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Bookstart – s knížkou do života 7. 3.
Setkání s občany na téma Jezárky

Konzultace v insolvenční poradně

Přehlídka Skupovy Strakonice

Ve čtvrtek 21. března se od 16.00 hod.
uskuteční v café Jezárky setkání nazvané
Jezárky & Sídliště/Plány a rozvoj, jehož se
zúčastní starosta města a zástupci odboru
rozvoje a životního prostředí městského
úřadu. Hovořit se bude o plánech rozvoje
lokality Jezárky a sídliště.

Další konzultace v bezplatné insolvenční
poradně se uskuteční ve čtvrtek 7. března
na živnostenském úřadu v ulici Na Stráži.
Odborníci jsou zájemcům k dispozici vždy
první čtvrtek v měsíci od 14.00 do 16.00
hodin. Další konzultace se uskuteční
4. dubna.

Městské kulturní středisko pořádá od čtvrtka
21. do neděle 23. března již 54. ročník
loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice.
Děti se mohou jako každý rok těšit na řadu
pohádek. V rámci přehlídky se v sále U Kata
uskuteční výstava loutek a výtvarných návrhů
nazvaná Čerti.
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Polovinu vozu zaplatíte hned a druhou
polovinu můžete financovat bez úroků!
Pozor, tato nabídka financování na Volkswagen Polo platí
jen do 30. 4. 2019 nebo do odvolání.
www.volkswagen.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, spol. s r.o.
Písecká 513, 368 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

RV1802538/03

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,7−6,2 l/100 km, 88−141 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

ŠKODA
NEJMIX
Nejlepší nabídka
od ŠKODA AUTO
Využijte naší nejlepší nabídky. ŠKODA NejMix
vám ke koupi nového vozu namixuje pětiletou
prodlouženou záruku a k tomu řadu dalších výhod.
skodanejmix.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů FABIA
COMBI: 4,6–4,9 l/100 km, 105–111 g/km
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AUTOSERVIS ŠRACHTA s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz
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Dvě vzpomínky v jeden den

Břetislav Hrdlička
STAROSTA
Tichá vzpomínka na Jana Palacha



MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

První vzpomínka 16. lednového dne patřila
Janu Palachovi, studentu filozofické fakulty,
který proto, aby vytrhl národ z odevzdanosti a letargie, sáhl po oběti nejvyšší.
Obětoval sám sebe ve snaze vyvolat celonárodní odpor vůči okupaci, vůči cenzuře,
s nadějí, že jeho oběť bude jediná, kterou
český národ bude pro své znovunabytí
identity a svobody potřebovat.
Ve Strakonicích nese jméno Jana Palacha most
na soutoku Otavy a Volyňky, a tak se právě

Foto: M. Bučoková

na tomto místě uskutečnila tichá vzpomínka
studentů strakonického gymnázia a zástupců
města Strakonice, které reprezentovali místostarostové, Josef Štrébl a Rudolf Oberfalcer.
V tentýž den Strakonice uctily 127. výročí
narození profesora Josefa Skupy, otce světově proslulých loutek Spejbla a Hurvínka.
Připomenout slavného rodáka přišli zástupci
Jednoty Karla Havlíčka Borovského společně
s vedením města. Za Jednotu se slova ujal Josef Kalbáč, který připomněl historická data.
Místostarosta Rudolf Oberfalcer vyzdvihl
odkaz slavného rodáka pro celý národ.

Město hospodaří v rozpočtovém provizoriu
Město Strakonice hospodaří od 1. ledna
letošního roku podle pravidel rozpočtového
provizoria, která schválila rada města. Celkové
měsíční výdaje města mohou být maximálně
do výše jedné dvanáctiny celkového objemu
rozpočtu výdajů v roce 2018. Rozpočtové
provizorium je pro město limitující.
Prioritami rozpočtu je nyní plnění povinností, které stanovuje zákon, plnění závazků
uzavřených v předchozích letech či přijatých
usnesení v minulých letech, zajištění nezbytných potřeb pro běžný provoz úřadu a městem zřízených příspěvkových organizací
a běžný provoz a údržba majetku města.
Nad rámec jedné dvanáctiny rozpočtu 2018
mohou být hrazeny jen výdaje nutné například
k řešení havarijních stavů, k realizaci přijatých
dotací nebo na řešení výdajů stanovených
jiným zákonem. V době rozpočtového pro-
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vizoria je pozastaveno poskytování věcných
a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč
a poskytování finančních výpomocí nad
50 000 Kč. Je také pozastaveno zahajování
nových investičních záměrů, pokud nejde
o dokončování již zahájených akcí. Pravidla
rozpočtového provizoria Strakonic jsou zveřejněna na webových stránkách města.
Některé příspěvkové organizace se
na začátku roku kvůli poskytování příspěvků na provoz ve výši jedné dvanáctiny
schváleného rozpočtu 2018 ocitly ve finančních problémech. Jsou totiž závislé
i na jiných zdrojích příjmů, které obdrží až
v průběhu roku. Rada města se proto bude
zabývat úpravou příspěvku, tak aby byl
zajištěn jejich bezproblémový provoz.
Jitka Šochmanová,
vedoucí odboru finančního

Během posledních únorových
dnů mně v hlavě znělo známé:
“My čekali jaro, a zatím přišel
mráz.“ Dobroukal jsem a řekl
si, že ať přijde cokoliv, je třeba
se nevzdat, vydržet a pracovat.
Žádný pesimismus, obavy a smutek.
Proto i ve městě běží život celkem
normálně, jsme sice mírně omezeni
v rozhodování, v dotacích, rozpočtu
a majetku, ale pracujeme dál. Pilně
připravujeme projekt revitalizace
sídliště Šumavská, který se zdárně
rozběhl již ke konci roku 2017.
Jednáme o vybudování záchytného
parkoviště v lokalitě sídliště Mír.
Naši předkové postavili v 19. století
kapličku zasvěcenou sv. Norbertu.
Její historie je spjata se jménem P. Josefa Jílka, člověka ryzích vlastností.
Čas a ruce vandalů k ní byly nemilosrdné, a tak je na čase postarat se
o nápravu. Tyto drobné stavby vybízející k zamyšlení jsou svědky lidské
přítomnosti a za každou se skrývají
příběhy předků.
Zkrátka nerezignujeme, ale
žijeme a věříme v lepší budoucnost.
A ta se tvoří, alespoň venku.
S blížícím se příchodem jara se dny
prodlužují a sluníčko vrací lidem
do žil nové nadšení, sílu žít, tvořit
a milovat. Přeji vám krásný, klidný
a sluncem zalitý konec zimy i první
jarní den.
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Z MĚSTA
Na vítání občánků
se musíte přihlásit

Jak strakoničtí občané třídí odpad?
LUCIE KLIMEŠOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Občané města Strakonice loni vyprodukovali celkem 7 944,94 tun komunálních odpadů (veškerý odpad vznikající na území
obce při činnosti fyzických osob), přepočteno na osobu vychází produkce 347,12 kg
na jednotlivce. Celková produkce komunálních odpadů na občana v celé ČR je
vypočtena na 325,9 kg na obyvatele.
Narodilo se vám miminko a chtěli byste
se zúčastnit slavnostního obřadu vítání
občánků? Přijďte se osobně přihlásit
na matriku Městského úřadu ve Strakonicích (Velké náměstí 2, přízemí, č. dveří
1008). Na matrice je nutné předložit
platný občanský průkaz matky dítěte,
rodný list dítěte a vyplnit žádost o účast
na vítání občánků. Ke slavnostnímu
obřadu budete pozváni v nejbližším
možném termínu jeho konání, přičemž
pozvánku vám zašleme poštou. Při této
příležitosti vám město Strakonice předá
poukázku na 5000 Kč. Právo na vyplacení této částky vzniká, má-li matka
dítěte v době jeho narození trvalý
pobyt ve Strakonicích a nemají-li rodiče
dítěte vůči městu nesplněné povinnosti
peněžité i nepeněžité povahy. Dále
musí být dítě v době konání obřadu
v péči rodičů. Částka 5000 Kč může
být vyplacena nejpozději do jednoho
roku věku dítěte.
Anežka Lukešová, matrika

Nyní může oddávat jen
starosta a místostarostové
Podle platné právní úpravy je k uzavření manželství mimo jiné nutné,
aby snoubenci projevili vůli, že spolu
vstupují do manželství, před starostou,
místostarostou nebo pověřeným členem
zastupitelstva města. Pověření k provádění sňatečného obřadu je podmíněno
platným mandátem člena zastupitelstva
města a zaniká spolu s tímto mandátem
dnem nových voleb do zastupitelstva
města, to neplatí v případě starosty
a místostarosty. Na základě uvedeného ustanovení může tedy v současné
době ve Strakonicích oddávat pouze
starosta a místostarostové.
Anežka Lukešová, matrika
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Pokud se podíváme na komoditu směsný
komunální odpad (odpad končící v popelnicích a kontejnerech, zbavený vytříditelných
a nebezpečných složek), občané Strakonic
loni vyprodukovali 4 246  kg, což odpovídá
185,51  kg na osobu. Jeden občan Strakonic
vytřídí do nádob rozmístěných po městě
v průměru 59,56  kg odpadu (papír, plast, sklo,
tetrapak). Porovnáme-li údaje našeho města
s celostátními statistickými údaji, dosahujeme
v třídění průměrných výsledků.
Je potěšující, že občané města mají zájem
třídit i další složky z odpadu (kuchyňské
oleje, textil, elektrozařízení) a každým rokem
sebrané množství těchto odpadů narůstá. Loni
se podařilo shromáždit 1 304  kg kuchyňských olejů z domácností, v přepočtu to je
0,057  kg na jednoho obyvatele. Vyřazeného

elektrozařízení ve sběrném dvoře bylo sebráno
135 253  kg, v přepočtu na hlavu je to 5,91 kg.
Do zvláštních nádob na textil občané vložili
k dalšímu i humanitárnímu využití 99 808  kg
texilu, v přepočtu na obyvatele to je 4,36  kg.
Naplno se rozběhl plošný sběr biologicky
rozložitelného odpadu. Bohužel občané někdy
vhazují do nádoby bioodpad v igelitových sáčcích, čímž se znehodnocuje obsah celé nádoby.
Sáček z mikroténu není kompostovatelný
a v kompostárně se zpracování a následné využití bioodpadu komplikuje. Třídění odpadů,
přestože je stále co vylepšovat, se naštěstí stává přirozenou součástí životního stylu, a cenné
suroviny tak nekončí na skládce.
Snad jen kratičké připomenutí. Před vhozením tříděného odpadu do příslušné nádoby je
důležité, abyste objem vždy minimalizovali.
Papír a plast je nutné sešlápnout, jedině tak
budou nádoby na tříděný odpad plnohodnotně
využity a nebude okolo kontejnerů vznikat
nepořádek. Sklo prosíme vhazovat do nádob
jen mimo dobu nočního klidu.
Podrobný seznam odpadů vyprodukovaných za město Strakonice je k dispozici
na stránkách http://www.strakonice.eu/aktuality-z-uradu-zveřejnění kvantifikovaných
výsledků odpadového hospodářství za rok
2018.

Meziroční srovnání produkce některých odpadů ve městě Strakonice:
komodita odpadu
množství vyprodukovaného
komunálního odpadu celkem
směsný komunální odpad
vytříděný papír
vytříděný plast
vytříděný tetrapack
vytříděné sklo
bioodpad

rok 2016
t/rok

rok 2017
t/rok

rok 2018
t/rok

produkce na obyvatele
kg/rok 2018

7 440,93

7 347,01

7 944,94

347,12

4 552,61
785,43
273,02
4,24
244,07
917

4 128,55
462,84
298,31
5,2
290,47
1208,93

4 246,06
764,09
313,41
4,66
281,05
1624,31

185,51
33,38
13,69
0,2
12,28
70,96

Přidejte se k záchraně obojživelníků na Strakonicku
Český svaz ochránců přírody
Strakonice provádí již několikátým rokem v okolí Strakonic sérii
opatření k ochraně obojživelníků
na jarních migračních trasách.
Jedná se zejména o přenos přes
frekventované komunikace poblíž
města. Pomoci můžete hned několika způsoby.
V sobotu 9. března za pomoci dobrovolníků
vyrostou migrační bariéry na silnici ve směru
na Volyni v úseku „pod Vlčinami“. Sejdeme se ve 13 hodin u křižovatky Volyňské

s odbočkami na Kapsovu Lhotu
a Radošovice.
V závislosti na počasí se kolem
20. března rozběhne žabí tah.
Pro každý večer v průběhu
2–3 týdnů koordinujeme tzv. žabí
hlídky – tedy dobrovolníky, kteří
na zvoleném úseku komunikace přenášejí
obojživelníky do bezpečí. Pokud byste se
k nám chtěli připojit, ozvěte se nám na
posta@csop-strakonice.net nebo 721 658 244.
Jan Juráš, ZO ČSOP Strakonice
Zpravodaj města Strakonice

Úspěch žáků ze Základní školy Dukelská
v matematické soutěži
Žáci naší školy se v rámci výuky matematiky účastní různých soutěží. Jedna
z nejoblíbenějších je Speedmat. Její
oblíbenost spočívá hlavně v tom, že žáci
své výsledky zaznamenávají na internet,
kde mají možnost své výkony porovnat
s žáky z nejrůznějších škol České a Slovenské republiky.
V pololetí skončilo pro naše žáky velmi úspěšné 19. kolo soutěže. Hlavní cenou pro dvacet nejlepších počtářů bylo
jedinečné tričko. Mezi tuto dvacítku se
dokázalo dostat hned deset žáků naší
školy. Bylo opravdu velmi zajímavé sledovat, jak se celé pololetí žáci postupně
zlepšovali a bojovali o každý bodík, aby
je někdo z první dvacítky nevyřadil.
Matematické třídy zřizujeme na ZŠ
Dukelská již mnoho let, ani příští rok
tomu nebude jinak. Všechny šikovné
žáky 5. ročníku zveme 17. dubna k přijímacím zkouškám do této výběrové

Úspěšní šesťáci z našeho eMka. 

Foto: archiv ZŠ Dukelská

třídy. Vzdělávací program matematické
třídy je rozšířen nejen o výuku matematiky a informatiky, ale i ostatních
přírodovědných předmětů. Absolventi
proto většinou nemají problém dostat
se na vybranou střední školu a tam být
úspěšní.
Zdeněk Gracík,
zástupce ředitele školy

PRO OBČANY

Oslavy výročí svatby

Jednou z nevšedních životních událostí
hodných oslavy je výročí svatby. Je to
vzpomínka na den, kdy jste si dali slib
lásky a společného života. A právě o tento okamžik se chce s vámi podělit i náš
úřad a nabízí občanům s trvalým pobytem
ve Strakonicích uspořádání oslavy výročí
svatby v prostorách obřadní síně městského
úřadu nebo v obřadní síni na hradě. Výročí
si lze připomenout i v soukromí, kdy oslavence navštíví zástupci města.
Jednou z podmínek pro tuto oslavu je
předložení občanských průkazů oslavenců,
oddacího listu a dohodnutí termínu oslavy.
Pokud občané letos oslaví zlatou, diamantovou, nebo dokonce kamennou svatbu,
obdrží dárkový balíček v hodnotě 600 Kč
a podepíší se do pamětní knihy, kterou
vede město u příležitosti těchto výročí.
Máte-li zájem oslavit významné
výročí svatby, přihlaste se osobně na matrice městského úřadu, popř. prostřednictvím svých dětí, sousedů, kamarádů či
příbuzných.
Anežka Lukešová, matrika
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Alpbachtal: Pohodové rodinné lyžování
Pokud doma řešíte, kam se vydat na zimní nebo jarní rodinnou
dovolenou, máme pro vás ověřený tip. Je to jen pár dní, co
jsme se vrátili z tyrolského Albachtalu, který je od českých
hranic něco málo přes tři hodiny automobilem. A vzhledem
k tomu, co zde najdete, cesta stojí rozhodně za to.

Dvě propojená tyrolská údolí
Alpbachtal a Wildschönau se řadí
po bok největších rakouských lyžařských regionů, navíc označeno
jako „přátelské k rodinám“. Region
si navíc v roce 2017 odnesl ocenění za nejlépe připravené sjezdovky,
což můžeme potvrdit. Především ty
méně náročné pro děti a začátečníky nebo v případě nočního lyžování, které nabízí nezapomenutelný
zážitek a můžete jej završit večeří

Foto | G. Grießenböck
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v typické tyrolské chalupě s lokálními delikatesami typu sýrových
fondue, špeclí či místní knedlíčkové polévky.
Letošní rok navíc nabízí skvělé
sněhové podmínky, a to v celé oblasti. Celkem můžete projet 109 km
sjezdovek, svézt se 45 lanovkami nebo vleky a také zajet do dvou
snowparků. Doporučujeme dětský
klub Juppi Kid´s Club Reith v údolí Alpbachtal, který je zdarma pro
všechny děti v údolí ubytované.
Když si chcete odpočinout nebo nechcete celý den strávit na sjezdovkách, tak jsou zde tři sáňkařské
dráhy (půjčovny mají dost sáněk),
nebo si můžete vyzkoušet stále populárnější skitouring, u nás označovaný za skialpinismus.
Co se týká zázemí, region si
drží typickou lokální kulturu,
a tak jsou rodinné penziony, hotely
i chalupy vystavěny a rekonstruovány podle tradiční architektury.

Foto | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Uvnitř můžete čekat i pětihvězdičkový komfort, jako například
v „Der Alpbacherhof Natur & Spa
Resort“, který nabízí 1 000 m2 wellness zázemí. Ale převažují cenově dostupnější rodinné penziony, které si s těmi nejlepšími
moc nezadají. Vzhledem k zachování kouzla tyrolské oblasti jsou
zde ubytovací kapacity omezeny, což má svou výhodu v podobě

nepřeplněných sjezdovek. Doporučujeme také sledovat možnosti
rodinných balíčků a slev. Přejeme
příjemné zimní zážitky.

DŮLEŽITÉ ODKAZY
www.skijuwel.com
www.alpbachtal.at
www.wildschoenau.com
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ZPRÁVY
Strakoničtí policisté loni objasnili
tři čtvrtiny trestných činů
Policisté Územního odboru Strakonice zajišťují vnitřní bezpečnost nejen
ve městě Strakonice, ale na celém území
strakonického okresu. V rámci územního
odboru je dislokováno pět obvodních
oddělení – OOP Strakonice, OOP
Blatná, OOP Vodňany, OOP Volyně
a OOP Radomyšl. V roce 2018 policisté
řešili celkem 1 060 trestných činů, což
je o 62 skutků více než v roce 2017.
Mírný nárůst byl zaznamenán zvláště
u majetkové a hospodářské kriminality.
Pokud bychom měli být konkrétní, jednalo se například o krádeže v objektech
(chatách, firmách), krádeže součástek
motorových vozidel, krádeže vozidel,
podvody, úvěrové podvody, ale i maření
výkonu úředního rozhodnutí a porušování domovní svobody. Na Strakonicku
policisté u 785 případů zjistili pachatele.
Dokázali tak objasnit 74 % z celkového
počtu trestných činů. Za poslední tři roky
jde o nejlepší výsledek v objasněnosti.
Můžeme konstatovat, že území okresu
Strakonice je jednou z nejbezpečnějších
lokalit v ČR.
Rádi přivítáme nové zájemce o policejní práci. Od roku 2019 nově garantujeme navýšení tarifních platů, po úspěšném
ukončení základní odborné přípravy
(12 měsíců) je plat 29 540 korun
a po zkušební době, tj. 6 měsíců, je
přiznán náborový příspěvek ve výši
75 000 korun. Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého pracovního poměru,
stabilního příjmu a možnosti kariérního
růstu i řadu sociálních a dalších výhod,
mezi ně patří šest týdnů dovolené,
zdravotní péče, příspěvky na penzijní
pojištění nebo rekreační pobyty.
Do služebního poměru mohou být
přijati občané ČR starší 18 let, kteří
ukončili studium maturitní zkouškou. Další
podmínkou je bezúhonnost, dobrý fyzický a psychický stav.
V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště PČR Územní odbor Strakonice, tel.: 974 237 400 nebo e-mail
jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo
st.pis@pcr.cz.
Jaromíra Nováková,

oddělení tisku a prevence

OOP Strakonice
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Informace k volbám do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu
proběhnou v pátek 24. 5. 2019 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 25. 5. 2019
od 8.00 do 14.00 hodin.
Voličem může být:
a) občan ČR s trvalým pobytem v ČR, kterému nejpozději 25. 5. 2019 bude 18 let.
Může hlasovat  v místě trvalého pobytu
nebo na voličský průkaz na území ČR.
b) občan ČR žijící v zahraničí, kterému
nejpozději 25. 5. 2019 bude 18 let. Musí
hlasovat pouze ve volebních místnostech
na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR). Tento volič,
pokud je zapsán ve zvláštním seznamu
na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí
(a bude se i nadále zdržovat v zahraničí),
může na tomto zastupitelství požádat  
o voličský průkaz osobně do 22. 5. 2019
nebo písemně do 17. 5. 2019 a s voličským průkazem odvolit na území ČR
v jakémkoli volebním okrsku ve dnech
voleb. Nebo může požádat o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem ČR v zahraničí
(do budoucna se bude zdržovat na území
ČR), obdrží potvrzení o vyškrtnutí a toto
předloží obecnímu úřadu v místě svého
trvalého pobytu do 22. 5. 2019 nebo
ve dnech voleb přímo ve volební místnosti. Podrobné informace jsou na stránkách
www.mvcr.cz, odkaz volby – volby
do Evropského parlamentu.
c) občan jiných členských států EU, kterému nejpozději 25. 5. 2019 bude 18 let,  
za těchto podmínek:  je k 25. 5. 2019
přihlášen nejméně 45 dní k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území ČR (nejméně od 10. dubna 2019), nemá omezenou
svéprávnost k výkonu volebního práva

a je u příslušného obecního úřadu zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Zda je tento typ voliče
zapsán v seznamu voličů, se řídí podle
toho, zda již hlasoval v minulých volbách
buď do Evropského parlamentu před pěti
lety, ve volbách do zastupitelstev obcí
v říjnu v roce 2018 anebo ještě nehlasoval. Možnosti zapsání do seznamu voličů
a další důležité podrobné informace jsou
na stránkách www.mvcr.cz, odkaz volby –
volby do Evropského parlamentu.
Od 1. 3. 2019 se mohou hlásit zájemci
o členství v okrskových volebních komisích buď telefonicky na tel. č. 383 700 210,
383 700 221, 724 232 888 a 607 079 333,
nebo osobně v kanceláři Na Stráži 270,
1. patro – správní oddělení – M. Švihálková,
M. Vaněčková.
O vydání voličských průkazů může volič
požádat osobně od vyhlášení voleb do 22. 5.
2019 anebo písemně do 17. 5. 2019. O voličský průkaz je dobré požádat, pokud volič
chce volit a neví, zda-li bude ve dnech voleb
v místě trvalého pobytu nebo např. bude plánovaně v nemocnici. Vzor žádosti s podmínkami je na stránkách www.strakonice.eu pod
odkazem volby do Evropského parlamentu.
Milada Švihálková, oddělení správní

Chystá se výstava k výročí pivovaru
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice,
a. s., v letošním roce oslaví již 370. výročí
od svého založení. Tento významný rok
v našich dějinách bychom si rádi připomněli společně s vámi, Strakonickými,
protože Dudák je především váš pivovar.
Připravujeme řadu zajímavých akcí, jednou z nich bude ve spolupráci s Muzeem
středního Pootaví výstava na II. hradním
nádvoří, která připomene historii i současnost strakonického pivovarnictví. Historie

pivovaru bude prezentována na velkoplošných panelech, a proto se na vás obracíme
s prosbou o zapůjčení či darování starších
i novějších fotografií, které jsou se strakonickým pivovarem spojeny. Jakýkoliv
listinný materiál (foto, letáčky, plakáty
apod.) přinášejte prosím do muzea Ludmile Vilánkové.
Vaše snaha bude po zásluze oceněna.
Čím? Lahodným pivním mokem.
Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice
Zpravodaj města Strakonice

Z MĚSTA

Městská policie v číslech
Městská policie byla zřízena na zastupitelstvu města v roce 1992 k 1. 1. 1993, strážníci tedy dohlížejí ve Strakonicích na veřejný
pořádek již více než 25 let. Jako každoročně
bilancujeme rok předcházející. Loni jsme
oslavili 100 let republiky, konal se 23. mezinárodní dudácký festival a řada dalších akcí.
K našemu potěšení proběhly všechny bez
většího narušení veřejného pořádku.
Činnost strážníků se dá rozdělit do dvou
oblastí – prevence a represe. Do preventivní
oblasti patří vedle stálých pochůzek hlídek
po teritoriu města i řada akcí, kterých se
buď jen účastníme, nebo je sami organizujeme. Loni proběhla akce Jehla, při které
jsme začátkem jara kontrolovali dětská
pískoviště a hřiště mezi školami a školkami.
Zorganizovali jsme spoustu ukázek při různých akcích pro mateřské a základní školy.
Střední škola průmyslová z Volyně se jako
každý rok zúčastnila akce na Podskalí, jejíž
součástí jsou ukázky všech složek integrovaného záchranného systému. Strážníci se
v září aktivně zapojili do sportovních her
pro seniory. Za účasti obou policií proběhly
akce Zebra se za tebe nerozhlédne či Kdo
sportuje, nezlobí. Poprvé zavítal do Strakonic Revolution train, zabývající se problematikou drog a všech závislostí.
Během pochůzek strážníci zjistili a řešili 611 komunikačních závad, nalezli 83
nezajištěných vozidel, provedli 73 kontrol
osob. V devíti případech poskytovali přímo

RC Beruška nabízí pomoc rodičům

Jedna z preventivních akcí

Foto: archiv městské policie

na ulici první pomoc, dostali se ke třem požárům. Během roku bylo odchyceno či nalezeno 164 zvířat, většinou skončila v útulku
či v záchytné stanici Makov. Pracovali jsme
s 303 nálezy, ztrát jste nám nahlásili 135.
Co se týče represivní stránky naší
činnosti, pojali jsme podezření ze spáchání
trestného činu ve 33 případech. Zajistili
jsme šest řidičů pod vlivem alkoholu.
Na Obvodní oddělení Policie ČR jsme
předvedli 16 osob a stejný počet lidí strážníci převezli na tzv.„záchytku“. Příkazem
na místě bylo řešeno 1793 přestupků,
331 jsme jich předali k dořešení k příslušným správním orgánům. Během roku 2018
jsme na území města řešili pět černých
skládek a 59 potenciálních vraků.
Dovolte mi poděkovat vám všem
za všímavost a vaši snahu řešit problémy.
Jen na základě vašich poznatků, upozornění či žádostí vyrážely hlídky městské
policie v 1673 případech. Děkuji vám, že
nám pomáháte udržovat veřejný pořádek
ve Strakonicích.
Milan Michálek, velitel městské policie

Rodinné centrum Beruška nabízí rodičům
pomoc při řešení problému, jak skloubit
zaměstnání s péčí o školní dítě. Díky projektu
"Zaměstnaní rodiče, spokojené děti III"
je možné zajistit rodičům žáků 1. stupně
základních škol doprovod jejich potomků
ze školy na kroužky a do klubu Berušky,
kde hlídáme děti do 18.30. Pokud dítě
nemá školní družinu, může odpoledne trávit
u nás v klubu. Služby jsou zdarma, projekt
je financovaný Evropskou unií, Operační
program Zaměstnanost. Beruška pořádá
i jarní a letní příměstské tábory. Přihlášky
a více informací na www.rcberuska.cz nebo
na tel. 773 165 696.
Petra Staňková, RC Beruška

Do infocentra nejen pro informace
Městské informační centrum Strakonice
poskytuje bezplatně nejrůznější informace
o městě a regionu, místních památkách
a doplňkových službách (ubytování,
stravování, dopravní spojení, apod.). A to
nejen turistům, ale i místním občanům. Dále
nabízí informace o kulturních, společenských
a sportovních akcích ve městě.
V infocentru je možné si půjčit koloběžky
Kostka a nebo také létající talíře na discgolf.
Nadále je možné si tu půjčit i klíče od židovského hřbitova. Infocentrum můžete také
sledovat na facebooku, kde jsou pravidelně
sdíleny nejvýznamnější kulturní akce a zajímavosti ve městě.
Městské informační centrum Strakonice

RV1801131/10
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Zpravodaj města Strakonice 
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ROZHOVOR

Pro nefiltrované si zajdu dvaačtyřicet schodů
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Co vás jako studenta přivedlo do strakonického pivovaru, obdiv k pivu nebo vylepšení
rozpočtu?
Určitě ne, to byla sázka na jistotu. Od šesti let
sbírám pivní lahve, které mě vždy přitahovaly. Po tři roky jsem nevynechal žádný pátek
a chodil do pivovaru stáčet soudky a trávil zde
celé léto. To, že bych tady ale jednou mohl
dělat sládka, jsem si v té době ani nepomyslel.
Váš předchůdce nastavil poměrně hodně
vysoko laťku, předpokládám, že se ji budete snažit překonat. Máte nějakou strategii?
To rozhodně ano, ale na druhou stranu je
pro mě fajn mít Dušana Krankuse v zádech.
Je to takové přirozené nástupnictví, kdy ho
vedle sebe mám v roli konzultanta. Strategii
na následující dva roky rozmyšlenou mám,
v podstatě navážu na trend, který začal Dušan
Krankus, a rád bych v něm pokračoval. Určitě
nebudou chybět čtyři speciály ročně, které se
u nás staly tradicí. I nadále budeme samozřejmě vařit pivo z moravských sladů a žateckého
chmele. Na druhou stranu by si naše „dvanáctky“ zasloužily trochu větší rozdíly v chuti, ale
mám tím na mysli spíše vyladění receptury
než nějaké revoluční změny. Na ty je více
prostoru u speciálních piv.
Být sládkem je do jisté míry poslání, ten,
kdo se jím stane, musí mít dar od Boha.
Jste si jistý, že vy ho máte?
Víte, kdybych odpověděl, jsem si jistý, že to
tak je, tak by mně to připomnělo jednoho
nejmenovaného politika, který prohlásil, že
„on je ten vyvolený“. Tímto směrem jsem
o sobě nikdy neuvažoval. Pro sládka je hlavní,
aby nepočítal hodiny v pivovaru, ale aby automaticky byl kdykoliv k dispozici, přemýšlel
nad ním i o víkendech, měl absolutní přehled
o tom, co se v pivovaru děje. A samozřejmě to
musí člověka bavit, s čímž problém rozhodně
nemám.
Určitě, souhlasím s vámi, ale tohle je
spíše definice z manažerské příručky. Mě
zajímala ona přidaná hodnota, kterou se
zkrátka nikde nenaučíte, nevyčtete, s tou se
člověk narodí. Myslíte si, že ji máte?
Když se takto ptáte, ač bych nerad, aby to
znělo nafoukaně, myslím, že mám. To, že je
řemeslo sládka jako poslání, jsem si nikdy
úplně neuvědomoval, ale podívám-li se do mi-
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Vlastimil Matej do pivovaru nastoupil coby
brigádník a student VŠE. Po absolutoriu
začal pracovat ve strakonickém pivovaru
na pozici manažera kvality s podmínkou doplnění studia na pražské Střední
škole potravinářských technologií, obor
technologie výroby piva. Zde odmaturoval
v roce 2015 a od té doby se aktivně věnoval podsládkování. Bývalý sládek Dušan
Krankus si ho vybral jako svého nástupce,
což vnímá jako obrovskou čest.
nulosti, dříve byl sládek v pivovaru 20 i 30
let a řemeslo se dědilo i z otce na syna. Dnes
už takovou „životnost“ nemají. Myslím si, že
správného sládka, oddaného srdcem, nemůže
nikdo přeplatit a přetáhnout do jiného pivovaru. U sebe jsem si jistý, že něco podobného
nehrozí a že jsem schopen ve strakonickém
pivovaru zůstat sládkovat do důchodu.
Tak jako na svíčkovou existuje univerzální
recept, ale každý kuchař v ní zanechává
svůj osobitý otisk, předpokládám, že stejné
to bude s pivem. Budete se držet osvědčených receptur, nebo chystáte nějaké změny
v duchu vašeho naturelu a chutě?
Asi bych měl odpovědět, že ano, ale ono to tak
úplně není. Každý rok máte k dispozici chmel
a slad s jinými parametry. Někdy má chmel tři
procenta hořkých látek, další rok pět procent.
Důležité je, aby pivo chutnalo, pokud možno,  
stejně. Musíte receptury přizpůsobovat parametrům surovin. A je samozřejmě na sládkovi
ohlídat chuť a suroviny, ze kterých se vaří.  
V našem pivovaru jsou unikátní kvasinky.
Jednak jsou pro chuť piva nesmírně důležité, ty naše nejsou až tak časté a konkrétně
tohoto kmene kvasinek se držíme.  Díky nim
naše pivo dostává svou specifickou chuť. Když
už by se sládek rozhodl udělat revoluci, pak by
na to šel určitě od kvasinek nebo odrůd chmele. Tohle jsou ale věci, které si může dovolit

někdo, kdo sládkuje notnou řadu let, rozhodně
ne někdo, kdo je na začátku, aby změnil tak
zásadní věc. U piva se cení originalita, a tu je
nezbytné zachovávat u základní řady Dudáků.
Na druhou stranu je velkou výzvou uvařit
dobré speciální pivo a na to se těším.
Lehce jsme se dotkli speciálů. Prozradíte,
co chystáte na letošní rok. Co už bude
výhradně z vaší dílny?
Na jaře to bude již tradičně Velikonoční
zelené. Na léto něco slabšího k oslavám
370. výročí pivovaru, podzim patří Svatováclavskému ležáku. Budeme ho vařit už třetí
rok, ale ten loňský byl specifický odrůdou
chmele Kazbek. Abychom se neopakovali, pro
studené chmelení bude vybrán jiný chmel. Pro
vánoční čas vybíráme piva, která jsou méně
hořká, plná, lišící se sladem. Co to konkrétně
bude, si ponechám pro sebe.   
Mění se chutě konzumentů piva? Mířím
tím k současnému trendu, kdy skalní
pivaři ubývají a mladí vyhledávají trendové
alkoholické nápoje. Budete se přizpůsobovat mladé generaci, nebo se naopak budete
snažit ovlivnit nastupující konzumenty?
Jsme v pozici menšího pivovaru, a tak musíme
s citem a opatrně přistupovat ke spotřebitelům.
S tímto trendem přišel můj předchůdce Dušan
Krankus, když Otavský zlatý přihořčil, čímž
cílil na požadavky mladší generace, a jeho
volba vyšla. Na druhou stranu rušit zaběhnuté
a osvědčené by byla až svatokrádež.
Prozraďte na závěr, jaké pivo chutná novému sládkovi?
Smích... Přemýšlím, co bych měl říci, aby to
obchodně bylo dobré...
Vynechme pro tuto chvíli obchod.
Jednoznačně nefiltrované. Mám tu výhodu, že
mohu ve sklepě ochutnávat všechna piva v jakémkoliv stáří. Těším se na něj i přes dvaačtyřicet schodů do sklepa. A když se ten vzácný
okamžik naskytne a mohu si v klidu vychutnat
skleničku, dojdu si do sklepa pro dvoudecku
nefiltrovaného. Mám-li sáhnout po lahvovém,
pak je to Král Šumavy. Unikátem je světlý
Klostermann.
Vlastimil Matej se vedle nové pracovní pozice
připravuje na životní roli po všech stránkách
důležitější. Zanedlouho se stane otcem, možná jednou bude moci předat své sládkovské
žezlo, tak jako v dobách dávných, druhé generaci. Ať se mu daří v roli sládka, stejně jako
v roli otcovské. K tomu mu Dej Bůh štěstí!
Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY

KINO OKO

do 4. 3.
Výstava „ALTÁN ART brut“
Přehlídka tvorby umělců s mentálním handicapem
a se zkušeností s duševní nemocí. Otevřeno
ve výpůjční době ŠK (Po a St–Pá 8.00–18.00
hod., Út zavřeno, So 8.00–12.00 hod.).
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
do 27. 3.
Obrazy Josef Synek,
Objekty Vlastimil Teska
místo: Maltézský sál, info: MěKS
do 26. 4.
SK Strakonice – vůle, výdrž, vítězství
Výstava přibližuje vznik a vývoj klubu, který
byl průkopníkem řady sportovních odvětví
na Strakonicku. Otevřeno od 8.00 do 14.00.
místo: Státní okresní archiv Strakonice, Smetanova 351
do 30. 6.
Výstava Valentina Horby ku příležitosti
jeho 45 let tvorby
Užitá tvorba, přístupné v době konání
společenských akcí.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
2.–27. 3.
Čerti
Výstava loutek a výtvarných návrhů z divadelní
sbírky Národního muzea Praha. Koná se
v rámci 54. ročníku loutkářské přehlídky Skupovy
Strakonice.
místo: sál U Kata, info: MěKS
6. 3.–1. 4.
Výstava Vltavské ostrovy v Praze
Historie i současnost vltavských ostrovů
nacházejících se na území hl. m. Prahy. Otevřeno
ve výpůjční době ŠK.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
14. 3.–16. 6.
Strakonicko a vznik protektorátu
Výstavou a publikací Muzeum středního Pootaví
letos připomene 80. výročí od vyhlášení
protektorátu Čechy a Morava. Vernisáž
14. 3. v 16.00 hod.
místo: II. nádvoří hradu, info: muzeum
3.–22. 4.
Velikonoční inspirace
místo: černá kuchyně, info: muzeum

1.–3. 3., 17.30 hod.
LEGO ® příběh 2 3D+2D
USA, dětský/anim., dabing, přístupný všem,
1.–2. 3. ve 3D, 3. 3. ve 2D
1. 3., 20.00 hod.
Colette: Příběh vášně
VB/USA, životopisný, histor., drama, titulky,
přístupný od 12 let
2.–3. 3., 20.00 hod.
Všechno nejhorší 2
USA, horor/komedie, titulky, přístupný od 15 let
4.–5. 3., 17.30 hod.
Zrodila se hvězda
USA, drama/romant./hudební, titulky, přístupný
od 12 let
4.–5. 3., 20.00 hod.
Sobibor
Rusko/Něm, drama/histor., válečný, titulky,
přístupný od 15 let
6.–9. 3., 6.–7. 3. od 17.30 a 20.00/8.–9. 3.
od 20.00 hod.
Ženy v běhu
ČR, komedie, přístupný všem
8.–10. 3., 17.30, 10.2. od 17.30 a 20.00 hod.
Captain Marvel 3D
USA, akční/dobrodr./fantasy/sci-fi, dabing/titulky,
přístupný všem, 10.2. od 20.00 titulkovaná verze
11.–13. 3., 17.30 hod.
Psí veličenstvo
Belgie, anim./dabing, přístupný všem
11.–13. 3., 20.00 hod.
Bohemian Rhapsody
USA/VB, drama/životopisný/hudební, titulky,
přístupný od 12 let
14.–17. 3., 17.30 hod.
Kouzelný park 3D
Špa, anim./dobrodr./rodinný, dabing, přístupný
všem
14.–17. 3., 20.00 hod.
Skleněný pokoj
ČR, drama, přístupný od 12 let
18.–20. 3., 17.30 hod.
Bohemian Rhapsody
USA/VB, drama/životopisný/hudební, titulky,
přístupný od 12 let

18.–19. 3., 20.00 hod.
Nedotknutelní
USA, komedie/drama, titulky, přístupný od 12 let
21.–24. 3., 17.30 hod.
Putování se sobíkem
Fr, dobrodr., dabing, přístupný všem
21.–24. 3., 20.00 hod.
LOVEní
ČR, komedie/romant., přístupný od 12 let
25.–27. 3., 17.30 hod.
Léto s gentlemanem
ČR, komedie/romant., přístupný všem
25.–27. 3., 20.00 hod.
Pašerák
USA, krimi/drama/thriller, titulky, přístupný od 15 let
28.–31. 3., 17.30 hod.
Dumbo 3D
USA, anim./rodinný/dobrodr., dabing, přístupný všem
28.–29. 3., 20.00 hod.
MY
USA, horor/thriller, titulky, přístupný od 15 let
30.–31. 3., 20.00 hod.
Zraněná srdce
USA/VB,drama/romant., titulky, přístupný od 12 let
DĚTSKÉ SOBOTY
2. 3., 15.30 hod.
S krtkem do pohádky 1
9. 3., 15.30 hod.
Za kamarády z televize 1
16. 3., 15.30 hod.
Čertovské a hastrmanské pohádky
23. 3., 15.30 hod.
Krakonošovy pohádky
30. 3., 15.30 hod.
Mach a Šebestová na prázdninách II.
SENIORSKÉ STŘEDY
6. 3., 9.30 hod.
Cena za štěstí
ČR, drama/komedie
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
20. 3., 20.00 hod.
Zelená kniha

INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

Zpravodaj města Strakonice 
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Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com
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USA, drama/komedie/roadmovie, titulky, přístupný
od 12 let
JARNÍ PRÁZDNINY – MIMOŘÁDNÉ
PROMÍTÁNÍ
11. 3., 10.00 hod.
Asterix: Tajemství kouzelného lektvaru
Fr, anim. komedie, dabing, přístupný všem
12. 3., 10.00 hod.
Pat a Mat: Zimní radovánky
ČR, anim./rodinný, přístupný všem
13. 3., 10.00 hod.
Malá čarodějnice
Něm, pohádka, dabing, přístupný všem

PLAVECKÝ STADION
KRYTÝ BAZÉN
Po
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30 plavání pro
invalidy, 13.30–15.30, 17.00–20.00 (½ bazénu)
Út
14.30–15.30, 20.00–22.00
St
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30
plavání pro důchodce, 13.30–16.00
(15.30–16.00 ½ bazénu), 20.00–22.00
Čt
14.30–15.30 plavání pro těhotné, 14.30–16.00
(15.30–16.00 ½ bazénu), 20.00–22.00
Pá
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–22.00
(15.30–20.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
ZMĚNY V PROVOZNÍ DOBĚ:
16.3. – 13.00–18.00, 17. 3. – 13.30–20.00,
23. a 30. 3. – 13.00–18.00, o jarních
prázdninách (11.–15. 3.) rozšířena provozní
doba, více na www.starz.cz
SAUNA
Po – ZAVŘENO
Út, Pá 10.00–22.00 ženy
St 10.00–22.00 muži
Čt 10.00–22.00 společná
So 10.00–17.00 společná
Ne 13.00–20.00 společná

ZIMNÍ STADION
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Aktuální program na www.starz.cz.

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp;
9.30 sv. Markéta
3. 3., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin s dětmi
6. 3., 17.30 sv. Markéta – Popeleční středa,
bohoslužba s udílením popelce
22. 3., 18.00 Rytířský sál, hrad – Večer chval:
hudba, svědectví ze života, možnost prosby
za konkrétní věci, díky apod.
23. 3., 14.00 Rytířský sál, hrad – Postní
duchovní obnova
25. 3., 17.30 Podsrp – Slavnost Zvěstování
Páně, bohoslužba
7. 4., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie
s promluvou pro děti
7. 4., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin s dětmi
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
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Srdečně zveme na:
Bohoslužby – každou neděli v 9.30 hod.
14. 3., 17.00 hod. Cesta ke svobodě – kurz
s lektorem z Bodu obratu je cestou ke svobodě
od jakékoliv závislosti skrze vzájemnost,
otevřenost a bezpečné prostředí.
21. 3., 17.00 hod. Okénko do duše ženy
– setkání se zážitkovým programem pro ženy
vedoucí k překonání potíží spojených s nároky
na život a obnovením vnitřní radosti
EXIT CLUB pro mládež – každý pátek od 16.00,
zábavné hry, moderní hudba, zamyšlení

POZVÁNKY
1., 8., 22. 3., 16.00–18.00 hod.
Kurz šití
po začátečníky, šicí stroj s sebou, přihlášky na tel.
773 165 696. Místo a info: RC Beruška
2. 3., 14.00 hod.
Dětský karneval odboru všestrannosti TJ Sokol
místo: sokolovna, info: TJ Sokol
2. 3., 18.00 hod.
Ochutnávka vín
místo a info: čajovna Pod Stolem
2. 3., 20.00 hod.
The Fialky, E!E, Totální nasazení
místo: dům kultury, info: MěKS
3. 3., 14.30 a 16.30 hod.
Začarovaný les
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
4. 3., 17.00 hod.
Úzkosti a jak nás mohou ovlivnit
přednáška Veroniky Dejmkové
místo: čajovna Pod Stolem, info: www.otobe.cz
4., 11., 18., 25. 3., 17.00 hod.
Lekce salsy
17.00–18.00 lady latina, 18.00–19.00 začátečníci,
19.00–20.00 pokročilí. Místo: pizzeria Hai,
Palackého nám., info: LaStraDance Academy
4. 3., 18.00–19.30 hod.
Skutečné příčiny nemocí
jak předcházet a zbavit se zdravotních disharmonií,
přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
5. 3., 9.00 hod.
Karel Čapek – o zvířatech
čtení a poslech mluveného slova, akce nejen pro
nevidomé a slabozraké. Místo: čítárna ŠK, info: ŠK
5. 3., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – Základy práce s počítačem. Přednostně pro
čtenáře ŠK. Místo: studovna ŠK, info: ŠK
5. 3., 16.00–19.00 hod.
Kurzy přírodní zahrady
Teoretické rady k fungování přírodní zahrady si
vyzkoušíte v praxi. Lektor František Langmajer.
místo: Říční ul. Katovice, nad jezem u žel. přejezdu,
info: ŠK
5., 19. 3., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
neformální setkání s anglickou konverzací
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
6., 27. 3., 17.15 hod.
Interní koncert ZUŠ
místo: koncertní sál, info: ZUŠ
6. 3., 13.00–16.30 hod.
Den otevřených dveří Soukromé ZŠ Volyňka
místo: nám. Svobody 147, Volyně, info: www.
skolavolynka.cz
6. 3., 17.00 hod.
Velká islandská cesta
František Langmajer: Příroda a lidé na Faerských

ostrovech, Islandu a Vestmanských ostrovech
místo: sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem
7. 3., 9.30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
Pravidelné setkávání s rodiči a dětmi v rámci nového
projektu na podporu pozitivního vztahu ke knihám,
čtení a čtenářství. Přihlášení na tel. 380 422 708,
příp. osobně v oddělení pro děti.
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK
7. 3., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Jarní dekorace z odstřižků
Zdeňka Slavíková: Tvořivý podvečer aneb Ze starého
nové. Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
8. 3., 20.00 hod.
Latino party
místo: café Maxim, info: LaStraDance Academy
8. 3., 20.00 hod.
Harley – koncert
místo: sokolovna
9. 3., 19.30 hod.
Imodium – Jiná místa tour 2019
Imodium... aneb Koncert na rozloučenou?
místo: Rytířský sál, info: MěKS
10. 3., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje skupina Pohoda
místo: dům kultury, info: MěKS
11.–15. 3., 6.30–16.00 hod.
Jarní příměstský tábor
pro děti od 5 let, místo a info: RC Beruška
11. 3., 17.00 hod.
Zakládáme permakulturní zahradu
své zkušenosti předá František Langmajer
místo: čajovna Pod Stolem, info: www.otobe.cz
12., 26. 3., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
každé liché úterý
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
12. 3., 13.00 hod.
Zajímavosti jižního Norska
Miroslav Špecián – přednáška s promítáním. Pořádá
rada seniorů a infocentrum pro seniory.
místo: společenský sál ŠK (hrad), info: infocentrum pro
seniory
12. 3., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření
Kurzy probíhají 1x měsíčně do května a nenavazují
na sebe. Lektor Jan Juráš. Účast hlaste na:
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská
14., 28. 3., 19.00–21.00 hod.
Tančírna Pod Stolem
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.
13. 3., 8.00–16.00 hod.
Dotační poradna
Den otevřených dveří – konzultace zdarma k dotacím
na zateplení domů, obnovu památek, dětská hřiště,
vzdělávání aj.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz
13. 3., 17.00 hod.
Putování filmovou krajinou
Miroslav Šobr představí krajinu regionu prostřednictvím českých filmů, seriálů a filmových pohádek, které
se natáčely na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
14. 3., 17.00 hod.
Stavebně historický vývoj strakonického hradu
Přednáška Markéty Kohoutové, historičky Muzea
středního Pootaví
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum
14. 3., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření
Lektor Jan Juráš. Účast hlaste na: jan.juras@knih-st.cz
nebo 721 658 244. Místo: ZŠ Povážská

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); STEJIKA (Hradební 329) — 732 173 275
17. 3., 20.00 hod.
The Shabs/Kapské město, JAR
koncert acoustic punk
místo: Na Ostrově 1415, info: fb Jsme Strakonice
18. 3., 17.00 hod.
Řez ovocných dřevin
beseda s Františkem Langmajerem
místo: čajovna Pod Stolem, info: www.otobe.cz
18. 3., 18.00–19.30 hod.
Koncert na křišťálové mísy
Meditační koncert Michala Kindla plný zvuků
a vibrací, které lze využít k léčení traumat a zranění
duše i těla. Předprodej lístků v RC Beruška. Více
na www.lecenikindl.cz. Místo: RC Beruška
18. 3., 19.00 hod.
KPH – Galakoncert Musica dolce vita
Účinkují: D. Demuthová – mezzosoprán,
Ž. Vokálková – flétna, Z. Šolcová – harfa
místo: dům kultury, info: MěKS
19. 3., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – Základy psaní textu. Přednostně pro čtenáře
ŠK. Místo: studovna ŠK, info: ŠK
19. 3., 10.30–11.00 hod.
Divadélko pro nejmenší
originální maňáskové divadlo
místo a info: RC Beruška
19. 3., 16.00–17.45 hod.
Sourozenci bez rivality
seminář Martiny Horké, místo: RC Beruška
19. 3., 16.30–18.00 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 5 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

14. 3., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Hrdý Budžes
hrají: Bára Hrzánová
místo: dům kultury, info: MěKS
16.–17. 3. (So 9.30–16.00, Ne 10.00–14.00)
Kurz pránické energie
Prastará technika léčení. Přihlášení na
info@rcberuska.cz. Více na www.cestouvazky.cz.
místo: RC Beruška
16. 3., 6.55 hod.
Procházka z Radomyšle do Strakonic
Sraz v 6.55 před nádražím ČD. V 7.10 odjezd
do Radomyšle zastávky, odtud půjdeme ke kostelu
sv. Jana a k židovskému hřbitovu, přes Domanice
a řepické rybníky do Strakonic (cca 10 km).
info: www.csop-strakonice.net
16. 3., 19.00 hod.
Koncert Pepek a námořník
místo a info: čajovna Pod Stolem
16. 3., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Pantheon production
Chlap na zabití
místo: dům kultury, info: MěKS
17. 3., 11.00–18.00 hod.
Seminář argentinského tanga
místo a info: čajovna Pod Stolem
17. 3., 14.30 a 16.30 hod.
Šnofonius a Mordulína
loutková pohádka v podání LDO ZUŠ Strakonice
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
17. 3., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

KALENDÁŘ AKCÍ

19. 3., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Irena Dousková
autorské čtení s debatou
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
20. 3., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Miki Ryvola, poetická
próza Marek Orko Vácha.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
20. 3., 16.30–19.00 hod.
Zažijte Volyňku na jeden den
workshop pro rodiče
místo: nám. Svobody 147, Volyně, info:
www.skolavolynka.cz
20. 3., 18.00 hod.
Zelené otazníky "Jak ukončit dobu uhelnou?"
přednášet a odpovídat na dotazy bude Anna
Bromová z hnutí Limity jsme my
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
20. 3., 19.00 hod.
FJC – Marta Kloučková Quartet
Marta Kloučková je multižánrová zpěvačka
a výrazná osobnost mladé české jazzové scény
místo: Rytířský sál, info: MěKS
21.–23. 3.
54. ročník loutkářské přehlídky Skupovy
Strakonice
Sledujte program na webových stránkách domu
kultury a zvláštních plakátech.
22. 3., 16.00 hod.
Vynášení Moreny
Loučení se zimou a vítání jara, soutěže pro děti,
sraz na prostranství pod Hvězdou, vuřty na opečení
s sebou. Info: RC Beruška

INZERCE

Vstupte do jara
s novým elánem
Termín: 4.3. - 8. 3. 2019
Zveme vás do naší výživové poradny na:
ochutnávku detoxikačních nápojů

Volyňská 195 Strakonice
777 202 764
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detoxikační recepty ZDARMA
měření BMI, nadbytečného tuku a vody ZDARMA
konzultaci vašich stravovacích návyků ZDARMA
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DVEŘE • PODLAHY • ŽALUZIE
• VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Detoxikační týden s NATURHOUSE

interierychoura@seznam.cz
774 202 764

Kč

slevě:

947,70

Kč

kultovní MUZIKÁL

bylinné produkty pro detoxikaci těla

Těšíme se na vás

facebook.com/
naturhouse.cz

VÝŽIVOVÁ PORADNA NATURHOUSE
Kochanka 119, Strakonice, parkovište U Bati vedle Hudy sportu,
tel.: 383 134 384, 735 753 208

Zpravodaj města Strakonice 

@naturhouse_cesko

RV1802702/03

www.naturhouse-cz.cz

BRZOBOHATÝ

V HLAVNÍ ROLI

VOJTĚCH

DYK
RV1900010/26

HUDBA/TEXTY/LIBRETO

ONDŘEJ G.

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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23. 3., 10.00–18.00 hod.
Návrat ke zdravé krajině
Přednášející: Zdeněk Bůzek – Význam starých
ovocných odrůd, Ivan Dvořák – Biologické
hospodaření, Vladimír Říha – Kumulace látek
v půdě a rizika plošného zavlažování, František
Langmajer – Úprava krajiny s ohledem na zvýšení
zádržnosti vody a snížení eroze, Vilém Hrdlička –
Význam biodiversity a vodních ekosystémů
místo: společenský sál ŠK, info: www.otobe.cz
23. 3., 14.00–16.00 hod.
Vyrovnaná – šťastná žena, matka,
manželka
seminář, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
24. 3., 15.00 hod.
Ochutnávka čajů
místo a info: čajovna Pod Stolem
24. 3., 15.00–18.00 hod.
Do nemocnice informovaně
Přednáška Ágnes Němečkové se bude zabývat
zejména obdobím těhotenství a porodu
a případných kolizí s rutinními postupy lékařů.
Přihlášení na 723 045 420 nebo
vedomazena.strakonice@gmail.com.
místo: RC Beruška
24. 3., 20.00 hod.
Ane Bjerkan/Inderøy, Norsko
koncert folk/pop
místo: Na Ostrově 1415, info: na fb Jsme
Strakonice
25. 3., 9.00–10.30 hod.
Vaříme pro nejmenší 4–11 měsíců
kdy a jak zařadit do jídelníčku dítěte první příkrmy,
rychlé a jednoduché recepty z méně používaných
potravin, přihlášení nutné
místo: RC Beruška

NEJEN PRO SENIORY
Pozvánka na velikonoční setkání seniorů
Rada seniorů města Strakonice společně s infocentrem pro seniory a městským kulturním
střediskem vás zvou na velikonoční setkání
do restaurace domu kultury. Bude se konat
v úterý 2. dubna od 14.00 hod. Připravili
jsme pro vás soutěž o nejlepšího beránka
s ochutnávkou. Beránky vyhodnotí porota
a tři výherci obdrží dárky a diplomy při
slavnostním vyhlášení. Beránky můžete přinést
do klubovny č. 45 od 13.00 do 13.30 hod.
Součástí programu bude vystoupení dětí
z MŠ U Parku. Vstup je zdarma.

Výlet za poznáním
Rada seniorů města Strakonice a infocentrum pro seniory pořádají 16. května
zájezd do Prahy na prohlídku Hradčan
a Malé Strany. Výběr peněz bude probíhat
v infocentru pro seniory v úterý 12. března
od 10.00 do 12.00 hod. Více informací
a přihlášky u předsedkyně rady seniorů
Marcely Štverákové, tel.: 602 340 099.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory
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www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz
www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz
25. 3., 17.00 hod.
Životní styl a stav duše
o projevech psychózy a životosprávě při její léčbě
bude hovořit Miroslav Cuhra
místo: čajovna pod Stolem, info: www.otobe.cz
25. 3., 18.00 hod.
Japanese čundr
přednáška Jana Wiesera
místo: sál gymnázia, info: gymnázium
26. 3., 10.00 hod.
Krajská postupová přehlídka dětských
pěveckých sborů
místo: dům kultury, info: MěKS
26. 3., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LXIII.
Karel Skalický: Kuchmistr pana Václava.
Velkopřevor Václav Zajíc z Hazmburka a jeho
strakonické časy. Další vyprávění regionálního
historika.
místo: společenský sál ŠK (hrad), info: ŠK
Za Parkem
27. 3., 17.00 hod.
Řád maltézských rytířů ze Strakonic
přednáší Milan Buben, český historik a magistrální
rytíř Suverénního řádu maltézských rytířů
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum
27. 3., 17.00–18.00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
27. 3., 17.00–19.00 hod.
Změna paradigmatu začíná u vás doma
Přednáška s diskusí o tom, jak změnit úhel
pohledu a přesměrovat se z ekonomiky konzumní
na ekonomiku pečující, ohleduplnou a ekologickou.
Host: Kateřina Varhaník Wildová, rezervace místa

na vedomazena.strakonice@gmail.com. Více na FB
Vědomá žena – Strakonice.
místo: čajovna Pod Stolem, Velké nám. 44
27. 3., 19.00 hod.
DS Čelakovský – Rajčatům se letos nedaří
divadelní hra – premiéra, autor: John Patrick
místo: dům kultury, info: MěKS
28. 3., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
velikonoční přání, materiál bude k dispozici
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK
28. 3., 19.00 hod.
David Koller Acoustic Tour 2019
místo: dům kultury, info: MěKS
30. 3.
Festival pro Tibet
místo a info: čajovna Pod Stolem
6. 4.
Tattoo Jam
místo: dům kultury, info: MěKS
Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu,
tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku
s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou
i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez
dospělých. Chodit lze i nepravidelně. Sraz
vždy v 16.00 před hradem u vývěsky ŠK,
kromě 8. a 15. 3. 1. 3. z přírodních materiálů
vyrobíme Morenu. 22. 3. se podíváme
k Václavské lípě, 29. 3. si pohrajeme
na zahrádce u lesa. Info: pobočka ŠK
Za Parkem nebo vedoucí Monika Tůmová
(602 361 321).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Do kostela (ne)potřebuji
Setkávám se s lidmi, kteří hovoří o věcech
víry, ale protože vědí, že jsem kněz, vytvářejí si jakýsi „bezpečný“ odstup tím, že
říkají: „Jsem věřící, ale do kostela chodit
nepotřebuji.“ Někdy ještě upřesňují, že
do kostela sice občas zajdou, ale nemají potřebu bohoslužeb nebo dalších lidí pro svou
víru. K tomu se třeba dostaneme jindy.
Měl jsem období, kdy jsem do kostela
vůbec nechodil, a ani jsem o tom nic nevěděl. Od té doby se leccos změnilo a vidím
to pozitivně. Nic to jistě nemění na tom, že
Bůh, který je všudypřítomný, není svou přítomností vázán na kostel. Někteří lidé rádi
opakují výroky tohoto typu, které slýchají
od různých duchovních autorit. Škoda, že
nejdeme dál. Vždyť tak, jako máme každý
svá oblíbená místa, kam se vracíme, kde
si něco důležitého připomínáme, máme
oblíbená gesta, chování, historky, můžeme
i v duchovním životě využívat prostředků,
které nám pomáhají.
Jistě, že se duchovní život člověka nemůže odbývat pouze v chrámech. Nicméně kostel je místem, kde se shromažďují

Kristovi učedníci, aby si byli inspirací,
společně vyznávali svou víru a měli vhodné podmínky k modlitbě. A jsme u toho.
Povzbuzením k vnímání Boha mi může
pomoci leccos (příroda, určité události),
ale kostel je uzpůsoben tak, abych se na to
mohl soustředit.
Pro někoho je to pak útočiště, když potřebuje za něco prosit. Jenže v tu chvíli nejen kostel, ale samotného Boha snižujeme
na poskoka, který nám má pomoci v našich
nesnázích. Kostel je však místem, kam
přicházím, abych Bohu projevoval vděčnost, abych se soustředil na jeho působení
a různé aspekty jeho existence, abych jej
chválil. Tedy není to tak, že do kostela chodím, pouze když potřebuji, ale chodím tam,
i když se mi zdá, že zrovna nic nepotřebuji,
abych nezapomněl, že mám také za co
děkovat. Protože jsme lidé zapomnětliví, je
fajn, když je příležitost připomenout si i to,
co by mohlo být samozřejmé.
Přeji požehnaný čas a nacházení nových
podnětů i inspirací.
Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice
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Zápis do prvních tříd ZŠ ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020

Zápis do prvních tříd pro děti narozené od
1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti, které měly
pro školní rok 2018/2019 odloženou školní
docházku, proběhne:
ve čtvrtek 11. dubna 2019, 14.00–18.00 hod.
v pátek 12. dubna 2019, 14.00–18.00 hod.
Školské obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou města Strakonice a smlouvami
o zajištění plnění povinné školní docházky
s obcemi. Ředitel spádové školy je ze zákona
povinen přednostně přijmout žáky s místem
trvalého pobytu ve školském obvodu. Při
zápisu předloží rodiče občanský průkaz
a rodný list dítěte. Bližší informace poskytnou
jednotlivé školy.
ZŠ POVÁŽSKÁ: B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hajská, Hallova, Hraniční,
Chmelenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní,
Modlešovice, Na Muškách, Na Stráni, Nad
Školou, Nebřehovická, Podsrp, Podsrpenská,
Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Tovární,
Trachtova, U Hajské, U Studánky, U Vodojemu
(Přední Ptákovice), U Zahrádek, Václavská,

Volyňská, obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov,
Nebřehovice, Přední Zborovice, Rovná, Slaník
ZŠ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 882:
Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová,
Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího
Fifky, Erbenova, Jedlová, Jiráskova, Krále
Jiřího z Poděbrad, Máchova, Mánesova, Mezi
Lesy, Mikoláše Alše, MUDr. K. Hradeckého,
Myslivecká, Na Jelence, Na Střelnici, Na Výsluní, Nerudova, Písecká, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Kuřidlem, Pod Lesem, Prof. A. B.
Svojsíka, Prof. Skupy, Radomyšlská, Raisova,
Šmidingerova, Švandy dudáka, Tisová, Tylova,
U Cihelny, U Řepické zastávky, U Vodojemu
(Strakonice I), V Ráji, Větrná, Vodárenská,
Vrchlického, Za Pilou, Za Rájem, Zvolenská,
obce: Třebohostice, Únice
ZŠ DUKELSKÁ 166: 5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Bezděkovská, Dopravní,
Družstevní, Dukelská, Ellerova, Heydukova,
Holečkova, Hradební, Jeronýmova, Kalvárie,
Klostermannova, Kochana z Prachové, Komenského, Krátká, Lázeňská, Luční, Mlýnská, Na Dubovci, Na Křemelce, Na Ohradě,

Na Ostrově, nábřeží Otavy, Nábřežní, Nádražní,
Palackého náměstí, Pod Hradem, Podskalská, Prácheňská, Sídliště 1. máje, Stavbařů,
Školní, Textiláků, Tržní, U Blatenského mostu,
U Blatského rybníka, U Nádraží, U Náhonu,
U Sv. Markéty, U Židovského hřbitova, V Holi,
V Lipkách, Zámek, Zeyerovo nábřeží, obce:
Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejovice,
Radošovice, Sousedovice
ZŠ F. L. ČELAKOVSKÉHO, budova
v Chelčického ul. 555: B. Němcové, Bahenní, Bavorova, Čelakovského, Dražejov,
Havlíčkova, Hrnčířská, Husova, Chelčického,
Jezerní, K Dražejovu, Katovická, Kopretinová,
Kosatcová, Kosmonautů, Labutí, Leknínová,
Lidická, Liliová, Lipová, Mírová, Mládežnická,
Na Hrázi, Na Rozhledech, Na Stráži, Nová,
Obránců míru, Otavská, P. Bezruče, Pionýrská,
Plánkova, Podskalí, Pomněnková, Rybniční,
Sadová, Sasanková, Skalní, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Spojařů, Střela, Sv. Čecha,
U Větrolamu, U Vrbiček, Velké náměstí, Virt,
Virtova, Vodní, Zahradní, Zvonková, Želivského, Žižkova, obec: Droužetice

INZERCE

SENZAČNÍ VINYL
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AKCE PLATÍ: od 4. 3. 2019 do 18. 3. 2019

POKLÁDKA – tel.: 606 302 156
otevírací doba:
po–pá: 8–18
so: 8–12

RV1900050/01

BNK, a.s.
Volyňská 189, Strakonice
tel.: 383 328 493

Zpravodaj města Strakonice 

www.hdk.cz
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Z HISTORIE

SK Strakonice 1908 a jeho fungování ve válečných letech 1940–1942
LIBOR STANĚK,
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV STRAKONICE

„Sportovní činnost, tělesná cvičení a hry
ve volné přírodě vzmáhají se po celém
kultivovaném světě, aby posilováno bylo
zdraví národů a lidstvo vráceno klasickému ideálu zdravého, vypěstovaného
otužilého těla.“ Tyto zásady zaznamenali
členové SK Strakonice 1908 do ročenky,
kterou vydali k dvaceti letům své existence. Netušili tehdy, že doba a politické
klima se rapidně změní a že jejich spolek,
kterému se podařilo přežít nástrahy první
světové války, bude muset bojovat o své
místo „na slunci“ v kulturním a sportovním dění města ve válce druhé, ještě horší
a zrůdnější.
Přestože okupační úřady kontrolovaly pečlivě činnost jednotlivých spolků
a mnohé z nich zakazovaly a zabíraly jim
majetek, SK Strakonice se udržel. Během
válečných let 1939–1945 v rámci možností
fungoval a snažil se udržet obsazenost
všech svých odborů, mezi něž patřil odbor
fotbalový, cyklistický, lehkoatletický,
hokejový, ping-pongový, plavecký, boxingový, odbíjené a košíkové, dále též odbor
házené a zábavně-kulturní.
Proniknout do historie spolku ve válečných letech není pro nedostatek dochovaných zpráv úplně lehké. Naneštěstí během
roku 1942 vydalo Kuratorium pro výchovu
a mládež v Čechách a na Moravě nařízení,
ve kterém se povinně stanovily zásady
pro takzvanou povinnou službu mládeži.

Průkopníci hokeje ve Strakonicích	
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Spolky, které se k této službě nepřihlásily,
mohly být rozpuštěny. Kuratorium hrálo
roli nejvyššího orgánu pro spolky a evidovalo si ty, jež se k této službě zavázaly.
SK Strakonice se rozhodl, podobně
jako i jiné spolky ve městě, k této službě
přihlásit. V korespondenci mezi členy
klubu vybízí v dopise ze 17. srpna roku
1942 tehdejší místopředseda dr. Štětina své kolegy, aby podali do kuratoria
přihlášku. Důvody popisuje ve svém
dopise velmi pragmaticky. Bál se zrušení
spolku, ztráty jeho majetku a rovněž
i toho, že kdyby nadále klub fungoval,
nemohla by ho zdejší ČZ již tak intenzivně finančně podporovat. Ostatní členové
spolku s názorem svého kolegy souhlasili
a podali přihlášku ke službě mládeži se
všemi náležitostmi. Museli doložit spolkové stanovy, seznam činovníků s jejich
osobními daty a popisem základních
životních údajů, seznam členů, odděleně
dospělých a mladistvých do 18 let a soupis spolkového majetku. V případě, že
splnili tyto podmínky, mohli vykonávat
službu mládeži.
Ani SK Strakonice se nepodařilo,
podobně jako jiným sdružením, dodat
všechny vyžadované podklady napoprvé. Problém byl například se stanovami,
jež museli nechat přeložit do německého
jazyka, ale nepodařilo se jim včas sehnat
schopného jazykovědce, proto odeslali
na kuratorium překlad neúplný a nedokonalý. Dále se ukázalo jako velmi náročné
získat základní údaje o všech vedoucích

Zdroj: SOkA Strakonice

jednotlivých odborů. Je asi zbytečné připomínat, že při popisu členství a politické
angažovanosti zůstávala v dotaznících buď
raději přímo prázdná místa, nebo negativní
odpovědi. Po opravách příloh se podařilo
SK Strakonice vstoupit pod správu Kuratoria pro výchovu a mládež v Čechách
a na Moravě.
Skrze pečlivost německých úřadů se
nám dochovala větší část výše zmíněných
podkladů, proto můžeme alespoň částečně
sledovat činnost SK Strakonice v období
druhé světové války v jednotlivých odborech, konkrétně během let 1940–1942.
Protože o sportech, jako je fotbal nebo
hokej, a jejich historii na strakonickém
území byla sepsána již řada textů, všímají
si následující řádky činnosti méně takzvaně „provařených sportů“, a to cyklistiky,
atletiky, odbíjené a košíkové, házené
a plavání.
Cyklistický odbor byl obnoven 15. října
1940 a zaměřoval se hlavně na tři hlavní
sportovní odvětví. Provozoval silniční
cyklistiku, turistickou jízdu a krasojízdu. Z velkých akcí se účastnil dvou
ročníků mistrovského cyklistického
závodu s názvem Prácheňský okruh,
a jednou se kvalifikoval na protektorátní mistrovství v krasojízdě. Právě
krasojízdu používal i jako propagaci své
činnosti, např. když uspořádal večerní
představení právě s ukázkami krasojízdy svých závodníků. Na nácvik této
disciplíny vlastnil odbor pouze jedno
vhodné vysoké kolo, takzvanou „Eifelovku“, a k tréninku využíval malou
zděnou kolnu o rozměrech 10x15 metrů.
Ze zajímavých položek jeho vybavení
můžeme vyzdvihnout sadu k trénování
silniční cyklistiky v uzavřeném prostoru
v podobě cyklistických válců s hodinami. Cyklistice se ve spolku věnovalo
67 členů, z toho čtyři dívky. Majetek
odboru byl odhadován na 11 700 korun.
Lehkoatletický odbor vyvíjel svou
činnost již v předválečných letech
a od roku 1938 se snažil pořádáním
různých sportovních závodů podnítit
aktivitu v obyvatelstvu. Mezi pořádané
akce patřil například závod v přespolním běhu organizovaný 29. března roku
1942 jak pro sportovní, tak i amatérskou
veřejnost. V hlavním centru zájmu odboru
stála jeho mládež. Dorostencům se dařilo
Zpravodaj města Strakonice
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i výsledkově, když dokázali získat v pošumavském okrsku středočeské župy první
místo. Své cvičení provozovali členové
odboru na bývalém sokolském cvičišti.
Mezi základním evidovaným materiálem
nechyběly atletické překážky, koule, disky
nebo oštěpy. Právě ale atletický odbor se
dostal do problémů s protektorátními orgány, neboť nedokázal včas dodat všechny
potřebné podklady, především o předsedovi své sekce, a tudíž došlo ke krátkodobému pozastavení činnosti. Z hlediska
počtu členů patřil tento odbor v rámci SK
Strakonice mezi nejpočetnější. Hlásilo se
do něj v roce 1942 celkově 94 členů, z toho
42 ve věku mezi 15 až 18 lety.
Odbor odbíjené a košíkové evidoval
ve svých řadách ve válečném období pouze sportovce starší 18 let, a to v počtu 29.
Jako jeden z mála dokázal však postavit
dívčí družstvo. Skládal se v podstatě ze
dvou pododborů. Oficiálně začal fungovat
pododbor odbíjené v roce 1941. Podařilo
se mu v krátké době dosáhnout významných úspěchů v podobě druhého místa
na jihočeském mistrovství a celkově osmé
příčky na mistrovství protektorátním
konaném v Praze. Košíkáři se dočkali
obnovení svého pododboru v roce 1942
a z počátku se soustředili pouze na přátelské zápasy. Snažili se zvát si na ně jiná
mužstva z okolí a pomoci tak propagaci
svého sportu a rozšíření členské základny.
Odbor házené byl obnoven v roce 1940
a působilo v něm 35 členů, z nichž 13 patřilo svým věkem mezi dorostence ve věku
15–18 let. Ke svému sportu se scházeli zájemci na centrálním hřišti ve Strakonicích.
Sportovci z odboru házené se zúčastnili
zápasů o pohár jihočeské župy a skončili
v něm druzí. Házená se ale nepěstovala
pouze pod vedením SK Strakonice, ale
v soutěžích je evidován i tým DTJ Strakonice. Obě mužstva dokonce sehrála mezi
sebou několik soutěžních i přátelských
zápasů za poměrně slušné, dle statistiky
tehdejších novin, divácké kulisy. V rámci
tabulky I. třídy jihočeského mistrovství
v házené patřila týmu SK Strakonice
v listopadu roku 1942 druhá příčka, zatímco mužstvo DTJ drželo čtvrtou pozici.
Házenkáři SK si domluvili i přátelské
dvojutkání s Českými Budějovicemi, ale
tyto zápasy pro ně dopadly zdrcujícími
porážkami, na druhou stranu jim však
přinesly cenné zkušenosti.
Válečnými událostmi trpěl plavecký odZpravodaj města Strakonice 

Zápas v boxu

Atletické závody



Zdroj: SOkA Strakonice



Členové cyklistického odboru

Zdroj: SOkA Strakonice



bor SK Strakonice. Kvůli nedostatku materiálu se nepodařilo v letech 1938–1942
vůbec provozovat jeho činnost. Závodníci,
kteří pod ním byli sdruženi, nastupovali
a chodili trénovat za SK Volyně. Plavecký
sport se v tomto období pod hlavičkou
SK Strakonice neprovozoval. Odbor měl
pouze osm členů nad 18 let a majetek
neevidoval žádný.
Podobně by šla popsat činnost i dalších
odborů, věnujících se například stolnímu

Zdroj: SOkA Strakonice

tenisu nebo boxu. Poměrně dost informací
se dochovalo i o zmíněném odboru hokejovém a fotbalovém. Na závěr stojí za zmínku pár statistických čísel, která vyplývají
z evidence protektorátních úřadů. Spolek
SK Strakonice k roku 1942 sdružoval
425 členů, z čehož bylo 404 mužů
a 21 dívek. Celková hodnota majetku
v podobě především různého náčiní, dresů
a sportovního vybavení, se pohybovala
okolo 49 200 protektorátních korun.
březen 2019
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