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Rada seniorů města Strakonice 
Rada seniorů města byla ustanovena Radou města Strakonice dne 20. 3. 2013.  
Od ustanovení proběhlo celkem 11 jednání Rady seniorů města. Po dobu fungování infocentra se 
Rada seniorů města sešla celkem 4x. Jednání se zúčastnila pracovnice infocentra Šárka Kuřinová. 
Jednání se konala v infocentru pro seniory.  
Členové rady seniorů: Mgr. Ivana Parkosová, Ing. Marcela Vacková, Marie Komanová, Jaroslav 
Petráš, Stanislav Venclík. Rada seniorů připravovala pravidelně setkávání u cvičebních strojů na 
Podskalí, která se konala, za příznivého počasí, každé druhé úterý v měsíci. Mezi její další aktivity 
patřilo pořádání Strakonických bleších trhů na plaveckém stadionu.  
 
Otevření infocentra pro seniory 
Město Strakonice 12. 12. 2013 otevřelo infocentrum pro seniory. 
V den oficiálního otevření se dostavilo cca 40 návštěvníků.  
 
Provozní záležitosti 
Na pracovišti je přítomna 1 stálá pracovnice. Provoz zajišťuje 
odbor školství a cestovního ruchu MěÚ Strakonice. 
 
Otevírací doba po-pá 10-12 a 13-16 byla v roce 2014 rozšířena 1x 
měsíčně (poslední pátek v měsíci), kdy infocentrum navštěvovali 
sluchově postižení senioři. První setkání se konalo 28. 2. 2014.  
 
Infocentrum pro seniory nabízí především přehled kulturních akcí a sportovních aktivit             
(např. venkovní posilovací stroje vhodné pro seniory na Podskalí a nově na Barvínkově, pravidelné 
plavání, bruslení pro seniory). Senioři si zde mohli přečíst tiskoviny (Strakonický deník, 
Hospodářské noviny, MF Dnes, měsíčník Doba seniorů, týdeník 5plus2), zhlédnout vysílání STTV 
nebo prohlédnout některou z kronik města. Zájem z řad seniorů byl také o zájezdy, které však 
infocentrum nenabízí. Senioři měli možnost vyrazit na zájezd např. s Klubem kardiaků, 
Šmidingerovou knihovnou nebo si zamluvit výlet: Dostupná Šumava 2014 – zájezd pro seniory se 
sníženou mobilitou a vozíčkáře.  
Dotazy se nejvíce týkaly právní poradny. Byly zjištěny možnosti a doporučeno navštívit bezplatné 
právní poradny v Českých Budějovicích nebo Praze. Pracovnice infocentra zajišťovala distribuci 
zpravodaje města do Klubu důchodců v Ellerově ulici a Domova pro seniory Lidická.  
 
Infocentrum pro seniory spolupracovalo také na propagaci Univerzity třetího věku a Virtuální 
univerzity třetího věku. 
 

Propagace 
Pro zvýšení povědomí o infocentru mezi občany byly vytvořeny a rozneseny inf. letáčky 
(poliklinika, čekárny lékařů, zimní stadion, domovy pro seniory, lékárny, plavecký stadion, 
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Klub důchodců, MC Beruška, sociální odbor 
atd.). Ve zpravodaji města bylo každý měsíc publikováno „okénko pro seniory“ s výběrem aktivit 
vhodných pro seniory. Dále je od dubna 1x měsíčně vypracováván přehled pro seniory do dvou 
vývěsek města v ulici Lidická a Tovární.  
 
Zpracovány byly podklady pro aktualizaci www.strakonice.eu (Sekce město - Infocentrum pro 
seniory). Na webu byly umísťovány novinky, které se týkají seniorů (akce, besedy, cvičení). 
Zveřejněn byl také souhrn aktivit vhodných pro seniory, které se pravidelně konaly (seniorské 
středy – kino Oko, Taneční odpoledne s písničkou – Dům kultury, plavání a bruslení). 
 
V dubnu 2014 bylo zakoupeno venkovní reklamní áčko, které přímo na ulici U Sv. Markéty 
upozorňuje na infocentrum pro seniory. Jsou na něm uveřejňovány kulturní a společenské akce,    
ale i akce zaměřené na seniory.  
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Návštěvnost infocentra pro seniory
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Návštěvnost 
Infocentrum pro seniory v roce 2014 navštívilo celkem 744 seniorů. Nejvíce se senioři dotazovali 
na počítačové kurzy, plavání pro seniory, vysílání STTV. Nejvyšší návštěvnost byla v měsíci červen 
a listopad (89 a 92 seniorů). Pro srovnání uvádíme návštěvnost za prosinec 2013, kdy bylo 
infocentrum otevřeno.   
 
 

Rok 2013 

Měsíc Počet návštěvníků Provoz 

prosinec - otevřeno 12. 12. 2013 55 6 dnů 

   

Rok 2014  

Měsíc Počet návštěvníků Provoz 

leden 55 22 dnů 

únor 58 19 dnů 

březen 70 21 dnů 

duben 48 18 dnů 

květen 52 19 dnů 

červen 89 20 dnů 

červenec 53 17 dnů 

srpen 58 20 dnů 

září 43 12 dnů 

říjen 82 18 dnů 

listopad 92 19 dnů 

prosinec  44 13 dnů 
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Akce 
 
Povelikonoční setkání v infocentru pro seniory 14. 5. 2014 
Setkání se zúčastnila Mgr. Ivana Parkosová. Desítka seniorů přinesla 
ukázat své vlastní velikonoční výtvory. 
 
Mezinárodní den seniorů v infocentru pro seniory 1. 10. 2014 
Setkání navštívily pracovnice Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR            
a odpovídaly na dotazy seniorů. Dále byl ze strany seniorů projeven 
zájem o pečovatelské služby a zájezdy.  
 
Dny zdraví 2014: Nordic walking pro seniory 3. 10. 2014 
Sedm účastníků se sešlo s lektorkou Štěpánkou Halamovou. Trasa 
výletu vedla přes Podskalí, k sousedovickým rybníkům a dále přes 
Mutěnice zpět do Strakonic.  

 
Beseda pro seniory (Ne)bezpečný věk 28. 5. 2014 (prevence kriminality) 
V den besedy se sešlo celkem 26 seniorů. Celou akci měla na 
starost Mgr. Jaromíra Nováková z Policie ČR – Územního odboru 
Strakonice. Jako první byl na řadě krátký úvod o policii, dále se 
všichni odebrali k technikům, kde byli senioři seznámeni s prací 
kriminálního oddělení. Technici ukázali vybavení, se kterým 
vyrážejí na vyšetřování.  
 
Senioři navštívili i cvičnou střelnici. Pak následovala přednáška 
v zasedací místnosti. Paní Nováková uvedla zajímavé a dořešené 
případy z poslední doby (např. vloupání do bytů, vykrádání 
sběrných surovin, okrádání seniorů). Cílem besedy bylo seniory upozornit na nové praktiky 
pachatelů a na nebezpečí, která především seniory ohrožují. Poslední částí besedy byla prohlídka 
cel a kotců s policejními psy.  
 
Jak na finance 16. 9. 2014 (prevence kriminality) 
Beseda probíhala za účasti 16 seniorů. Přítomní se zejména dozvěděli jak hospodařit se svými 
financemi, ale i jaké finty obchodníci používají. Přednášejícím byl Martin Řehka. Beseda se 
uskutečnila v Městském domě kultury Strakonice a senioři obdrželi od lektora malý dárek v podobě 
propisky. 
 
Posvíceno na předváděčky 14. 11. 2014 (prevence kriminality) 
Besedu v Rytířském sále připravoval Obecní živnostenský úřad ve spolupráci s ČOI. Hlavním 
přednášejícím byl zástupce ředitele České obchodní inspekce              
pro Jihočeský kraj a Vysočinu Mgr. Karel Havlíček. Tématem 
besedy se staly předváděcí akce a nekalé praktiky obchodníků, 
kterými se snaží nalákat důvěřivé občany ke koupi nekvalitního 
zboží. Upozorňoval na psychologicky dokonale zpracované taktiky 
prodejců a jako hlavní problém v současně době uvedl snadné 
získání živnostenského oprávnění. Do debaty se zapojili i senioři se 
svými příběhy s ne vždy dobrým koncem.  
Na závěr byl předán paní místostarostkou Helenou Brejchovou malý dárek seniorům, kteří se 
zúčastnili i předchozích dvou besed v rámci prevence kriminality.  
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Senior pasy 
Od června je možné si v infocentru pro seniory zdarma registrovat Senior Pas. 
Držiteli mohou být osoby od 55 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Senior 
s kartičkou obdrží procentní slevu ve vybraných prodejnách a institucích, 
které jsou označeny logem Senior Pas. K 31. 12. 2014 bylo zjištěno celkem 83 
poskytovatelů v Jihočeském kraji. V okrese Strakonice jsou zaregistrováni 3 
poskytovatelé, a zatím však jen jeden ve městě Strakonice.  
 
 
Venkovní posezení: červen - září 
V měsíci červnu bylo na dvorku u infocentra vytvořeno sezonní 
venkovní posezení pod slunečníkem. Někteří senioři tuto možnost 
využili ke čtení denního tisku nebo k odpočinku.  
 
 
Blahopřání jubilantům 
V prosinci proběhla příprava na novou agendu – životní jubilea. Ve spolupráci s Jednotou COOP 
spotřební družstvo ve Volyni byl vytvořen dárkový poukaz v hodnotě 200 Kč, který se od ledna 
2015 bude předávat občanům s trvalým pobytem na území města Strakonice k jejich významnému 
životnímu jubileu (75, 80, 85, 90, 95, 100 a více let), a to na základě jejich oznámení o tomto 
výročí. Poukaz je možné uplatnit ve vybraných Jednotách COOP na sortiment dle vlastního výběru. 
Schváleno v Radě města Strakonice 10. 12. 2014, usnesení č. 0145/2014 (5/11). 
 
Nabízené materiály v infocentru pro seniory 

 

• Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku 
• Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice 2012-2014 
• Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji 
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
• Klíč k bezpečí 
• (Ne)bezpečný věk – doporučení seniorům 
• Senioři v silniční dopravě 
• Senioři, nedejte se! 
• Průvodce sociálními službami, jsme tu pro Vás. Terénní služby 
• Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb 
• Poradenství uživatelům sociálních služeb 
• 50 + aktivně 
• Senior pas a výhody  - jižní Čechy 
• Život 90 
• Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě 
• Elektronické platební prostředky – Jak se vyhnout rizikům 
• Jak poznáme kvalitu – ryby, sýr a tvarohy, chléb a pečivo, svět kávy, lahůdky, maso 
• Moderní šlechtění potravin 
• Nanotechnologie v potravinářství 
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Výhody pro seniory ve Strakonicích - 2014 
 
STARZ  

Bruslení pro seniory  Bruslení pro veřejnost (od 15 let)     sleva pro seniory 
1 hodina 20 Kč/os.  1 hodina 30 Kč/os.         33 % 
 
Plavání  
Každý týden jsou vypsány plavecké hodiny jen pro seniory. Seniorské slevy plavecký bazén 
neposkytuje, pouze slevy pro osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P. 
 

1 hod. 1,5 hod. 2 hod. 
osoby starší 15 let 

50 Kč 65 Kč 80 Kč 
 

1 hod. 1,5 hod. 2 hod. osoby s průkazem 
ZTP 30 Kč 35 Kč 40 Kč 
osoby s průkazem 
ZTP/P 

zdarma zdarma zdarma 

 
Městské kulturní středisko 
Taneční odpoledne s písničkou – pravidelný program pro seniory v cenovém rozmezí 50-100 Kč.  
Kino Oko – seniorské středy – promítání pro seniory a handicapované. Zvýhodněné vstupné. 
 
Muzeum středního Pootaví – sleva pro seniory činí 50 % z plného vstupného dle vybraného 
prohlídkového okruhu (okruh č. 1 – Hradní palác, věž Rumpál, kapitulní síň, okruh č. 2 – hradní 
areál s průvodcem, okruh č. 3 – Kapitulní síň, ambit). Stejná sleva platí pro vodní mlýn Hoslovice.  
 
Šmidingerova knihovna 
Registrační poplatek – dospělí 150 Kč/rok, čtenáři nad 70 let zdarma 
 
Ostatní 
Virtuální univerzita t řetího věku – výukový program pro seniory. Cena za semestr se pohybuje 
dle výukového programu v rozmezí 250 – 350 Kč. 
TJ ČZ Strakonice – oddíl SPV – zdravotní cvičení pro seniory. Cena 50Kč/hod. 
MHD Strakonice – dospělá osoba nad 65 na základě jízdenky vydané dopravcem má dopravu         
v oblasti I. pásma zdarma a ve II. pásmu za 5 Kč.  
Venkovní cvičební stroje mohou nejen senioři využívat v lokalitě Podskalí a Barvínkov.  
Klub důchodců Ellerova ulice slouží k setkání starších spoluobčanů.  


