úvěru 161 790 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 000 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 220 291 Kč,
RPSN vč. pojištění 17,37 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 95 960 Kč, měsíční splátka úvěru 3 068 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 599 Kč, úroková sazba
p. a. 11,63 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění
(60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

16.5.2016 16:00:08

RV1500849/06

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

AUTOSERVIS ŠRACHTA s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz

ÚVOD

Jak snadno by mohly Strakonice kvést

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Marie Havelková vybudovala za dva roky v Radomyšlské ulici nádhernou skalku.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

S probouzejícím se jarem začínají vonět
a zdobit se do rozličných barev zahrádky,
květináče, balkony, skalky.

Na jednu takovou jsme dostali pozvání a společně s panem starostou se vydali ji navštívit. Náhodní kolemjdoucí se těší z pohledu
na rozkvetlou krásu a neostýchají se chválit.
Marie Havelková je energická a všemi
směry činorodá dáma s neuvěřitelnou dávkou
chuti žít. Nemá zapotřebí dávat na odiv
lacinou pózou svou pracovitost. To, co za ní
zůstává, mluví samo o sobě. Nezahálí a nenechá ležet ladem ani kousek půdy. Jako dcera
statkáře si velmi dobře uvědomuje, jak cenný
je každý kousek země. Proto se jednoho
dne rozhodla, navozila obrovskou hromadu
kamenů, ze kterých vyskládala podél plotu

Jeden hot a druhý čehý
I tak je možné nazvat neuvážené jednání, a protože se něčeho podobného chceme vystříhat, rádi
bychom přizvali ke spolupráci všechny občany,
kteří chtějí město Strakonice prosperující, plnohodnotně vyhovující potřebám zaměstnaných
a poctivě pracujících lidí.
To, že jsou témata, která vás trápí, je skutečnost, ale nezměníme je, když o nich budeme jen
diskutovat nad sklenicí, byť dobrého Otavského.
Změníme je cílenou prací, která ale musí být
vzájemná. Nechceme vydávat nařízení a nesmyslné vyhlášky omezující život ve městě. Chceme
najít společnou řeč.
Je možné, že po přečtení těchto řádků naopak
budeme nařčeni, že si nevíme rady, a tak přibíráme veřejnost ke spolupráci. Tak to vážně není.
Město je vaše a my jsme se zavázali pracovat
pro vás a přijde nám absurdní proklamovat, že
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taras. Od té doby uběhla dvě jara a dnes,
jdete-li podél Radomyšlské ulice, narazíte na rozkvetlé místo, které hladí po duši.
Shodou náhod přesně tudy vede turistická
trasa a mohu vás ubezpečit, že není člověka,
který by se u skalky nezastavil, aby se kochal
nádherou pestrých barev.
Marie Havelková říká, že takových míst
ve Strakonicích je, jen chtít najít ty správné
ruce, které budou ochotny pracovat, a město
by bylo jedna velká zahrada.
Takových lidí, jako je Marie Havelková, je
třeba si vážit, neboť nezištně přispívají drobnými maličkostmi k hezkému prostředí.
Možná jeden tip pro začínající zahradní
architekty z úst Marie Havelkové: „Vezměte
si každý takový kousek země ladem odpočívající, ukažte na něm, co ve vás je, co umíte,
pak to šikovně nabídněte a to bude ta nejlepší
prezentace, jakou byste si mohli představit.“

pracujeme pro vás, ale bez vás. Bez toho, abychom znali vaše přání, názory, potřeby. Jen tak je
možné dobrat se prospěšného konsensu, protože
spolupráce je především o hledání řešení, která
jsou přijatelná pro všechny zúčastněné strany.
K tomu vede mnoho cest, jednou z nich je najít
kompromis, který ale nesmí být jednostranně
vnímán jen jako částečný úspěch, protože jedna
ze stran musela slevit ze svých požadavků.
Jestliže se ve vašem okolí vyskytne problém,
přijďte s ním na radnici. Společně budeme
diskutovat a můžeme vyvolat veřejné projednání.
Nedostatky můžeme změnit. Když se o nich
nedozvíme, nic se nestane a vy budete jen více
zklamaní.
V květnu proběhla prezentace záměru využití
přádelny. Byl jsem mile potěšen účastí i věcnými
připomínkami. Díky diskusi, dávající jasný
signál, že věci veřejné vám nejsou lhostejné,
můžeme společné problémy řešit.
Milan Jungvirt, místostarosta

Máme tu červen,

asi nejkrásnější měsíc v roce.
Nejkratší noci, vše je zelené,
před námi prázdniny pro naše
děti a vnoučata. Mají 1. června
svátek. Sháníme dárky, sladkosti, pořádáme sportovní utkání,
ukazujeme, že je máme rádi,
dnes určitě. Děti jsou naše budoucnost. Doslova! Nejen jako
nositelé naší genetiky, pokračovatelé našich snů, ale po čase
naše jediná opora ve stáří.
A zde se, ať chceme nebo ne,
projeví náš příklad. Děti nám
ukáží to, co jsme jim ukazovali
celý život. Budou dělat věci,
které viděly u nás a zažily při
svém dospívání. Budou dělat
to, co my. Určitě si pamatujete
báseň Dědova mísa, mistrné
ztvárnění nezadržitelného koloběhu života. Pokud svým dětem
ukážeme, že přednost má naše
kariéra, peníze, osobní pohodlí,
je marné jim říkat, že to děláme
pro ně. Až budeme staří a bezmocní, můžeme se pak dočkat
samoty a nedostatku času
z jejich strany. Pamatuji si, že
se moji rodiče starali o babičku
a dědu do poslední chvíle, oba
dožili v klidu domova, mezi
svými nejbližšími. Upřímně –
nejsem si úplně jist, jak to bude
se mnou. No, ještě mám pár
let na to, abych se polepšil.
Tak konec psaní a jdu za dětmi
a vnukem. Nikdy není pozdě.
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ZPRÁVY
Rekonstrukce nákupních
center ve Strakonicích začala
V květnu byla dokončena demolice objektu bývalého Penny Marketu č. p. 1267
v ulici Katovická. Na novou stavbu dosud
stavební povolení vydáno nebylo, neboť
musí předcházet povolení dopravních
a vodohospodářských staveb (komunikace,
parkoviště, kanalizace, vodovod). Objekt
nového obchodního centra bude dvoupodlažní se zastavěnou plochou 1937 m2
a výšce 9,5 m, vizuálně bude navazovat
na stávající objekt obchodního centra.
Realizace nového prodejního prostoru Lidlu v ulici Ellerova byla povolena.
Po zbourání objektu se plynule začne
s výstavbou nového, na který má investor
již vydané stavební povolení.
Markéta Bučoková, PR

Zástupci komise dopravy spolu s pracovníky společnosti ČSAD STTRANS,
a. s., připravili na základě došlých
připomínek od občanů a na základě
vyhodnocení zkušeností uplynulého roku
úpravu jízdních řádů městské hromadné
dopravy.

Foto: archiv města

Město Strakonice vyhlásilo soutěž Strakonice
kvetou. Zapojit se do ní může každý, kdo
miluje květiny a s láskou o ně pečuje. Soutěž je
zaměřena na květinovou výzdobu oken, výloh,
balkonů a předzahrádek ve Strakonicích.
Přihlásit se můžete elektronickým zasláním
fotografií s květinovou výzdobou včetně
kontaktních údajů (jméno, adresa, telefon,
e-mail) na adresu: seniori@mu-st.cz od 1. 6.
do 31. 7. 2016. Zasílejte dvě fotografie, první s celkovým pohledem pro určení lokality,
druhou s detailním záběrem.
Hodnocení bude dvoukolové. První kolo
v podobě internetového hlasování bude
od 15. 8.–16. 9. Ve druhém kole vybere
hodnoticí komise společně s místostarostou
pět nejhezčích květinových výzdob. Prvních
pět nejlepších soutěžících bude finančně
odměněno a každý přihlášený dostane
drobnou pozornost.
Výsledky soutěže budou zveřejněny
na www.strakonice.eu, www.souteze.
strakonice.eu a ve Zpravodaji města. (red)

POZVÁNKA
na dvanácté veřejné zasedání
zastupitelstva města dne
22. 6. 2016
od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti
MěÚ Strakonice.
Program jednání naleznete na
www.strakonice.eu
nebo ve vývěskách města.
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Pravidelná linka MHD zajíždí i na Velké náměstí.

RUDOLF OBERFALCER, PŘEDSEDA KOMISE DOPRAVY

Strakonice kvetou



Připomínky občanů mění MHD

Zásadní změnou je vznik nové linky
č. 5, na kterou byly přesunuty především
spoje z linky č. 2, jež obsluhovaly lokalitu
Raisovy ulice a Sídliště
1. máje. Některé spoje
byly přesunuty z linky
č. 1 na linku č. 2. Záměrem těchto významných
změn bylo zjednodušit
orientaci v jízdních řádech, kdy především
linka č. 2 obsahovala mnoho spojů a zároveň
jezdila po několika trasách.
Nově jsou trasovány některé spoje linky
č. 4, kdy doprava vede ze Sídliště 1. máje přes
Velké náměstí na sídliště Mír. Bylo tak vyhově-

Foto: archiv města

no především obyvatelům Sídliště 1. máje, kteří
tento spoj požadovali v petici zaslané vedení
radnice. Další dílčí úpravy některých spojů se
týkaly především krátkých uspíšení, či naopak
drobného opoždění, aby se vyhovělo lépe
návaznosti na další spoje dálkové autobusové
a vlakové dopravy. U některých spojů provozovaných pouze ve školním roce byla platnost rozšířena i na období prázdnin. Jinde byly na trase
doplněny zastávky v minulosti zrušené.
Doporučujeme všem našim spoluobčanům
seznámit se s navrženými změnami a pevně
věříme, že tato opatření budou občany Strakonic kladně přijata. Děkujeme všem, kteří radnici zaslali své připomínky
a náměty ke zlepšení obslužnosti strakonické MHD,
protože jen tak je lze účelně
zapracovat do stávajících
jízdních řádů a neustále
tak vylepšovat funkci hromadné dopravy.
Důkazem smyslu této práce je fakt, že oproti
loňskému roku se sešlo komisi dopravy o dvě
třetiny méně připomínek.
Nové jízdní řády MHD budou platit od
1. 7. do 10. 12. 2016.

„vznik nové linky
číslo pět“

Ještě jednou o sportu
Nerad bych se znovu opakoval, ale nedá mně
nezareagovat velmi stručně a v krátkosti.
Po vydání článku o sportu se proti jeho
obsahu ozvaly hlasy. To se samozřejmě dalo
čekat. Ale například výtka, že pokud dospělí nebudou sportovat, budou dávat špatný
příklad svým dětem, mne opravdu pobavila.
Obávám se, že právě příklad s nataženou
rukou, která by měla financovat moji zábavu,
je tím špatným vzorem.
Budu-li poctivě pracovat, peníze, které
mně jsou odměnou za moji práci, mohu proměnit zčásti ve svou zábavu, to je příkladná
ukázka a vzor pro naše potomky. Nikoliv
čekání s rukama v klíně, zda za mě někdo
něco zaplatí.
Sport je nevýdělečná věc, která dotování
a sponzoring zcela jistě potřebuje. Je ale
nezbytně nutné si uvědomit, že je městem fi-

nancován z peněz daňových poplatníků, které
se musí spravedlivě rozdělit mezi mnoho
dalších a mnohdy i více potřebných struktur
zajišťujících chod města.
Bohužel je smutné, že vše lze obrátit a zneužít. V žádné společnosti nikdo zadarmo nic
nedostane. Vše je vykoupeno prací, službou.
Proto komentovat vyjádření jako odsouzení
sportovních aktivit dospělých je naprosto
zkreslené.
Je nezbytnou potřebou, aby nejen dospělí,
ale všichni, koho sport baví, se jím zabývali.
Ale zadarmo to rozhodně nebude. A z cizího
také ne.
Opravdu si myslíte, že uvedené částky
dosahující a někdy i přesahující hranici
40 milionů jsou malou a zanedbatelnou podporou sportu ve Strakonicích? 
Milan Jungvirt, místostarosta
Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY

Služby pro mentálně postižené
JITKA KŘIŠŤANOVÁ, VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ

Denní stacionář pro mentálně postižené
děti, mládež a dospělé sídlí v Ellerově ulici
u zimního stadionu. Jedná se o ambulantní
službu poskytující sociální službu mentálně
postiženým jedincům ve věku od 7 do 64
let. Cílovou skupinou jsou osoby s mentální retardací a nutnou podporou zabezpečení životních a osobních potřeb, osoby
s přidruženou tělesnou vadou (částečně
mobilní či imobilní), osoby s přidruženou
smyslovou vadou a osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené způsobilosti
k právním úkonům.
Zařízení navštěvuje 30 uživatelů, kteří zde
společně tráví svůj čas. Denně se o ně stará tým
kvalifikovaných zaměstnanců v oblasti speciální pedagogiky. Každý uživatel má možnost si
sám vybírat činnosti a aktivity dle schopností,
zájmů a přání a každý je pracovníky nejen
motivován, ale také individuálně podporován
tak, aby jeho přání byla splněna.
Uživatelé stacionáře se věnují aktivitám,
které vedou k prohlubování či udržování jejich
znalostí a dovedností. Veliké oblibě se těší
sportovní činnosti – běžecké lyžování, cyklistika, fotbal, florbal, kuželky, kondiční a relaxační plavání, atletika, stolní tenis, turistika,

zdravotně tělesná výchova, kondiční cvičení
a posilování. Všechny sportovní činnosti vedou
k posilování fyzické, ale i psychické kondice
a jejich výstupem je účast na mnoha sportovních akcích a závodech pořádaných nejen
stacionářem, ale i ostatními zařízeními po celé
republice. V rámci celoživotního vzdělávání se
zaměstnanci stacionáře snaží uživatelům vštěpovat znalosti z oblastí prostorové orientace,
orientace v čase, peněžní hodnoty, orientace
ve světě, základů společenského chování, partnerských vztahů a také podporují jejich počítačové dovednosti. Uživatelé se věnují i mnoha
rukodělným činnostem – práci ve výtvarném
ateliéru, v keramické či dřevařské dílně, ale
také se společně učí starat se o domácnost – učí
se zvládat domácí práce, věnují se přípravě
pokrmů a společně se starají o zahradu.
Dalšími činnostmi jsou zpěv s kytarou,
muzikofiletika, bazální stimulace a dramatická výchova. Sezonně se věnují i pracovní
rehabilitaci. Nejvíce oblíbenými aktivitami
jsou všechny výpravy za poznáním, výlety,
exkurze, sportovní a kulturní pobyty mimo
zařízení, ale hlavně tradiční akce pořádané
stacionářem – diskotéky, plavecké závody,
fotbalové a florbalové turnaje, taneční hodiny,
společná setkání s rodinnými příslušníky
a mnoho dalších.
Denní stacionář zajišťuje uživatelům kompletní pomoc při zvládání běžných úkonů,

Klienti stacionáře na jedné ze svých výprav za poznáním.

Foto: archiv denního stacionáře

jako je péče o vlastní osobu, poskytuje stravu
a nutnou dopomoc při stravování, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím
a pomoc při obstarávání zájmů a osobních
záležitostí. Úhrada sociálních služeb je
stanovena hodinovou sazbou – dle stupně
příspěvku na péči.

INZERCE

Zvýší Váš puls i datový přenos.
Nový Tiguan. Život bez hranic.
Nový Tiguan na Vás udělá dojem. Zatímco zvenku můžete obdivovat jeho atletický vzhled, uvnitř si Vás získají aplikace systému
Car-Net App Connect. Prostřednictvím aplikace My Guide můžete objevovat vzrušující cíle ve Vaší blízkosti
a zároveň sledovat aktuální dopravní informace. Každá projížďka v novém Tiguanu vede k novým zážitkům.
www.novytiguan.cz
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

RV1600273/03

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, spol. s r.o.
Píseká 513, 368 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, www.auto-strakonice.cz, e-mail: info@auto-strakonice.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Globální vesnice ve Waldmünchenu

Voda, sport, relaxace po celý den

Poslední týden v dubnu vyrazilo 22 žáků
osmých tříd základní školy F. L. Čelakovského do německého Waldmünchenu. Zde
už na ně čekalo 31 stejně starých žáků
z partnerské školy Realschule Neustadt, kteří
za sebou měli první lekci českého jazyka.
Partnerství našich škol trvá již několik let.
Česko-němečtí lektoři měli program do detailu promyšlený. Pobyt pomáhá odbourávat
jazykovou bariéru, protože žáci se musí při
různých činnostech a úkolech dorozumět,
a je jedno, zda použijí angličtinu, němčinu,
ruce nebo nohy, počítá se především snaha!
Chtěli bychom poděkovat městu Strako
nice, které akci finančně podpořilo.
Tereza Miklasová

160. výročí úmrtí K. H. Borovského
Jednota Karla Havlíčka Borovského pořádá
autobusový zájezd na Olšanský hřbitov
do Prahy v pátek 29. 7. k uctění památky
patrona K. H. Borovského. Pietní program
začne v 10 hod. u jeho hrobu v oddělení 10.
Vystoupí zde mj. herečka Valérie Zawadská
s přednesem Havlíčkových básní a epigramů. Po položení věnců bude pietní program
probíhat i u hrobu strakonického rodáka
F. L. Čelakovského.
Odjezd ze Strakonic je z autobusového
nádraží 29. 7. v 7.30 hod. Zájemci se mohou
přihlásit do 22. 7. na tel.: 736 612 512 nebo
777 166 196. Zúčastnit se můžete i samostatně. 
František Sáček

Vyzkoušejte si olympijské sporty



KAREL DVOŘÁK, VEDOUCÍ PLAVECKÉHO STADIONU

Letní areál plaveckého stadionu otevírá
své brány 1. června, kdy je vstup pro děti
do 15 let zdarma v rámci Mezinárodního
dne dětí. Venkovní rekreační zóna nabízí
celou řadu možností, jak strávit aktivně čas
za slunečného letního počasí.
Červen neslibuje ještě konstantní teplotu, proto je otevírací doba areálu ve dvojím režimu.
Pokud je příznivé počasí, je otevřeno od 12.00
do 20.00 hodin. Při nepřízni počasí je otevřen
krytý bazén dle aktuální provozní doby
zveřejněné na www.starz.cz, stránka je každý
den aktualizována do 11. hodiny. O hlavních
prázdninách je otevřeno vždy v letním areálu,
a to od 10.00 do 21.00 hodin v červenci
a od 10.00 do 20.00 v měsíci srpnu. V případě příznivých podmínek může být otevřeno
i v měsíci září od 12.00 do 20.00 hodin.

Foto: archiv města

Strakonice budou 17. 6. jednou ze zastávek
sportovně zábavné roadshow Jižní Čechy
olympijské 2016, kterou organizuje Jihočeský kraj společně s ČOV. Akce přiblíží
atmosféru olympijské vesnice, která bude
v létě na Lipně. Od 10.00 do 17.00 hod.
se mohou děti i dospělí zapojit do řady
sportovních soutěží.
Návštěvníci roadshow se mohou
těšit na brazilskou hudbu či tanečníky. Pro
nejmenší bude připravena klauniáda a skákací hrad. Zájemci se budou moci vyfotit
v olympijském fotokoutku nebo získat podpis
olympijského vítěze.
V rámci projektu Sazka Olympijský
víceboj si návštěvníci mohou vyzkoušet
řadu olympijských i neolympijských sportů,
například badminton, vrh koulí, pálkařský
trenažer či kop na přesnost a rychlost. Každý
soutěžící obdrží vysvědčení. Více informací
na www.strakonice.eu.
Klára Němcová, art4promotion
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Vodní pólisté v akci.

Foto: archiv města

Venku jsou k dispozici tři bazény. Největší je
padesátimetrový s osmi dráhami, druhý bazén
s toboganem, ten dostal letos nový plášť. A třetí
bazén pro nejmenší se čtyřmi skluzavkami.
V tomto roce bude pro nejmenší děti zrekonstruováno brouzdaliště, které dostane nové
obklady a bude jistě ozdobou areálu. Vedle
vodních prvků je návštěvníkům k dispozici
několik hřišť pro různé pohybové aktivity.
Velké hřiště na basketbal, fotbalové hřiště s malými brankami, tenisový asfaltový kurt, hřiště
pro nohejbal a volejbal, badmintonové hřiště
a největší chloubou areálu je osmnáctijamkové
hřiště na minigolf a hřiště na beach volejbal,

Foto: archiv STARZ

které prošlo před letošní sezonou kompletní
údržbou. Spočívala ve výměně písku a nainstalování nového vybavení (lajny, míče, sítě).
Od minulé sezony jsou navíc k dispozici velké
zahradní šachy, které byly návštěvníky příznivě
přijaty.
Vedle sportovních aktivit nabízí areál
i další služby pro návštěvníky. Těm, kterým
po sportu vyhládlo nebo mají chuť se něčím
osvěžit, nabízí areál tři provozy s občerstvením a jednu specialitu v podobě pravých
francouzských palačinek, které lze ochutnat
vedle letní pokladny u krytého toboganu.
Mimo tyto větší provozovny je ještě k dispozici stánek s cukrovou vatou a ledovou tříští
a stánek s výbornou točenou zmrzlinou.
Letní areál také hostí mnoho sportovních
týmů a oddílů různých zaměření. Vždy se
u nás připravují české reprezentace plavců, záchranářů, oddíly synchronizovaného plavání,
mažoretky, navštěvují nás i dětské tábory.
V sobotu 18. 6. se tu koná v pořadí již
51. ročník plaveckých závodů Zlatý fez. V červenci hostí areál sdružení Kontakt bB, které
u nás pořádá tři týdenní turnusy s hendikepovanými sportovci, a vždy v pátek na konci
turnusu probíhají atraktivní závody (pátky 15.,
22., 29. 7.). Dovolujeme si ještě upozornit návštěvníky, že v některých časech celé letní sezony může být omezen provoz padesátimetrového bazénu na jednu polovinu nebo i na celý
bazén. V případě blokování celého bazénu se
snižuje vstupné na polovinu. Tato situace však
nastává maximálně třikrát za celou sezonu.
Ceny vstupného pro sezonu 2016 zůstávají na stejné úrovni jako v minulých letech
a pevně věříme, že letošní léto bude minimálně stejně tak krásné jako minulé a návštěvníci budou spokojeni.

Velké šachy si mohli lidé zahrát už loni.  Foto: archiv města

Zpravodaj města Strakonice

Rozdělení finančních prostředků na sport

Opatření 1–5 Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních
volnočasových aktivit pro rok 2016 budou zveřejněna v příštím čísle Zpravodaje.

Opatření 6 – Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí
Částka (Kč)

Příjemce, účel

13 500
15 000

Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s., závody Zlatý fez
Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s., Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Strakonice za rok 2015
Martin Chylík, fotbalový turnaj mladších a starších přípravek
Fbc Strakonice, z. s., 4. ročník florbalového turnaje Memoriál Petra Adlera
SK Basketbal Strakonice, z. s., turnaj minibasketbalových přípravek
Klub Svazu civilní ochrany České republiky, o. s., krajské kolo soutěže ,,Mladý záchranář –
dokaž, že umíš“
Fbc Strakonice, z. s., 2. ročník školní florbalové ligy
TJ Dražejov, z. s., akce Červen patří dětem
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Strakonice, akce Otavský plamínek
Sdružení zdravotně postižených v ČR, z. s., VII. ročník petanquového turnaje
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Strakonice, okresní soutěž v požárním sportu mužů a žen
Dům dětí a mládeže Strakonice, Den dětí v Rennerových sadech a Den dětí se zvířátky
v zahradě CEV Podskalí
Sportovní klub biatlonu Strakonice, o. s., 6. ročník Pootavského biatlonu
Okresní fotbalový svaz Strakonice, fotbalové turnaje pro kategorie přípravka, mladší a starší a žáci
SK Basketbal Strakonice, z. s., akce Jihočeský streetbalový víkend
Myslivecký spolek Banín Dražejov, rybářské závody se zábavným a soutěžním programem
HC Strakonice, VI. ročník mezioddílových krasobruslařských závodů
Svaz diabetiků ČR, II. ročník turnaje v kuželkách pro seniory a zdravotně postižené
Rodinné centrum Beruška Strakonice, z. s., strollering – závod kočárků
Fotbalový klub Junior Strakonice, o. s., turnaje v kopané mladších žáků a dorostu
Sportovní klub Cyklo-Macner Strakonice, z. s., 25. ročník cyklistických závodů horských kol
Velká cena Cyklo-Macner
Sportovní klub Cyklo-Macner Strakonice, z. s., 20. ročník cyklistického silničního závodu
Velká cena Cyklo-Macner
TJ ČZ Strakonice, setkání dětí a rodičů na závěr sezony 2015/2016
Manta – diving o. s., Den dětí pod hladinou
Sdružení zdravotně postižených v ČR, z. s., VI. ročník kuželkového turnaje
Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s., 6. ročník Novoročního plavání na řece Otavě
Český rybářský svaz, z. s., rybářské závody pro děti a mládež
František Burda, IV. ročník turnaje veteránů "50 let" ledního hokeje – Memoriál Jaroslava Sovy

2 500
5 000
3 500
2 000
3 000
3 000
5 000
2 000
3 500
1 000
4 000
7 000
3 500
2 000
3 000
1 000
2 000
2 500
3 000
2 000
1 000
3 000
2 000
1 000
2 000
2 000

DOTACE
Druhá výzva udílení
dotací pro sport a kulturu
Upozorňujeme žadatele, že si mohou podávat žádosti o dotace z dotačních programů
města Strakonice na podporu tělovýchovy,
sportu a ostatních volnočasových aktivit
a na podporu kultury v roce 2016.
Plné znění podmínek pro poskytnutí
dotací, okruhu způsobilých žadatelů,
hodnotících kritérií, žádostí a dalších
povinných příloh je k dispozici na
www.strakonice.eu, v portálu občan,
pod odkazem dotace.
TĚLOVÝCHOVA, SPORT A OSTATNÍ
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
a jednorázové sportovní
a volnočasové akce
ad
 ruhá výzva pro období 1. 7.–31. 12.
a lhůta pro podání žádostí: 1.–30. 6.
ao
 bjem finančních prostředků:
100 000 Kč
KULTURA
a jednorázové kulturní akce a projekty
a druhá výzva pro období 1. 7.–31. 12.
a lhůta pro podání žádostí: 1.–30. 6.
ao
 bjem finančních prostředků:
100 000 Kč
(red)

Individuální dotace
Částka
(Kč)

Příjemce

2 000

Student, o. p. s., celorepubliková soutěž
Formule 1

10 000

Jiří Veselka, podpora Sáry Veselkové, členky snowboardcrossové reprezentace ČR

Více na www.strakonice.eu

(red)

RV1600051/03
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY
25. 6.–6. 8.
Proč nemám rád tohle město
Pavel Drdel, fotografie
vernisáž 25 .6., 17.00 hod.
místo: ArtWall, Želivského ulice
Do 25. 6.
Sady 180
180. výročí založení Rennerových sadů
místo: ArtWall, Želivského ulice
Do 27. 6.
Světlo, výtvarné práce žáků ZUŠ
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
2. 6.–30. 6.
Výstava DDM – Výročí Karla IV.
vernisáž 1. 6., 16.00 hod.
místo: Zámecká galerie, info: MSP
3. 6.–30. 6.
Výstava DDM – Mezi nebem a zemí
fotografie kolektivu autorů
vernisáž 2. 6. v 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS
2. 7.–30. 7.
Viděno dvěma
obrazy a keramika Vladimíry Zborníkové a Pavla
Macáka
místo: Maltézský sál, info: MěKS

KINO OKO
1. 6., 17.30 hod.
Jak básníci čekají na zázrak
ČR, komedie, 120 minut, 2D, přístupný všem
1. 6., 20.00 hod.
Pátá vlna
USA, akční, titulky, 111 minut, 2D, přístupný od 12 let
2.–5. 6., 17.30 hod.
Želvy Ninja 2 3D
USA, akční/dobrodružný/fantasy/komedie/
sci-fi, 112 minut, přístupný všem
2.–5. 6., 20.00 hod.
Správní chlapi
USA, komedie/krimi/mysteriózní, titulky,
115 minut, 2D, přístupný od 15 let
6.–9. 6., 17.30 hod.
Děda
ČR, letní prázdninová komedie, 90 minut, 2D,
přístupný všem
6.–8. 6., 20.00 hod.
Tajemství pouze služební
ČR/SR, drama, 98 minut, přístupný všem
9.–13. 6., čt a po 20.00 hod., pá–ne 17.30
a 20.00 hod.
Warcraft: První střet 3D
USA, akční/dobrodružný/fantasy, přístupný od 12 let
13.–15. 6., 17.30 hod.
Musíme se sejít
ČR, komedie, 80 minut, 2D, přístupný všem
14.–16. 6., 20.00 hod.
V zajetí démonů 2
USA, horor, titulky, 2D, přístupný od 15 let
16.–20. 6., 17.30 hod.
Hledá se Dory 3D
USA, animovaný, rodinný, 90 minut,
přístupný všem
17.–19. 6., 20.00 hod.
Centrální inteligence
USA, akční komedie, titulky, 114 minut, 2D,
přístupný od 12 let
20.–21. 6., 20.00 hod.
Oslněni sluncem
Itálie, krimi/drama, titulky, 124 minut, 2D,
přístupný od 15 let
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21.–23. 6., 17.30 hod.
Dcera čarodějky
Dánsko, dobrodružný/fantasy, 97 minut, 2D,
přístupný od 12 let
23.–26. 6., 20.00 hod.
Den nezávislosti: Nový útok 3D
USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 128 minut,
přístupný od 12 let
24.–26. 6., 17.30 hod.
Ratchet a Clank: Strážci Galaxie, 3D
USA, animovaný/dobrodružný, 94 minut,
přístupný od 12 let
27.–29. 6., 17.30 hod.
Léto all exclusive
Francie, komedie, titulky, 93 minut, 2D, přístupný všem
27.–29. 6., 20.00 hod.
Podfukáři 2
USA, akční/komedie/thriller, titulky, 129 minut,
2D, přístupný od 12 let
30. 6., 17.30 hod.
Angry Birds ve filmu 3D
Fin/USA, animovaný/rodinný, 100 minut, přístupný všem
30. 6., 20.00 hod.
Než jsem tě poznala
USA, drama, titulky, 150 minut, 2D, přístupný od 12 let
SENIORSKÉ STŘEDY
8. 6., 9.30 hod.
Teorie tygra
ČR, komedie/drama, 2D
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
22. 6., 20.00 hod.
Boj
Dánsko, drama, titulky, 115 minut, 2D, přístupný
od 12 let

PLAVECKÝ STADION
Dne 1. června zahajuje provoz letní areál.
Odpolední a víkendové veřejné plavání se
přesouvá z krytého bazénu do letního areálu,
v případě zhoršeného počasí naopak.
LETNÍ AREÁL
Po–Ne 12.00–20.00 hod.
KRYTÝ BAZÉN
6.00–8.00 – kondiční plavání bez parní lázně
12.30–13.30 – plavání pro invalidy
13.30–15.30
17.00–20.00 – ½ bazénu
Út
12.30–13.30
14.30–15.30
St
6.00–8.00 – kondiční plavání bez parní lázně
12.30–13.30 – plavání pro důchodce
13.30–16.00 (15.30–16.00 – ½ bazénu)
Čt
14.30–15.30 – plavání pro těhotné
14.30–16.00 (15.30–16.00 – ½ bazénu)
Pá
6.00–7.30 – kondiční plavání bez parní lázně
12.00–22.00 (15.30–19.00 – ½ bazénu)
So
12.00–20.00
Ne
12.00–20.00
SAUNA
Út 10.00–22.00 ženy 

St 10.00–22.00 muži

FITNESS
Po
8.00–12.00
13.00–19.00
Út–Pá
8.00–12.00
13.00–19.30
So–Ne			14.00–19.00

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Nedělní bohoslužby
8.00 hod. kostel Podsrp
9.30 hod. kostel sv. Markéty
5. 6., 9.30 hod., kostel sv. Markéty
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
19. 6., 9.30 hod., kostel sv. Markéty
nedělní eucharistie s udílením 1. sv. přijímání
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
www.manacirkev.cz
Nedělní bohoslužba
9.30 hod., Lidická 194
Zamyšlení nad Biblí
každý čtvrtek, 17.00 hod., Lidická 194

POZVÁNKY
1. 6., 14.00–17.00 hod.
Den dětí
místo: Rennerovy sady, info: DDM
2. 6., 14.00–18.00 hod.
Den dětí se zvířátky
hry a soutěže o ceny, prohlídka zvířátek
místo: CEV Podskalí,
info: kulhova@ddmstrakonice.cz, tel.: 383 322 956
2. 6., 17.00 hod.
Upoutat mračna. Básnický obraz Sidonie
Nádherné.
autorské čtení Ondřeje Fibicha z nové knihy
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
3.–5. 6.
Po stopách Švandy dudáka
dálkový etapový pochod
trasy: pátek 10 km – start v 16.00 hod.
(v místě ubytování), sobota 5–50 km – start
6.00–11.00 hod. (hradní nádvoří), neděle 5,
10 km – start 7.00–11.00 hod. (hradní nádvoří)
sobotní trasy: Radomyšl, Sedlice, rybník Milavý
Brloh, Osek, Strakonice
info: Zdeněk Němec, tel.: 723 537 573
3. 6., 18.00 hod.
Jamboree
festival country a bluegrassové muziky
účinkující: Luňáčci, Monogram, Modrotisk,
Malina Brothers, Flashback, Sem Tam
hlavní host: František Nedvěd s kapelou Tie Break
vystoupí: Taneční skupina Rozálie Strakonice
místo: II. hradní nádvoří strakonického hradu,
info: MěKS
3. 6., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: I. nádvoří strakonického hradu
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244,
info: Ekoporadna ŠK, www.farmarsketrhy.strakonice.eu
3. 6., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – Kalvárie
ukázka vzácných rostlin, Švandova lípa
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem
3. 6., 18.30 hod.
Večer pro ženy: Numerologie
s J. Zetochovou
co o nás prozradí datum narození
místo a info: RC Beruška, tel.: 773 165 696
3 .6., 18.00 hod.
Konec sedláků v Čechách – vítejte
v suburbii!
přednáší botanik RNDr. Jiří Sádlo
místo: společenský sál knihovny, info: www.spona-os.cz
4. 6., 14.00–19.00 hod.
Romské odpoledne v rámci projektu Poznej

Zpravodaj města Strakonice

MěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem),
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna)
svého souseda aneb K sobě blíž, spolu dál
místo: Rennerovy sady, info: tel.: 608 079 461
4. 6., 11.00 hod.
Skate contest
místo: skatepark Křemelka, info: Temple Store
4. 6., 19.00 hod.
Koncert kapel Hentai Corporation,
Herdek Filek, Ebony
místo a info: Podskalí – Ostrov
6. 6., 9.00 hod.
Výživová poradna
s Vladěnou Hruškovou
místo a info: RC Beruška
7. 6.
Autobusový zájezd do okolí Horšovského Týna
info a přihlášení: čítárna ŠK
7. 6., 17.00 hod.
Představení tanečního oboru ZUŠ – Stroj času
místo: dům kultury, info: ZUŠ
7. 6., 20.00 hod.
Za rorýsi a netopýry při soumraku
přírodovědná vycházka
místo: u mlýnského náhonu pod Hvězdou
7.–9 .6., 8.30 hod.
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
8. 6., 16.00 hod.
Koncert žáků L. Mráze
místo: zámecký sálek ZUŠ, info ZUŠ
8. 6., 17.00 hod.
Burza námětů na cestování – Vihorlat,
Zemplínská šírava a další místa
kdo by chtěl přispět svými tipy na zajímavá
místa, může se hlásit na hrdlickova@knih-st.cz
místo: promítací sál gymnázia, info: pobočka ŠK
Za Parkem
8. 6., 17.00 hod.
Šachy pro děti
místo a info: RC Beruška
8. 6. 18.00–23.00
Vráťa Pitra a hosté
místo a info: Kemp Podskalí
9. 6., 16.30 hod.
Koncert žáků M. Piklové
místo: zámecký sálek ZUŠ, info ZUŠ

9. 6., 16.30 hod.
Závěrečný koncert DDM
vystoupení kroužků pro rodiče a veřejnost
místo: sál Na Ohradě
9. 6., mezi 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s Alenou Šimáčkovou:
Doplňky k oblečení z knoflíků a plsti
materiál připraven, vhodné přinést i vlastní
(knoflíky, odstřižky plsti nebo jiných silných
látek, drobné ozdoby, jehly, nitě, nůžky)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
9. 6., 16.00 hod.
Setkání rodin dětí s postižením
místo a info: RC Beruška
9. 6., 19.00 hod.
Pepa Štross a syn – recitál
swingové písničky
místo: Rytířský sál, info: MěKS
10. 6., 16.30 hod.
Závěrečný koncert DDM
vystoupení kroužků pro rodiče a veřejnost
místo: sál Na Ohradě
10. 6., 20.00 hod.
Noc kostelů
Pěší putování po strakonických kostelech
začátek ve 20.00 hod. u kostela sv. Prokopa, ve
21.00 hod. zastávka u kostela sv. Markéty, ve
22.00 hod. u kostela sv. Václava, ve 23.00 hod.
u kostela Panny Marie Bolestné na Podsrpu
Kostel sv. Prokopa
20.00 hod. uvedení programu – historickostavební souvislosti v kostele, 21.00 hod. výklad
k erbům na stěnách kostela, Svatoprokopské
zpěvy – strakonický chrámový sbor, 22.00
hod. kostel a život – pásmo zpěvů z Taizé
a mluveného slova, 23.00 hod. Šatník aneb
Jak vypadají liturgické oděvy, cyklus svatebních
pochodů
Během programu bude možné prohlížet si kostel
a projít si chodbu nad původními hradbami.
Kostel a ambity budou otevřeny cca do
00.30 hod., info: www.farnost-strakonice.cz
10. 6., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – zkoumání
přírody na Kuřidle
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem

KALENDÁŘ AKCÍ

11. 6., 13.30 hod.
Dance show
taneční přehlídka country, disco tanců, break dance,
show formací a parketových tanečních kompozic
místo: letní kino, info: MěKS
11 .6., 14.00 hod.
Víkend otevřených zahrad/Park OPEN!
piknik, strakonické příběhy (K. Skalický), koncert,
taneční vystoupení ZUŠ, workshopy, hra pro děti
místo: Rennerovy sady
info: FB Jsme Strakonice, www.suncab.cz
11. 6. 9.00-15.00
Víkend otevřených zahrad MŠ Holečkova
komentované prohlídky a hry pro děti
místo a info: MŠ Holečkova
11. 6., 14.30 hod.
Premiéra animovaných filmů žáků výtvarného
oboru a vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ
místo: Rennerovy sady, info: ZUŠ
11. 6., 20.30 hod.
Country bál aneb Dance show pokračuje
ukázky a výuka tanců
místo: letní kino, info: MěKS
12. 6., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek z Klatov
místo: dům kultury, info: MěKS
13. 6., 17.00 hod.
Vícehlasy s Bedřichem Ludvíkem
a Martinem Patřičným
beseda na téma Stromoví a my a Z kotelny
do televize, z lesa do ateliéru
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
13. 6., 18.00 hod.
Koncert Dětského pěveckého sboru Fere
Angeli a skupiny Ádh Mór – Kdo (si) hraje
a zpívá, nezlobí
místo: dům kultury, info: ZUŠ
14. 6., 9.00–10.30 hod., 13.00–14.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti – základy
práce s počítačem, MS Word
místo: studovna ŠK, info: ŠK
14. 6., 18.00 hod.
Karel Skalický: Strakonické příběhy XXX.
Císař ve Fezárnách. Vše jen ku chvále vlasti
a krále. Návštěva našeho zeměpána Františka

INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
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Josefa I., místo: společenský sál ŠK, info: pobočka
ŠK Za Parkem
14. 6., 19.00 hod.
Luboš Vránek – Perské proměny aneb Írán
včera a dnes
cestopisná přednáška
místo: Rytířský sál, info: MěKS
15. 6., 17.00 hod.
Koncert žáků P. Karase
místo: zámecký sálek ZUŠ, info ZUŠ
17. 6., 10.00–17.00 hod.
Jižní Čechy olympijské
road show – představení sportů s ČOV
info: MIC, tel.: 383 700 700
17. 6., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: I. nádvoří strakonického hradu
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244,
info: Ekoporadna ŠK
www.farmarsketrhy.strakonice.eu
17. 6., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – zkoumání
přírody v PP Ryšovy
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem
17. 6., 17.00 hod.
Koncert žáků A. Visingerové
místo: zámecký sálek ZUŠ, info ZUŠ
17. 6., 18.00 hod.
Meditační večer s V. Hruškovou: Uzdravení
rodové linie
místo: RC Beruška, přihlášky: www.cestouvazky.cz,
tel.: 725 059 676
18. 6., 13.00–18.00 hod.
Akční den pro rodinu
zábavný program, soutěže a koncert Pavla Helana
místo: Podskalí, info: www.manacirkev.cz,
tel.: 774 151 868
18. 6., 8.00–17.00 hod.
Zlatý fez
plavecké závody
místo a info: plavecký areál
18. 6., 17.00 hod., 21.00 hod.
Rozmarné léto na „muteňáku“
piknik, oheň, promítání po setmění
info: FB Jsme Strakonice
18. 6., 20.00
Koncert kapely Cela pro Klárku
místo a info: Podskalí – Ostrov
18. 6., 11.35 hod.
Přírodovědný výlet – Katovice
sraz: na zastávce MHD Mír, info: pobočka ŠK Za Parkem
18. 6., 10.00–17.00 hod.
Domácnost paní mlynářky
domácí mužské a ženské práce v jiném stylu
místo: Vodní mlýn Hoslovice, info: MSP
19. 6., 16.00 hod.
Já, JůTuber live
první živá divadelní show s JůTubery na světě. Diváci
nahlédnou za oponu fenoménu YouTube, seznámí
se s pravidly bezpečnosti chování na internetu
místo: dům kultury, info: MěKS
19. 6., 15.00–18.00 hod.
Táta dneska frčí – oslava Dne otců
hry, atrakce a soutěže pro děti a tatínky
místo: kemp Podskalí, info: RC Beruška
20. 6., 16.30 hod.
Koncert žáků R. Kopřivy
místo: zámecký sálek ZUŠ, info ZUŠ
20. 6., mezi 17.00–19.00 hod.
Podvečerní čtení na pobočce pro dospělé i děti
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
23. 6., 15.30 hod.
Koncert žáků M. Lukeše
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místo: Kochana z Prachové – sálek ZUŠ, info: ZUŠ
24. 6., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – výlet
do Domanic
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem
25. 6., 10.00–22.00 hod.
Indiánská muzejní noc
Indiáni ovládnou hrad!
místo a info: MSP
26. 6., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje.
hraní, zpěv, poslech i pro veřejnost ve spolupráci
se spolkem Spona
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

Pivovarská pouť 25. 6.
prostor podél pivovaru u řeky
13.00–19.00 Nektarka
parkoviště před pivovarem
13.30–22.00 Parovod
program zpestří vystoupení hosta
nádvoří pivovaru
14.30 Narttu
16.15 Wohnout

Město a řeka uklizeny

Během března a května proběhl úklid města
spojený s čištěním řeky Otavy. Ve větrolamu
u Jezárek bylo sesbíráno 30 pytlů odpadu se
100 kg pneumatik, v okolí Kuřidla 60 kg odpadu. O čisté Podskalí se postarali strakoničtí
geocacheři, kteří naplnili 30 pytlů o hmotnosti 900 kg. Čtyřicet brigádníků z SDH Střelské
Hoštice zajistilo úklid řeky Otavy od jejich
obce až k Poříčí. Celkem nashromáždili 10

27. 6., 17.00 hod.
StB ve světle faktů
přednáška spisovatele, historika a publicisty Petra Pacáka
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
29. 6. 18.00–23.00
Vráťa Pitra a hosté
místo a info: Kemp Podskalí
30. 6., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Tučňáčci
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK
1. 7., 19.00 hod.
Koncert Laco Deczi s kapelou Celula New
York & Charlie Band
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS
Změna programu vyhrazena.

18.00 Rozkrock
20.00 Verona
21.30 Parkán
info: Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice,
a. s., tel.: 383 312 411
Neckyáda z Katovic do Strakonic
11.00 start z Kempu Otavský ráj Katovice
14.00 plavba strakonickým Podskalím
16.00 vyhlášení výsledků
info: tel.: 601 574 466, e-mail: neckyada.st@seznam.cz

pytlů, autoskla, koberec či odhozená lina.
Od Žižkova mostu k jezu v Horním Poříčí
zabezpečily úklid členky tamního Babského
souboru a jejich rodiny, které nasbíraly 6 pytlů
odpadků. V úseku Katovice – Strakonice děti
a vedoucí ze spolku Junák – český skaut naplnili po obou březích 6 pytlů. O řeku od města
směrem na Slaník se postarali členové České
tábornické unie a ostatní dobrovolníci. Technickým službám Strakonice, s. r. o., Povodí
Vltavy s. p. a dobrovolníkům, kteří se do úklidu zapojili, patří poděkování. 
(red)

Taktické cvičení Hrad 2016 uzavře muzeum

Ve čtvrtek 23. června se od 9.00 do 11.00
hodin uskuteční v objektech Muzea středního
Pootaví a strakonického hradu plánované taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému pod názvem Hrad 2016.
Tématem cvičení je řešení likvidace požáru v objektu Muzea středního Pootaví a zá-

Hasiči budou opět nacvičovat záchranu osob z hradní
věže Rumpál. 
Foto: archiv města

chrana osob z hradní věže Rumpál. Hasební
zásah provedou profesionální hasiči ve spolupráci s dobrovolnými ze Strakonic a Štěkně.
Své úkoly bude v průběhu cvičení dále plnit
Policie ČR, zdravotnická záchranná služba,
městská policie a pracovníci krizového řízení
Městského úřadu Strakonice.
Pro potřeby cvičení bude v uvedený den
od 8.30 do 10.30 hodin omezena doprava
v ulici Pod Hradem. Provoz autobusové přepravy zůstane nepřerušen. Zároveň po dobu
trvání cvičení bude pro veřejnost do 11.00
hodin uzavřen přístup do Muzea středního
Pootaví a Šmidingerovy knihovny. Žádáme
občany, aby na místě respektovali pokyny
příslušníků městské policie, Policie ČR a příslušníků HZS a nebyl tak narušován průběh
cvičení. Děkujeme za pochopení a všechny
srdečně zveme ke zhlédnutí průběhu cvičení.
Ota Šmejkal, ředitel územního
 odboru Strakonice, HZS Jihočeského kraje
Zpravodaj města Strakonice

VE ZKRATCE

Ze zápisníku městské policie
MUŽ ZCIZOVAL Z KONTEJNERU ELEKTROODPAD

V odpoledních hodinách dne 3. 4. byl zastižen
hlídkou městské policie na Sídlišti 1. máje
muž, který zde vytahoval elektroodpad z kontejneru, který je k likvidaci určen. Jmenovaný
se tímto dopustil přestupku proti majetku,
za což byl strážníky na místě pokutován.

KAMEROVÝ SYSTÉM BYL NÁPOMOCEN

Za pomoci kamerového systému byli v půl
třetí nad ránem dne 9. 4. přistiženi strážníkem dva mladíci, kteří si krátili dlouhou
chvilku trháním okrasných květin ze záhonu
a přenášením dopravního značení. Oba
od hlídky, která se na místo záhy dostavila,
obdrželi za svou činnost pokutové bloky.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ OZNAMOVATELCE

Poděkování patří ženě, která nás v odpoledních hodinách dne 13. 4. upozornila, že
u vchodu do hřbitova posadili na lavičku
ženu, které se zde udělalo nevolno. Žena se
strážníky komunikovala, ale nemohla se udržet na nohou. Strážníci paní odvezli domů,
kde s ní počkali do příjezdu jejího syna, který
se o ni dále postaral.

STRÁŽNÍCI POMOHLI ŘIDIČI VOZIDLA

Ve večerních hodinách dne 15. 4. požádal
majitel motorového vozidla hlídku městské
policie u křižovatky ulic Husovy a Mírové

o pomoc. Při výměně píchnuté pneumatiky
mu praskl hever. Strážníci řidiči pomohli
a ten mohl pokračovat v jízdě.

MAJITEL NECHAL SVÉHO PSA
POŠKODIT OKRASNOU ZELEŇ

Majitel pitbulteriéra nechal krátce po dvaadvacáté hodině ničit veřejnou zeleň v centru
města. Jeho chování zaregistroval strážník
městské policie na kamerovém záznamu.
Poté, co pes vyskočil z květináče, zůstala většina květin poškozena. Chování majitele psa
bylo vyřešeno strážníky v blokovém řízení.

MUŽ BYL FYZICKY NAPADEN

K fyzické potyčce došlo v ranních hodinách
dne 18. 4. mezi dvěma muži v ulici U Nádraží. Jeden z mužů utrpěl tržné poranění
obličeje. Pro spáchání trestného činu ho
předali Policii ČR.

MUŽ SI USTLAL NA CHODNÍKU

V nočních hodinách dne 30. 4. bylo na linku
Městské policie Strakonice oznámeno ženou,
že v ulici Lidická leží na zemi muž, který je
nejspíš podnapilý, a skupince lidí se jej nedaří probudit. Strážníci muže vzbudili a ten
odešel v pořádku k domovu. Daleko však
nedošel. Po další návštěvě jednoho z nočních
podniků byl muž opět hlídkou městské policie buzen. Tentokrát odjel taxíkem domů.

Upozornění na změnu
dopravního značení
Od dubna 2016 je úsek ulice Svatopluka
Čecha ve směru od křižovatky s ulicí Plánkovou ke křižovatce ulic Želivského a Prof.
A. B. Svojsíka značen jako jednosměrná
ulice. V opačném směru je vjezd zakázán
(tzn. při výjezdu od ZŠ Čelakovského ulicí
Želivského ke křižovatce nelze odbočit doprava do ulice Sv. Čecha). Řidiči, kteří často
nové dopravní značení porušovali, byli
zpočátku policisty na změnu upozorňováni.
Za nerespektování dopravního značení však
hrozí bloková pokuta do výše 2 000 korun.
Cyklistům je vjezd povolen v obou směrech.

Jaromíra Nováková, PČR

ASISTENT NAŠEL ZTRACENÉ DÍTĚ

Odpoledne dne 21. 4. nalezl při pochůzce
v Rennerových sadech asistent prevence kriminality pětiletého vietnamského chlapce,
který se ztratil. Informoval o tom hlídku
městské policie. Poté, co od dítěte zjistil,
kde bydlí, jej dovedl matce.
Milan Michálek, velitel strážníků MP

INZERCE

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
25. PROTILETADLOVÝ RAKETOVÝ PLUK

VE STRAKONICÍCH
NABÍZÍ

VOLNÁ MÍSTA
ŘIDIČ
KUCHAŘ
ELEKTROMECHANIK/MECHANIK
OPERÁTOR ODPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
V HODNOSTECH
SVOBODNÍK/DESÁTNÍK

+

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK PRO ŘIDIČE „C“
ZAČNI TEĎ HNED NA:

Zpravodaj města Strakonice 
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Úspěch v soutěži školní časopis
roku 2016 v Jihočeském kraji
Zástupci redakce školních novin ze
ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad se 25. dubna
zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže
Školní časopis roku 2016 v Jihočeském
kraji. „Novinky z Poděbradky“ se umístily
ve své kategorii na 4. příčce.

Výměnný pobyt s partnerskou
školou v Rakousku
Ve dnech 25.–27. 4. navštívilo 12 žáků
z 8. a 9. tříd ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad
partnerskou školu v rakouském Taufkirchenu. To bylo nejvíce za celou dobu partnerství. V rámci společného programu
podnikli žáci exkurzi do podniku HÖGL
– rakouské značky dámské a pánské
obuvi, navštívili také barokní městečko
Schärding.
redakce Novinek z Poděbradky

Letní provoz ve strakonických MŠ
Mateřská škola

Termín

U Parku

1. 8.–5. 8.
8. 8.–12. 8.
29. 8.–31. 8
11. 7–15. 7.
29. 8.–31. 8.

Lidická 194
odl. prac. MŠ U Parku

29. 8.–31. 8.

A.B. Svojsíka

18. 7.–22. 7.
29. 8.–31. 8.
15. 8.–19. 8
Lidická 625
29. 8.–31. 8.
1. 7., 4. 7., 7. 7.,
Holečkova
7.
odl. prac. MŠ Lidická 625 8.
29. 8.–31. 8.
Školní
rekonstrukce
odl. prac. MŠ Lidická 625 soc. zařízení
Spojařů
25. 7.–29. 7.
odl. prac. MŠ Lidická 625 29. 8.–31. 8.
Stavbařů
odl. prac. MŠ Lidická 625 29. 8.–31. 8.
22. 8.–26. 8.
Šumavská
29. 8.–31. 8.
Čtyřlístek

Organizace školního roku 2016/2017
Období vyučování ve školním roce
2016/2017 začne ve všech ZŠ, SŠ, ZUŠ
a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období
vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny – 26. a 27. října 2016.
Vánoční prázdniny – 23. prosince 2016
– pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne
v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny
– 3. února 2017.
Jarní prázdniny ve Strakonicích
– 27. –5. března 2017.
Velikonoční prázdniny
– 13.–14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny
– 1. července–1. září 2017.
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Lavičky ve městě
Na celém území města se nachází více
než 700 laviček, které vyžadují pravidelnou údržbu. Opravy mobiliáře se provádějí především na základě zjištěného
poškození. Stav laviček je závislý především na stáří, intenzitě používání a umístění. Některé jsou nevhodně postaveny
a jsou téměř nevyužívané. Oprava může
spočívat pouze v nátěru nebo výměně
jednoho prkna, často je však potřeba provést obnovu kompletní konstrukce lavičky.
Při výrazném poškození je často oprava
nerentabilní a je vhodnější lavičku odstranit a nahradit novou, odolnější. V centru
města a na revitalizovaných sídlištích byly
původní lavičky vyměněny za nové.
Výběr konkrétního městského mobiliáře
a jeho umístění spadá ve Strakonicích do kompetencí architekta města. Při výběru mobiliáře
se zohledňuje především estetická kvalita
a odolnost konstrukce. U používaných materiálů je požadována trvanlivost a minimální
nároky na údržbu. Nejčastěji je používaná
konstrukce z hliníku v kombinaci s odolným
tropickým dřevem. Pro kultivované a kompaktní vyznění městského parteru je vhodné
sjednocení městského mobiliáře. Aktuálně
jsou ve městě používány dva obdobné typy
lavičky a dva typy odpadkového koše. Nové lavičky jsou vždy s područkami, které usnadňují
vstávání a při šířce cca 1,5 m omezují možnost
používat lavičku pro přespávání.
Při instalaci městského mobiliáře upřednostňujeme konkrétní požadavky obyvatel,
kteří z vlastní zkušenosti vědí, kde jej nejvíce
postrádají. Bez dlouhodobého kontaktu
s prostorem se mobiliář umísťuje velice
obtížně. Každá věková skupina má samozřejmě své specifické požadavky. Lavičky podél
hlavních pěších tras jsou zásadním předpokladem pro umožnění pohybu po městě pro
seniory a osoby se sníženou pohyblivostí. Pro
náctileté na druhé straně je vhodné vytvářet
místa pro nerušené setkávání.

Ilustrační foto. 

Foto: archiv města

Často se na nás lidé obracejí s požadavkem
na odstranění laviček. Většinou se jedná
o lavičky blízko bytových domů, které si
oblíbila určitá skupina obyvatel, jež svým
chováním obtěžuje okolí. V těchto případech
je potřeba prověřit, zda odstranění lavičky je
jedinou možností. Žádost o její odstranění je
vhodné doplnit o vyjádření obyvatel žijících
v předmětné lokalitě nebo společenství vlastníků přilehlých bytových domů. V případě,
kdy dojde k odstranění laviček, je možné, že
se ozve skupina obyvatel, která lavičky nekonfliktně užívala. Občas se stane, že žádost
o odstranění lavičky je motivována spíše
sousedskými spory než snahou o zajištění
důstojných podmínek pro bydlení.
Děkujeme za podněty, které pomohly
vyřešit jak opravy, tak umístění nových
laviček. Budete-li mít další požadavek nebo
námět, neváhejte a kontaktujte nás na tel.:
383 700 751 nebo prostřednictvím e-mailu:
david.andrlik@mu-st.cz. 
David Andrlík
architekt města Strakonice

Putování dramatickou krajinou 2016
Teoretické „internetové“ soutěžní Putování
dramatickou krajinou 2016, realizované městem
Strakonice ve spolupráci s městem Blatná
a městem Vodňany, skončilo. Jako praktické
pokračuje dál na úrovni obcí. V Horažďovicích,
Miroticích, Netolicích, Vodňanech, Modlešovicích, Oseku, Plánici, Drachkově, Hodějově,
Chrášťovicích, Pivkovicích a Čejeticích vznikají
další pamětní zastavení s lavičkou, informačním kamenem a s výsadbou původních druhů
ovocných dřevin. Na připomínku bohaté kulturní a přírodní rozmanitosti jihočeské krajiny.
Putování dramatickou krajinou 2016 je
čtvrtou částí šestiletého ekologicko osvětového
cyklu města Strakonice s názvem Zahradou
poznání 2013–2018. Kromě veřejnosti se letoš‑
ního „Putování…“ aktivně zúčastnilo celkem
15 základních škol regionu a 18 třídních kolektivů ze Strakonicka, Blatenska a Vodňanska.

Pro vítězné třídy ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice, ZŠ Volyně, ZŠ Alešova Vodňany a ZŠ
J. A. Komenského Blatná bude na přelomu
května a června uspořádán dvoudenní tematický zájezd na Plzeňsko. Kromě řady zajímavých
míst (Manětín, Mariánská Týnice, planetárium,
zoo a Dinopark) navštíví i místa, kde pobýval
známý dramatik J. K. Tyl nebo slavný loutkář
Josef Skupa, strakonický rodák.
Rozsah letošní účasti škol, veřejnosti, měst
a obcí potvrzuje, že cyklus města Strakonice s názvem Zahradou poznání, který se
v loňském roce stal vítězem krajské soutěže
ekologických projektů Jihočeská ratolest,
významným způsobem přispívá k dalšímu
poznávání přírodního a kulturního bohatství
Prácheňska.
Šťastnou cestu… Miroslav Šobr

odbor ŽP
Zpravodaj města Strakonice

SENIOŘI

Cena senior roku 2016
Nadace Charty 77 vyhlásila v rámci svého
projektu Senzační senioři cenu pro rok
2016, kterou nazvala Senior roku. Ocenění
má inspirovat seniory v jejich vlastním
životě a cílem je podpora seniorů a zviditelnění jejich výjimečných výkonů, počinů
a prací. Kategorie jsou dvě – nejlepší
senior/seniorka a nejlepší klub. Nominovat
do obou kategorií mohou seniorské kluby,
společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy
všech stupňů, stálé kulturní a sportovní
organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše
uvedených subjektů. Návrh na udělení musí

Pozvánka
na voňavé tvoření

Územní organizace Svazu diabetiků spolu
s Územním sdružením zdravotně postižených připravily voňavé tvoření s levandulí pod vedením lektorky Jany Tomáškové
v klubovně SZDP, Stavbařů 213, v úterý
28. 6. v 8.30 hodin. Materiál pro tvoření
je zajištěn. Kontakt: Jana Kohelová,
tel.: 383 321 931 a 723 006 608.

být podán písemně nebo elektronicky zasláním přihlášky společně se zdůvodněním
návrhu a dvěma referencemi do 31. 7. 2016.
Nominační kritéria se týkají jednotlivců
a klubů, kteří se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě či regionu,
dlouhodobě pomáhají seniorům, provozují
informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů, pracují na řešení sociálních
problémů a společensky významně využívají
celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru.
Kontakt: Infocentrum pro seniory,
U Sv. Markéty 58, tel.: 383 700 777 nebo
720 043 670, e-mail:seniori@mu-st.cz.
Marie Žiláková

Posezení v infocentru
pro seniory

V infocentru pro seniory je pro vás od
1. června opět připraveno venkovní
posezení pod slunečníkem. Přijďte si
odpočinout na klidný dvorek, popovídat
si, přečíst noviny a časopisy nebo získat
informace o novinkách, které pro seniory
pravidelně připravujeme. Více: v Infocentru pro seniory, U Sv. Markéty 58.

Cyklovýlet
do Střelských Hoštic
Územní organizace Svazu diabetiků zve
všechny příznivce cykloturistiky na 25 km
dlouhý cyklovýlet ve čtvrtek 16. 6. v 9.00
hodin. Sraz je u lávky pod strakonickým
pivovarem a první zastávka je plánována
u pamětní desky druhorepublikového
předsedy vlády Rudolfa Berana. Cílem
vyjížďky je návštěva Muzea řeky Otavy
a voroplavby a školy v přírodě. Info Marcela Štveráková, tel.: 602 340 099.

Letní počítačová
škola pro seniory
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory, o. p. s., pracoviště Strakonice,
zahajuje opět počítačové kurzy pro seniory
a osoby se zdravotním postižením. Kurzy
trvají deset vyučovacích hodin. Naučíme
vás pracovat na internetu, na sociálních
sítích nebo s digitální fotografií. Počítačové
kurzy jsou podpořeny KÚ Jihočeského kraje.
Příjem přihlášek je do 15. 6., kontakt:
383 321 931.

INZERCE

Zdravotní
pedikúra

PRÁCE VE STRAKONICÍCH!
Obráběč CNC
Operátor lití a ostřihu

Mzda od 85 - 90 Kč/h možnost čistého výdělku až 25 000 Kč.
Třísměnný až nepřetržitý provoz.

Nástup ihned!

Bližší informace: tel.: 739 343 024, e-mail: pisek@manpower.cz
Další aktuální nabídky práce najdete na: www.manpower.cz
RV1600570/01

www.manpower.cz

RV1600415/02

RV1600052/05

Chadrabová Pavla
Pedikúra, Manikúra
OC MAXIM 3. p.
Tel.: 607 711 485

Zpravodaj města Strakonice 
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ROZHOVOR

Miloš Bečvář nás reprezentoval v lyžování
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Miloš Bečvář, dvojnásobný účastník olympijských her – třináctých zimních v roce
1980 v americkém Lace Placid, o čtyři
roky později v bosenském Sarajevu.
Držitel patnácti titulů z mistrovství republiky
v běžeckém lyžování. Medaile sbíral v závodech Světových pohárů, stříbrnou si dovezl
v roce 1982 z Itálie a kov nejcennější z Ruska.
Další zlato dovezl z mistrovství světa Masters
v Německu a Itálii. V konečném součtu je šest
zlatých, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile.
Nyní je majitelem obchodu, nabízejícím kola
a lyže nejrůznějších značek. Vyznavačem
rychlé jízdy, nespoutané volnosti a strakonickým patriotem. Nedávno mu přibyl titul z nejvzácnějších, je čerstvým dědečkem vnučky.
Člověk by čekal, že lyžařskému sportu se
bude věnovat kluk z hor. Pravda, ze Strakonic
na Šumavu není daleko, ale přece jenom v samotném srdci kopců Strakonice neleží. Moje
první otázka tedy mířila právě do této oblasti.
Proč jste se rozhodl právě pro lyže?
Asi proto, že toho ve Strakonicích v nabídce
moc nebylo. Holky dělaly basket, my jsme se
zabývali atletikou a lyžováním. A také proto,
že můj táta spolupracoval s Františkem Kovářem, který tady vedl oddíl. Zhruba od sedmi
let jsem se tedy tomuto sportu věnoval. A je
pravda, že když jsem jezdil na tréninky
do Liberce, tak jsem tady odtud byl jediný,
kdo tam jezdil. Ostatní byli z Krkonoš a podobně, já jediný „z nížiny“.
Uvádíte trénování v Liberci, Šumavu jste
nevyhledával?
Ale ano, jezdil jsem na Šumavu, v zimě autobusem na lyže na Kubovku. V létě trénování
tady, především atletika.
Jak dlouhou dobu jste strávil v Liberci?
V Liberci jsem závodil celých deset let –
konkrétně za Duklu Liberec, později ale
i za Sokol Stachy.

Lyžování nepatří zrovna mezi sporty,
které by byly laciným koníčkem. Vzhledem
k tomu, že se vaše kariéra nastartovala
ještě v době hluboké totality, asi nebylo
pro vaše rodiče jednoduché vás u sportu
udržet.

Peněz jsem od rodičů moc nedostával, povětšinou jsem si ale vše musel platit. U Svazarmu jsem nepatřil kvůli svému původu
k oblíbencům. Marta Kubišová je sestřenicí
mého otce, takže jsem kádrově neprošel. Ani
když jsem působil v Dukle, nebyl jsem voják,
ale jako civilní zaměstnanec. Jednu výhodu
to přece jenom mělo. Nemusel jsem chodit
v zeleném vojenském, ale bohužel byla tato
„výhoda“ vyvážena tím, že jsem neměl peníze. Ale vždycky se nějak vyžilo. Když jsem
jezdil u Fischera, měl jsem věci, které tady
nebyly k dostání, a jiní je chtěli. Měl jsem
možnost je laciněji nakoupit a pak je prodat.
Z toho jsem pak mohl cestovat a závodit.
Když jsem za republiku vyhrál, dostal jsem
vždy pětistovku.
Co se týče rodičovských sponzoringů. Víte,
v dnešní době ti rodiče, kteří peníze mají,
mohou svému dítěti zaplatit sport se vším
všudy, a nakonec dítě ani sportovat neumí,
naopak mnohdy by se mohlo děcko dostat
někam výš, protože je nadané, ale nemá ho
kdo podporovat, a tak jeho talent zanikne. To
samozřejmě platí především u kolektivních
sportů. V jednotlivcích jste sám za sebe a čas
je rozhodující. Ale zase na druhou stranu jsou
ve hře i materiály. Jsou vosky s vynikajícím
účinkem, které mohou znatelně při závodu
pomoci, ale jsou obrovsky drahé. A už to je
znát, když je děti nemají.
Existuje mezi sportovci přátelství, nebo
alespoň kamarádství. Potkáváte se s těmi,
se kterými jste trávil čas v olympijské
vesnici?
Každoročně máme srazy olympijských
účastníků. Ale i kluci z Liberce uspořádají
setkání v Praze jednou za rok, kam velmi rád
jedu. Jsou různé plesy a my Jihočeši máme
každoročně setkání na Hluboké. Tam jezdívá-



Foto: archiv Miloše Bečváře

me společně s Mírou Vondřičkou a Pepíkem
Jánským. Vždycky jsme byli dobrá parta.
A hlavně v kolektivu se trénovalo vždy lépe,
takže na rivalitu nebyl čas.
Co ostatní strakoničtí sportovci, jste
spolu v kontaktu? Nedávno jste se potkal
na Strakonickém vítání s jiným olympionikem, Jindřichem Vágnerem.
S těmi aktivními, jako je Roman Turek,
někdy děláme besedy ve školách, pro
veřejnost. A s těmi, co již aktivně nezávodí, se vídávám častěji. Pana Vágnera jsem
osobně neznal. Je mezi námi větší věkový
rozdíl. Ale když jsme se potkali, bylo o čem
povídat. Je to velmi příjemný pán. Právě
díky našemu věkovému rozdílu se náš hovor
stočil na sportovní podmínky každého z nás.
On byl na olympiádě v roce 1964, já poprvé
o šestnáct let později. Tak jako v každém
oboru ani sport není výjimkou, udělal vývoj
svůj nezanedbatelný posun. Neustále se lidé
tlačí k větším a větším výkonům.
Trochu jste mně nahrál na další otázku.
Cyklistika zaznamenává nejeden případ
nedovoleného dopingu. Objevil se případ
skrytého elektromotoru v rámu kola.
Bohužel, to jsou věci, které se stávají, a díky
velkým penězům, které se ve vrcholovém
sportu točí, bude pravděpodobně takových
případů přibývat. Je to smutná věc. Sport už
není zábava, ale dobře vydělávající byznys.
Ale… neházejme všechny do jednoho pytle.

Miloš Bečvář ve svém obchodě. 
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Foto: archiv města

Jak jste sám prozradil, stále se udržujete
v kondici. Navštěvujete posilovnu, bazén,
saunu. Hrajete tenis, hokej. Jak se vyvíjí
vaše nynější sportovní kariéra?
Už nesoutěžím, spíše někdy s kamarády vyjedeme do Rakouska na kratší tratě kolem pětapadesáti kilometrů, jinak se tam jezdí i dvoustovka.
Ale i tak je to dost. Trať vede přes dva velké,
téměř desetikilometrové kopce, startuje se brzo
ráno. Dnes už se za rekordy nehoním, jedu spíše
pro radost a pohodu, ne pro vítězství.
Zpravodaj města Strakonice

ROZHOVOR

Od léta v novém

Vrátím se k vašemu olympijskému působení. Jaké máte vzpomínky na olympiády?
Ta první v Lace Placid byla lepší. Všichni
jsme bydleli pohromadě a se všemi jsme se
potkávali, vyměňovali si své pocity, radovali
se z jednotlivých úspěchů. V Sarajevu už
jsme jako lyžaři bydleli odděleně. V olympijské vesnici jsme se sice byli podívat, ale
ztratili jsme kontakt s ostatními účastníky.
Nelákalo vás v Americe zůstat?
Měl jste jedinečnou příležitost
už se nevrátit a začít nový život
v nové, svobodné zemi.
Tak to ani na chviličku. Myslím, že by mně
Čechy a rodné město chyběly. Jsem patriot
a nedokázal bych si v cizí zemi zvyknout.
A bez přátel, které jsem od dětství znal
a vyrůstal s nimi, bych si další život opravdu
nedokázal představit. Mám přátele okolo
sportu, kteří to tak udělali, ale po revoluci
se vrátili, přesně s těmito pocity. Doma je
zkrátka doma.
Ráda bych se zeptala na fenomén dnešní
doby a ve vaší prodejně jej nelze opomenout. Cykloturistika. Někdy mně přijde, že
kdo má ruce a nohy, jezdí na kole. Pomalu
začínám mít komplex. Čím si vysvětlujete
obrovský boom cyklistiky?
Zkrátka to tady chybělo. Dojít pěšky je pěkné, ale na kole dojedete dál, víc toho vidíte,
zastavíte si, kde chcete. Navíc jsme v kraji,
kde je možné vyrazit na jakoukoliv stranu,
a vždy jedete kouzelnou krajinou. Jsou tady
nádherné trasy, všichni si je chválí. Dojedete
na rozhledny.

Všechno začalo medovým speciálem.
Nebývalý úspěch vánočního piva spojený
nejen s vynikající chutí, ale zároveň s novým
designem etiket odstartoval změny.
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Starší lidé si pochvalují elektrokola.
Do kopce se nikomu nechce šlapat, zapnou
elektromotor a ten hodně pomůže. Myslím,
že ten pravý rozmach těchto kol teprve
přijde.
O sportovních úspěších a pestrém životě
bychom si dokázali společně povídat ještě
hodně dlouho. Miloše Bečváře ale už potřeboval jeho obchod. Příjemný štíhlý muž ještě několikrát ochotně zapózoval vedle svých
životních lásek, kterými jsou kola a lyže, ale
povinnosti už volaly.
Přejeme hodně úspěchů, aktuálně
především na poli dědečkovském, protože
podobně aktivních dědečků není zas tak
mnoho.
Děkuji za milé povídání.

Červnem počínaje se skalní pivní příznivci
zlatavého Dudáka setkávají v obchodech,
pivotékách a restauracích se zcela novými
etiketami, jež vystihují regionálnost piva
vařeného ve Strakonicích.
Základem je bílá barva, barva čistoty, jasnosti, ale také poctivé práce, která nerozlučně
k pivovarskému řemeslu patří. Nepřehlédnutelnou dominantu tvoří silueta dudáka. Jednotlivé pivní druhy jsou rozlišeny pro snazší
orientaci nevtíravými barvami. Světlá desítka
Švanda je se zeleným označením, jedenáctistupňový ležák poznáte podle stříbrné barvy.
Dvanáctka Prémium je zlatá a nealkoholický
Driver je v modré, protože modrá je dobrá,
dokonce i za volant. V bílé barvě jsou vyvedeny i korunkové uzávěry, které decentně
dozdobí červená silueta dudáka.
Management pivovaru jasně vystihl
smysl změn: „V jednoduchosti je krása, proto
chceme sjednotit styl tak, aby strakonické
pivo bylo značkou, která bude vnímána jako
prémiová a kvalitní. Symbol dudáka spojuje
tradici, samotné město a pivovar, jenž nese
tento název. Jasný vzkaz jak domácím, tak
návštěvníkům – to my jsme Dudák!“
Tak na cestu k zákazníkovi, Dej Bůh štěstí…
Markéta Bučoková, PR
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