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Strakonice budou  
v březnu rájem loutek
Městské kulturní středisko uspořádá už 52. ročník 
přehlídky loutkového divadla Skupovy Strakonice. 
Diváci se mohou od 23. do 25. 3. těšit na jedenáct 
představení. Od 4. 3. se bude také konat výstava 
Loutkové divadlo a pohádka, v Maltézském sále 
budou loutky z depozitu Národního muzea.

Loučení se zimou  
a vynášení Moreny
Na 17. března přichystalo RC Beruška akci 
nazvanou Vynášení Moreny, při níž se můžete 
rozloučit se zimou a přivítat jaro. Kromě 
vhození Moreny do řeky budou přichystány 
i soutěže pro děti. Sraz účastníků je v 16.00 
hod. na prostranství pod Hvězdou. 
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Kombinovaná spotřeba a emise C02
vozů FABIA, FABIA COMBI a YETI: 4,5–5,8 l/100 km, 106–137 g/km

ROZHODNĚTE SE 
A BUDE TO
VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA nebo ŠKODA YETI?

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu. 

Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou 
výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý 
kožený paket a další. ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena včetně 
prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, 
s možností 50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený 
servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu
ve výši 10 000 Kč. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit 
k autorizovaným partnerům ŠKODA nebo si objednejte
testovací jízdu na Infolince ŠKODA, tel.: 800 600 000.
ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-1294   1 16.2.2017   20:07:14

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

Testy Euro NCAP ohodnotily nový model Tiguan nejvyšším počtem pěti hvězdiček. Rozsáhlá bezpečnostní výbava poskytuje 
maximální ochranu posádce vozu, ale snaží se též chránit chodce v okolí vozu. Funkce rozpoznávání chodců Front Assist, která při 
jízdě využívá signály přední kamery a radarového snímače, dokáže varovat řidiče před hrozící srážkou. Pokud řidič nezareaguje, začne 
vůz sám brzdit. V případě, že řidič zahájí brzdný manévr pozdě, dokáže systém zvýšit brzdnou sílu na požadovanou úroveň a omezit 
tak následky případné srážky.
www.volkswagen.cz/tiguan

Nový Tiguan. 
S funkcí rozpoznávání chodců už v sériové výbavě. 
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Letošní březen otevře ve Strako-
nicích nejen jaro, měsíc čtenářů, 
ale i dlouho očekávanou stavbu 
dopravního půloblouku. Stavbu, 
která významně odlehčí centru 
přeplněnému dopravou a zvýší 
bezpečnost ve městě. Ve faceboo-
kových diskuzích jsem se dočetl: 
„Dokud neuvidím, neuvěřím…“ Tak 
tedy věřte. Dnes už můžeme zcela 
zodpovědně říci, obchvat bude. 
Na čtvrtek 9. 3. je naplánováno 
setkání s občany v domě kultury, 
kde bude stavba představena. 
V tentýž den akci slavnostně zahájí 
nejvyšší představitelé vlády v čele 
s jejím předsedou Bohuslavem 
Sobotkou, zástupci ministerstva 
dopravy, Ředitelství silnic a dálnic 
a SFDI. Jejich přítomnost napovídá, 
o jak strategicky významnou stav-
bu se jedná. Děkuji místostarostovi 
panu Jungvirtovi, který po desít-
kách let akci svým úsilím prosadil.

Po dlouhé a tuhé zimě určitě 
všichni s nadějí očekáváme pří-
chod jara a doufáme, že nebude 
jen astronomické, vyznačené 
v kalendáři, ale že přinese i tolik 
potřebné slunce, které bych si 
přál, aby nezůstalo jen na oblo-
ze, ale setrvalo i v našich duších. 

Historie měsíce čtenářů nesa-
há do hluboké minulosti, přesto 
bych se přimlouval, abychom se 
moudru ukrytému v knihách více 
věnovali. Abychom s dětmi sahali 
po knihách častěji.

Vodohospodářský majetek

Město Strakonice se rozhodlo za doby 
minulého starosty čerpat dotace 
na rekonstrukci čistírny odpadních vod 
a úpravny vody v Pracejovicích. 
Poskytovatelem dotace byl Státní fond život-
ního prostředí. V dotačních podmínkách se 
město Strakonice zavázalo mimo jiné k pravi-
delnému zvyšování ceny vodného a stočného 
po dobu deseti let, k založení speciálního ban-
kovního účtu a k ukládání celého nájemného 
z vodohospodářského majetku na něj. 

Po příchodu na radnici v listopadu 2014 
jsme zjistili, že podmínku zvyšovat spoluobča-
nům cenu vody plníme beze zbytku. Proč také 
ne, vždyť to znamenalo vyšší výdaje občanů 
a s tím si předchůdci nedělali starost. Druhá 
podmínka nebyla ale plněna vůbec. Speciál-
ní účet založen nebyl a finanční prostředky 
z nájmu se na něj neukládaly. V době našeho 
nástupu mělo být na účtu uloženo více než 
43 mil. Kč. Na obnovu vodohospodářského 
majetku nebyla uložena ani jedna koruna. 

Od počátku roku 2015 jsme provedli opat-
ření a změny na úrovni městského úřadu tak, 
aby se podmínky dotací plnily. Pozastavením 
investičních akcí se podařilo do fondu vložit 

potřebné finanční prostředky. Zároveň jsme 
ale zahájili kroky ke změně podmínek pro 
nás nevýhodných. 

Začalo se telefonáty a korespondencí, kon-
čilo se osobním jednáním na ministerstvu. 
Absolvovali jsme desítky jednání na úrovni 
města, fondu životního prostředí, minister-
stva životního prostředí a ministerstva vnitra. 
Postupně se měnilo i složení vyjednávacího 
týmu až do finálové čtveřice – místostarosta 
města, Lukáš Srb, Ludvík Němejc a Pavel 
Peroutka (renomovaný odborník na vodohos-
podářskou infrastrukturu).

To nejdůležitější pro město se událo 
na přelomu roku 2016 a 2017. Ministerstvo 
životního prostředí a ministerstvo vnitra 
souhlasilo se změnou podmínek dotačního 
titulu a od 15. prosince 2016 a 19. ledna 2017 
máme se Státním fondem životního prostředí 
podepsané dodatky k původním smlouvám. 
Stručně řečeno, od tohoto data mohou Stra-
konice opět rozhodovat o svých financích. 

Velmi mne mrzí, když bývalý představitel 
města bezostyšně lže ve veřejných médiích 
a předkládá zcela zkreslené informace. Pan 
Vondrys podepsal nevýhodné podmínky, ne-
plnil je a zároveň úspěšně vyjednával o jejich 
změně? Rozumný člověk vyjednává lepší 
podmínky již před podpisem smlouvy!

MILAN JUNGVIRT, MÍSTOSTAROSTA

PRAVIDELNÁ ČTVRTEČNÍ SETKÁNÍ S OBČANY
9. 3. 2017 OD 16.00 HOD. – DŮM KULTURY 

I/22 – zahájení stavby severního dopravního půloblouku

Seznámení s průběhem stavby, vizualizace investice
Přítomni zástupci ŘSD, vedení města, radní, vedoucí odpovědných odborů

23. 3. 2017 OD 16.00 HOD. – VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚÚ STRAKONICE

jak se žIje mamInkám v našem městě?
Za město bude diskutovat starosta Břetislav Hrdlička

Čistírna odpadních vod   Foto: archiv Technických služeb Strakonice
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Nabídka bytové jednotky 
k přímému prodeji
Rada města na svém jednání 8. 2. rozhod-
la obsadit níže uvedenou bytovou jednotku 
přímým prodejem do osobního vlastnictví 
dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění, na základě nejvyšší nabídky:

byt č. 25 o velikosti 1+0 v čp. 1126, ul. 
Čelakovského, Strakonice I o výměře 28,97 m2, 
min. cenová nabídka 490 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteční 
v pondělí 20. 3. od 15.00 hodin v malé 
zasedací místnosti MěÚ Strakonice. 

Bližší informace na tel.: 383 700 303 
nebo na úřední desce MěÚ. 

Eva Charvátová, majetkový odbor

Burza práce v domě kultury
V domě kultury se 29. března od  
9.00 do 13.00 hod. uskuteční druhý 
ročník Burzy práce. Prezentovat se budou 
významné firmy Strakonicka z různých 
oblastí průmyslu s nabídkou pracovních 
pozic. Akci pořádá Jihočeská hospodářská 
komora s Jihočeskou společností pro rozvoj 
lidských zdrojů a Krajskou pobočkou ÚP 
v Č. Budějovicích. Je určena všem, kdo hle-
dají zaměstnání – absolventům, nezaměst-
naným i těm, kdo chtějí změnit práci.  (red)

Severní dopravní půloblouk, 
dlouho očekávaný krok k proměně Strakonic
Desítky let se v našem městě hovořilo o nut-
nosti vyřešit tranzitní dopravu. Ta dlouhé 
roky směřovala do těsné blízkosti centra 
a bylo jedno, jestli míjela střed města ze 
západu nebo z východu. 

V posledních více než deseti letech všichni pravi-
delně slýchali, že tento rok nebo určitě příští rok 
se začne obchvat stavět. Ze strany města je vše 
připraveno a nejsou žádné problémy. Snad jen 
nedostatek peněz na straně státu.

Jaké bylo naše překvapení, když jsme se 
po příchodu na radnici dověděli, že téměř vše je 
jinak, než bylo radnicí prezentováno. Stavební ří-
zení zahájené v březnu 2014 bylo zrušeno, nejsou 
plněny  podmínky územního rozhodnutí, výkup 
pozemků uvízl na mrtvém bodě, šířka vozovky 
se zúžila na polovinu a město nemá na stavbu 
žádné finance. Pro Strakonice strategická stavba 
směřovala velmi rychle do zapomnění. To byla 
realita počátku listopadu 2014. 

Ani jsme se na radnici pořádně nerozkoukali 
a již jsme museli zachraňovat, co se zachránit 
ještě dalo. V prosinci téhož roku dostáváme 
písemně informaci: „Aktuální stav je takový, že 
původní stavební řízení započaté v 3/2014 bylo 

zrušeno a po dodání dalších potřebných dokladů 
bylo zahájeno nové řízení v prosinci 2014.“ 

Hlavním problémem pro nás bylo vyřešit na-
pojení splaškové kanalizace z lokality Na Vinici 
na městskou kanalizaci. To bylo podmínkou 
územního rozhodnutí a původní řešení, které 
počítalo s napojením splašků do kanalizace nově 
budované komunikace, bylo ekonomicky i eko-
logicky nepřijatelné. Každý déšť by zbytečně 
zatěžoval čističku odpadních vod, nebo by se 
naředěné splaškové vody bez čištění vypouštěly 
do řeky. Navíc tato varianta předpokládala naši 
významnou finanční spoluúčast na kanalizaci 
pod připravovanou komunikací. Po několika 
jednáních s investičními techniky a pracovníky 
technických služeb jsme našli elegantní řešení, 
jak odvést splaškové vody z lokality Na Vinici 
a vytvořit tak základ pro další rozvoj oddělené 
kanalizace. Jedním koncepčním řešením jsme 
ušetřili městu přímé náklady v řádu milionů 
korun při vlastní výstavbě a také za každoroční 
náklady na provoz čistírny odpadních vod v řá-
dech statisíců korun.  

Neméně závažným problémem bylo dořešit 
výkup pozemků. Zde musím podotknout, že 
spolupráce úředníků města s ŘSD při výkupu 
pozemků je ze strany ředitelství velmi dob-
ře hodnocena a je dávána ostatním městům 
za vzor. Velmi rád jsem tuto pochvalu pracov-
níkům majetkového odboru předal. Úplně jinak 
k získání potřebných pozemků ale přistoupilo 
bývalé vedení města. Tam, kde bylo potřeba 
hledat variantní řešení a najít shodu s majiteli 
dotčených pozemků, tam se na dlouhé roky 
jednání zablokovala neústupností představitelů 
města. Nakonec se ale ukázalo, že letitý problém 
vyřešily volby. S odchodem bývalého vedení 
zmizel i problém. Majitelé pozemků konstruk-
tivně a jasně formulovali své představy, a tak 
nebylo těžké najít řešení a poté i shodu při směně 
pozemků. 

Co se již nedalo zachránit, byla šířka vozovky. 
Ta byla již zredukována v roce 2012 na dva 
pruhy a všechna vynaložená snaha z naší 
strany byla marná. Od roku 2011 se již počítalo 
s dvouproudou vozovkou a pokoušet se o změnu 
v roce 2015 by znamenalo celou přípravu vrátit 

zpět o čtyři roky. To by byl konec severního 
dopravního půloblouku. 

Dalším úkolem bylo určit rozsah staveb, které 
sice souvisejí se stavbou komunikace, ale nemo-
hou být hrazeny z rozpočtu ŘSD. Na stole ležela 
otázka, máme-li stavět všechny objekty, anebo 
s ohledem na nedostatek městských financí 
některé objekty odložit? Máme šetřit na rozvoji 
města? Ne, postavíme vše tak, jak má být, aby 
občané Strakonic nepocítili žádná omezení. 
Dokonce jsme do stavby kanalizace začlenili 
několik objektů, které umožní další rozvoj této 
části města. 

To byly starosti, které jsme si mohli vyřešit, 
jak se říká, doma. Časově mnohem náročnější 
byla jednání na Krajském úřadě Jihočeského 
kraje, na Ředitelství silnic a dálnic v Českých 
Budějovicích a v Praze.

Co se tedy konkrétně postaví? Především je to 
dvouproudá komunikace a tři kruhové křižovat-
ky na ulicích Písecká, Radomyšlská a Zvolenská. 
Překrytý zářez ve směru ulice Plánkova – Šibe-
niční vrch. Lávka pro pěší v ulici MUDr. Karla 
Hradeckého, parkoviště v ulici Nerudova a u Síd-
liště 1. máje, protihlukové stěny a protihluková 
opatření, chodníky, doprovodné komunikace, 
veřejné osvětlení, oddělená kanalizace a bude 
vysazena ochranná zeleň.

Vše nakonec dobře dopadlo a dnes jsme 
těsně před realizací. Z výběrového řízení 
vzešel zhotovitel – Společnost I/22 Strako-
nice, M - silnice a Robstav stavby, které bylo 
v únoru předáno staveniště a počátkem břez-
na začne vlastní realizace. Za osmnáct mě-
síců má být stavba hotová. Celkové náklady 
činí 225,4 mil. Kč a z toho město Strakonice 
uhradí 47,3 mil. Kč.

Co bude do budoucna tato komunikace pro 
Strakonice znamenat? To doceníme až po jejím 
dokončení. Těžká tranzitní doprava již nebude 
jezdit přes most Jana Palacha a Katovická ulice 
se stane mnohem klidnější. Pokles provozu 
očekáváme i v ulicích 5. května, Komenského, 
Lidická a Husova. Podrobné seznámení se sever-
ním dopravním obloukem proběhne 9. března 
v Domě kultury ve Strakonicích. Všichni občané 
jsou srdečně zváni. 

MILAN JUNGVIRT, MÍSTOSTAROSTA

Obchvat uleví dopravní situaci v centru města     Foto: redakce
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ALEXANDROVCI
ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

Zpěvník ruských písní
ke vstupenkám zdarma!

Více informací a vstupenky na

EUROPEAN TOUR 2017 HOSTÉ GIPSY 4 EVER

18. 5. 2017 ČESKÉ BUDĚJOVICE
22. 5. 2017 PLZEŇ

Ceny starosty města uděleny

Další dvě Ceny starosty města již znají 
své majitele. Na návrh starosty Břetislava 
Hrdličky rada města schválila ocenění 
dlouholetých pedagogů strakonického 
gymnázia, Ladislava Paucha a Miroslava 
Kubičky. 

Oběma mužům rodiče po dlouhá léta svěřovali 
své děti, ze kterých oni se svými kolegy tvořili 
osobnosti. Člověk míní, nemoc mění, a tak se 
v úterý 17. ledna mohlo uskutečnit předání ceny 
pouze jednomu z oceněných pánů. 

Ladislav Pauch, celoživotní a hlavně všestran-
ně nadaný sportovec, optimista, rodák z jihočes-
kého Vlachova Březí. 

V roce 1954 dokončil pedagogická studia 
na Univerzitě Karlově v Praze. Tehdy dostal tak-
zvanou umístěnku do Vyšší hospodářské školy 
ve Vimperku, kam s aprobací tělesná výchova – 
matematika nastoupil jako mladý pedagog. Od-
tud jeho kroky vedly do Strakonic, kde vyučoval 
na učilišti ČZ Strakonice. Školní rok 1974/75 
zahajuje již jako ředitel Gymnázia Strakonice, 
kde působí dlouhých osmnáct let. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pána, může-
me si dovolit prozradit věk. Ještě dnes ve svých 
85 letech každý den sportuje. Nevynechá plavá-
ní, tenis, rád se projede na kole. Na otázku, jaké 
je jeho životní krédo, odpovídá slovy zakladatele 
Sokola Miroslava Tyrše „Ni zisk, ni slávu.“ 
A dodává: „A vše zahrnující pohyb.“

Dovolím si přidat jednu perličku nakonec. 
Ve chvíli, kdy vznikalo toto vyprávění, se pan 
profesor chystal na lyže… Co k tomu dodat? 
Nezbývá než popřát, aby životní elán, kterým 
oplývá, ještě dlouho rozdával mezi nás všechny. 

Ve středu 8. února mohla být předána cena 
i druhému z pedagogů Miroslavu Kubičkovi. 
Dlouholetý učitel, sportovec, skaut a milovník 
přírody přebral ocenění z rukou starosty města 
Břetislava Hrdličky. Ke gratulaci se přidali 
místostarosta Milan Jungvirt, radní Rudolf 
Oberfalcer a Josef Štrébl. 

Miroslav Kubička se narodil v nedalekých 
Česticích a v deseti letech se přestěhoval se 
svými rodiči do Strakonic. Ovlivněn foglarov-

kami tady v roce 1939 vstupuje do celorepubli-
kové organizace Skaut a s malými přestávkami 
vyvolanými válkou a komunistickým režimem, 
kdy bylo působení Skauta v Čechách zakázáno, 
je jejím členem jako oldskaut do dnešního dne. 

Po absolvování Karlovy univerzity oboru 
učitelství pro střední školy v roce 1956 nastu-
puje jako profesor tělesné výchovy, zeměpisu, 
občanské výchovy a branné výchovy na tehdy 
Jedenáctiletou střední školu v Dukelské ulici 
ve Strakonicích, která se postupem času mění 
na gymnázium. Zde působí až do roku 1996. 

Podle hesla skautů „Každý den jeden dobrý 
skutek“ se pan profesor řídí celý život a přidává 
k němu: „Pokud možno vše brát s humorem, 
který překonává nelehká úskalí života.“ 

Pan profesor Kubička patří mezi pedagogy, 
kteří svou práci považují za poslání. Snad právě 
proto se těšil a stále těší takové oblibě u svých 
bývalých studentů. Právem mu patří udělené 
ocenění. 

Celé znění textu naleznete na webových strán-
kách a facebookovém profilu města Strakonice.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

L. Pauch  Foto: M. Bučoková

M. Kubička Foto: M. Bučoková

RV
17

0
02

94
/0

1



6 březen 2017 Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY
Opatření související 
s výskytem ptačí chřipky
Na základě potvrzení výskytu ptačí chřipky 
v k.ú. Volyně vyhlásila Krajská veterinární 
správa Státní veterinární správy pro Jihočeský 
kraj mimořádná veterinární opatření k zameze-
ní šíření nákazy. Opatření platí od 13. února. 
V desetikilometrovém pásmu dozoru se 
nachází i část města Strakonice, a to Nové 
Strakonice a Přední Ptákovice. 

V nařízení Státní veterinární správy, článku 
IV., jsou stanovena opatření v pásmu dozoru 
– specifikace zákazu veškerého pohybu 
drůbeže; dodržování přiměřených opatření 
biologické bezpečnosti; zákaz přemísťování 
nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje 
nebo kejdy; zákaz pořádání výstav a jiných 
svodů drůbeže; zákaz vypouštění drůbeže 
za účelem zazvěření; sledování zdravotního 
stavu drůbeže a jiného ptactva.

V případě nálezu uhynulých ptáků se 
vyvarujte manipulace s nimi a volejte na linku 
156, 150 nebo 158. Více informací nalezne-
te na webových stránkách města Strakonice 
nebo Státní veterinární správy.  (red) 

Konzultační dny ČOI
Zástupce České obchodní inspekce 
bude odpovídat na vaše dotazy z oblasti 
práv spotřebitelů v úterý 21. 3. od 9.00 
do 12.00 hod. na Obecním živnostenském 
úřadu MěÚ Strakonice, Na Stráži 270. 
Více informací poskytne J. Vadlejchová, tel.: 
383 700 330.  (red)

Další strakonický blešák
Rada seniorů ve spolupráci se STARZ Stra-
konice pořádá velikonoční blešák v sobotu 
25. 3. od 8.00 do 11.00 hodin v letním 
plaveckém areálu. Prodej sortimentu je 
bez omezení. Více informací získáte na tel.: 
602 811 600 nebo na e-mailu: iparkoso-
va@seznam.cz. Přihlášky jsou přijímány 
od 15. 3. Nájemné činí 50 Kč za místo, 
vstup pro prodejce je od 7.30 hodin.

Velikonoční setkání seniorů
Rada seniorů města Strakonice ve spoluprá-
ci s infocentrem pro seniory zve strakonické 
seniory na velikonoční setkání v pátek  
31. 3. do klubovny číslo 45 v domě kultury. 
Společně zavzpomínáte na různé lidové 
zvyky, prohlédnete si velikonoční výrobky, 
které si budete moci zakoupit, a chybět ne-
bude ani občerstvení. Na setkání se dozvíte 
o připravovaném programu pro seniory 
u příležitosti srpnových oslav 650. výročí 
založení města Strakonice a o sportovních 
hrách seniorů. Těšíme se na vás v 9.00 
hodin. Zájemci, kteří chtějí předvést své ve-
likonoční výrobky, nechť se hlásí u předsed-
kyně rady seniorů Marcely Štverákové, tel.: 
602 340 099 nebo u Marie Žilákové, tel.: 
720 043 670. Vstup zdarma.

Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

Prostory Španělského sálu Pražského hradu 
přivítaly 20. ledna nejen osobnosti z kulturní 
a politické scény, ale také studenty strako-
nické Euroškoly na 3. re prezentačním plesu 
prezidenta České republiky. 
Ti se sice nepřišli bavit, ale dojmy, které si nad 
ránem druhého dne z Prahy unavení odváželi, 
byly alespoň podle jejich vlastních slov rozhodně 
nezapomenutelné a nasbírané zkušenosti jsou 
přínosem pro jejich další život. 

Jak už to tak bývá, náhoda si pohrála s karta-
mi a strakonická Euroškola se dostala již zhruba 
před rokem k možnosti spolupořádat rauty 
a bankety k rozličným příležitostem pořádaným 
Pražským hradem. Když si dnes povídáte s její-
mi studenty, přistupují k podobným záležitostem, 
které se nám ostatním zdají jako něco nedostiž-
ného, se zjevnou samozřejmostí. Pro strakonické 
studenty je již zcela běžnou praxí obsluhovat 
prezidenta České republiky, o politicích nemluvě. 
Ale abychom to nezlehčovali, povídala jsem si se 
dvěma studenty, Františkou Sosnovou a Markem 
Toušem, o jejich pocitech, které zažívali na Praž-
ském hradě při této společenské události. „Vidět 

a stát vedle prezidenta republiky je zážitek, ale 
i závazek pro nás všechny, kteří jsme se toho 
účastnili. Rázem se dostanete mezi osobnosti, 
které rozhodují o běhu dějin státu, jsou tvůrci 
kultury a kupodivu zjistíte, že jsou to obyčejní 
lidé. Zejména Karel Gott, se kterým jsme si po-
vídali, je vstřícný člověk,“ prozradila Františka. 
Nakonec došlo na společné foto. 

„A mé osobní pocity? Je moc fajn, když vám 
kamarádi řeknou, že vás viděli v televizi,“ dodal 
Marek. Oba svorně přiznali, že se hrdě hlásí 
ke své škole, jíž mohou být součástí. 

Obrovskou zodpovědnost a preciznost 
musí studenti strakonické Euroškoly proká-
zat, protože management Top hotelu Praha, 
se kterým škola na akcích spolupracuje, 
nepromine sebemenší zaváhání. Ale jak se 
říká, těžko na cvičišti – lehko na bojišti. 
Jednou tyto zkušenosti a někdy i výtky pro-
fesionálů zúročí ve svém profesním životě. 

Starosta města Strakonice Břetislav Hrdlička 
si je vědom, jaký pracovní potenciál vychovává 
strakonická Euroškola, a proto se již loňského 
roku rozhodl navázat spolupráci za účelem při-
pravit pro budoucí absolventy zajímavé pracovní 
podmínky, aby se jednou vraceli zpět do města, 
ve kterém studovali.

Euroškola obsluhovala českého prezidenta

Studenti Euroškoly se setkali s Karlem Gottem Foto: archiv Euroškoly

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Na brněnském výstavišti se 19.–22. ledna konal 
veletrh Regiontour – Mezinárodní veletrh 
turistických možností v regionech. Na prvním 
letošním tuzemském veletrhu se prezentovaly 
především kraje a regiony ČR, zastoupeno bylo 
i zahraničí, regionální instituce, přírodní oblasti, 
památky či lázně. Souběžně s Regiontourem 
vždy probíhá veletrh GO – Mezinárodní veletrh 
průmyslu cestovního ruchu. Počet návštěvníků 
veletrhu přesahuje 30 000! S výstavním stánkem 
naší turistické oblasti Prácheňsko a Pošumaví 
jsme byli součástí expozice Jihočeského kraje. 
Letošní rok je tematicky pojatý jako Jižní Čechy 
pohodové. 

Na stánku turistické oblasti Prácheňsko 
a Pošumaví jsme po celé čtyři dny návštěvníkům 
nabízeli cyklo-turistické mapy Strakonicka, 
propagační brožurky města a okolí i přehled 
nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcí 
na rok 2017. Na veletrhu jsme představili novou 

propagační brožuru o Prácheňsku a Pošumaví, 
ve které je stručně představen celý region, města, 
památky i tipy na aktivní dovolenou nebo výlety 
s dětmi. Budeme ji distribuovat nejen na ve-
letrzích, ale také do infocenter či ubytovacích 
zařízení. Získat ji můžete i v Návštěvnickém 
infocentru turistické oblasti Prácheňsko a Pošu-
maví v průčelí strakonického zámku.

Další velký veletrh cestovního ruchu Holiday 
World se konal 16.–19. 2. v Praze. Na stánku 
turistické oblasti vypomáhali  i zástupci měst 
Strakonice a Blatná. Již nyní vás zveme na ve-
letrh jihočeský – Travel con/fest v Českých Bu-
dějovicích, který se uskuteční 6.-8. 4. Cestovní 
veletrh známý v minulosti pod názvem Kompas 
najdete letos nově na výstavišti a bude spojený 
s konferencí o cestovním ruchu, Gastrofestem 
a Febiofestem. 

Vendula Hanzlíková, destinační společnost 
Prácheňsko a Pošumaví

Veletrhy cestovního ruchu jsou v plném proudu 
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Statistiky návštěvnosti
Pracovnice Městského informačního centra 
Strakonice v roce 2016 obsloužily v kanceláři 
na Velkém náměstí 8 146 návštěvníků a na tele-
fonní linku přijaly 959 hovorů. Kromě bezplatně 
poskytovaných propagačních materiálů v čes-
kém, německém, anglickém jazyce a informací 
nabízelo centrum rozsáhlý výběr knižních 
publikací s tematikou regionu, upomínkových 
předmětů nebo pohledů. Roční tržby přesáhly 
160 000 Kč. Nejžádanějším prodejním artik-
lem byly turistické deníky se sběratelskými 
turistickými vizitkami, magnet ky a pohlednice. 
Kulturní nabídku ve městě doplnilo pořádáním 
akcí Strakonické vítání, prohlídkou za magické-
ho úplňku a vánoční výstavou v rámci Slavnost-
ního zahájení adventu. Nově byla v loňském roce 
na web města přidána v sekci Turista kategorie 
Pro rodiny, která obsahuje nabídku her, exkurzí, 
zážitků se seznamem dětských a fitness hřišť. 

Informační 
centrum pro seni-
ory v ulici U Sv. 
Markéty navštívilo 
v loňském roce 
1507 především 
občanů města. Tito 
návštěvníci v mi-
nulosti vyhledávali 
služby MIC, ale 
v současné době 
jsou odpovědi na jejich specifické dotazy vyři-
zovány právě zde. Hlavní okruh nejčastějších 
otázek souvisí  s kulturním a sportovním děním 
ve městě, žádostmi o senior pasy, blahopřáním 
jubilantům.  

Podrobněji rozpracované zprávy o činnosti 
naleznete na www.strakonice.eu.  

(red)

Tříkrálová sbírka 2017 byla úspěšná 
Tříkrálová sbírka 2017 byla navzdory počasí 
velice úspěšná. Na Strakonicku a Blatensku 
vybrali koledníčci do kasiček 306 837 Kč.

Celá částka byla odeslána na centrální 
konto Tříkrálové sbírky. Do Oblastní charity 
Strakonice se vrátí 65% z této částky, tedy 
199 444 Kč. Tyto finance budou použity 
na nákup automobilu pro terénní služby.

Koledníčci to letos neměli vůbec jedno-
duché. Trápil je sníh a mráz. I přesto zpívali 
jako o život a snažili se přinést lidem sku-
tečnou radost a požehnání. Konali dobro, 
co jim síly stačily. Nutno podotknout, 
že lidé na nás byli letos skutečně vlídní. 
Otevírali s úsměvem, dokázali ocenit 
snahu koledníčků a zahřát vlídným slovem 
a někdy i čajem.

Poděkování patří všem, kteří koledníky 
vlídně přijali a přispěli na dobrý účel. Ob-
rovský dík patří také koledníčkům a jejich 
rodičům, vedoucím skupinek, organizáto-
rům a farnostem. Je nutné také vyzdvihnout 
velkou zásluhu účinkujících na tříkrálových 
koncertech v Blatné a Strakonicích. 

Děkujeme všem, kteří poslání sbírky po-
chopili a dopřáli dětem radost z koledování 
nezkaženou negativními zážitky. 

Všem vám přejeme, stejně jako naši 
tři králové, hodně štěstí, zdraví a božího 
požehnání do roku 2017. Olga Medlínová,  
 ředitelka Oblastní charity Strakonice

INZERCE
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Česká výrobní společnost Byliny Mikeš s r.o.  
se sídlem v Číčenicích přijme zaměstnance na pozici: 

DĚLNÍK
Náplň práce:
n  obsluha strojů 

na zpracování bylin 
(řezání, mletí)

n  vizuální kontrola výrobků
n  vedení evidence o výrobě
n  udržování čistoty 

a pořádku na pracovišti
n  dodržování zásad BOZP

Požadujeme:
n  manuální zručnost
n  fyzická zdatnost a dobrý 

zdravotní stav
n  spolehlivost 

a samostatnost
n  ochota učit se novým 

věcem

Nabízíme:
n  zázemí stabilní a rostoucí 

firmy s dlouholetou tradicí
n  práci na HPP 
n   odpovídající finanční 

ohodnocení
n   dotované závodní 

stravování
n  příspěvek na penzijní 

připojištění

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici prosím kontaktujte vedoucí výroby
p. Ivanu Valentovou na tel. 720 950 641,  
popř. na e-mail i.valentova@bylinymikes.cz

Hlavní 
mediální partner

Partner 
muzikálu

Partneři Hudebního divadla KarlínGenerální partner 
muzikálu

www.hdk.cz

Stredocech_92x63_CasRuzi.indd   1 13.12.16   14:07

Staňte se součástí světa, ve kterém klíčové technologie vždy fungují
…přijďte si vybrat práci, která Vás bude bavit! NABÍZÍME:

n   Odpovídající mzdové ohodnocení
n   Příplatky za práci na směny
n   Příspěvek na dojíždění až 90,- Kč/den
n   Dotované a chutné závodní stravování
n   Akce pro zaměstnance
n   Spravedlivé a slušné zacházení
n   Bezpečné a příjemné pracovní prostředí
n   Příležitost pro Váš růst

Knürr s.r.o. Nišovice je součástí společnosti VERTIV – globálního lídra  
v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítě

NIŠOVICE
n   Svářeč hliníku – Operátor KOVO výroby  
n   Operátor elektromontáže – Elektrikář
n    Operátor mechanické montáže 
n   Operátor lakovny
n   Operátor skladu/balení – Skladník
n   Technik přípravy práce – Technik kvality

VOLYNĚ – MANINY
n   Operátor ALU výroby – obsluha pily

PRACHATICE
n   Operátor balení 

Kontaktujte nás:      marie.martanova@vertivco.com      tel.: 383 312 106 

Čísla roku 2016

Název Počet  (návštěvníků/Kč)

Prohlídky pivovaru 1780 

Výstavní sály bývalého pivovaru (MěKS – strakonický hrad) 3503

Muzeum historie ČZ 559

Strakonický hrad – expozice (MSP – hradní palác, galerie, kapitulní síň) 27350

Počet vodáků na řece Otavě (údaje nejbližších půjčoven lodí) cca 7000

Vybraný rekreační poplatek (10 Kč/os., nevybírá se do 18 let  a nad 70 let) 95 420 Kč 

Vybraný poplatek z ubytovací kapacity (4 Kč/využité lůžko/den) 329 263 Kč
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PRO OBČANY
Ze zápisníku městské policie
Porušení tržního řádu

„V panelovém domě v ulici Máchova 
chodí dva muži, kteří zde chtějí překon-
trolovat odběrná místa elektrické ener-
gie,“ oznámila žena na lince 156 odpole-
dne 12. 1. Hlídka na místě zjistila, že muži 
obyvatelům domu nabízejí levnější odběr 
elektrické energie. Svým jednáním porušili 
tržní řád, a proto dostali pokutu. 

Opilý muž spal na chodbě
Poděkování patří ženě, která večer  
20. 1. oznámila na linku 156, že v jed-
nom z domů v ulici Luční leží na chodbě 
nějaký muž. Hlídka nalezla ve druhém 
patře podnapilého muže, který měl rozbi-
tou hlavu a z ucha mu tekla krev. Strážníci 
na místo přivolali záchranku, která jej 
následně převezla do nemocnice. 

Promrzlý muž na Podskalí
Večer 31. 1. jsme byli požádáni operač-
ním PČR o vyslání hlídky na Podskalí, kde 
měl údajně sedět promrzlý bezdomovec. 
Strážníci na místě nalezli podnapilého 
muže, který uvedl, že je schizofrenik 
a chce se zabít. Strážníci přes stálou 
službu přivolali záchranku. Za přítomnosti 
lékaře byla u muže provedena dechová 
zkouška, kterou bylo naměřeno 2, 7 
promile alkoholu v dechu. O muže se po-
starala v místě bydliště jeho spolubydlící. 

Muž se ukájel ve vlaku 
„Do Strakonic na vlakové nádraží přijel 
podnapilý muž, který se ukájel před spo-
lucestujícími ve vlaku. Potom, co vystoupil, 
vykonal potřebu ve vestibulu,“ oznámila 
ostraha vlakového nádraží na linku 156 
večer 31. 1. Hlídka na místě zjistila, že se 
oznámení zakládá na pravdě. Po kontrole 
výše uvedeného muže a zajištění svědků 
a důkazů byla celá událost předána 
hlídce PČR k dořešení.

MP má lepší kamerový systém
V roce 2016 byl v rámci programu prevence 
kriminality zpracován projekt „Strakonice – 
zkvalitnění záznamu MKDS“. Tento projekt 
byl předložen a následně schválen Minis-
terstvem vnitra ČR. Přidělenou státní dotaci 
v celkové výši 350 000 Kč podpořilo ze své-
ho rozpočtu 10,26 % město Strakonice. Díky 
příspěvku bylo možné zlepšit přenos dat 
z bezpečnostních kamer přímo na služebnu. 
Celková realizace technického zařízení byla 
dokončena loni v listopadu. V současné 
době již probíhá naplno její provoz. 

Před získáním dotace v roce 2016 byly 
kamerové body 1, 4, 9 v analogovém prove-
dení s rozlišením PAL, což odpovídalo době 
instalace kamerových bodů roku 2003. Re-
alizací projektu, přepojením výše uvedených 
kamer do optické sítě, se zkvalitnil přenos 
dat a zefektivnil jejich záznam. Toto je další 
krok ke zkvalitnění práce policie v boji proti 
kriminalitě, zejména pak pouliční.

Milan Michálek, velitel městské policie

Pokračující svozy bioodpadu 

Zdravý životní styl – 2. díl

Další svozy bioodpadu ze speciálních nádob 
proběhnou z důvodu dodržení čtyřtýdenního 
cyklu a zachování svozu v lichých týdnech 
od pondělí 27. 2. do čtvrtka 2. 3. a poté od pon-
dělí 27. 3. do čtvrtka 30. 3. Vzhledem k začátku 
jarní sezony budou následné svozy ze zástavby 
rodinných domů realizovány již ve čtrnáctiden-
ních intervalech, a to od 10. 4. 

Svozové trasy v jednotlivých ulicích zveřej-
něné v lednovém Zpravodaji budou zachovány. 

Správným tříděním bioodpadu dojde ke sní-
žení produkce směsného komunálního odpadu 
a tím i úspoře finančních nákladů za likvidaci 
odpadů na skládce. Znovu připomínáme, co je 
vhodné ke kompostování: 
n většina rostlinného odpadu ze zahrádky – 

celé rostliny a jejich zbytky, košťály, listí, tráva,  
plevel, seno, sláma, štěpka (zbytky po ořezu 

stromů a keřů rozdrcené na velikost max. do  
5 cm), kůra
n většina organických odpadů z domácnosti 

– květiny, zbytky ovoce a zeleniny (slupky z již-
ního ovoce jsou snadno náchylné k plesnivění, 
proto sem patří pouze v omezeném množství), 
kávové sedliny včetně papírových filtrů, čajové 
sáčky, popel ze dřeva, piliny, hobliny, vaječné 
skořápky (nejlépe rozdrcené, protože se hůře 
rozkládají), podestýlka býložravých domácích 
zvířat (např. od křečka)
V žádném případě prosím nevhazujte 

bioodpad do speciálních nádob v igelitových 
sáčcích!

Aktuální informace naleznete vždy i na in-
ternetových stránkách města. 

Radka Mrkvičková,  
odbor životního prostředí

Součástí dobré kondice jsou kromě pečlivé-
ho výběru potravin také správné stravovací 
návyky. Připomeňme si deset nejdůležitějších 
zásad. Možná se vám může zdát, že jde o in-
formace všeobecně známé, ale řídíte se jimi?

1)  Nevynechávejte snídani, je to nejdůleži-
tější jídlo dne. 

2) Jezte během dne 4–6 malých jídel.
3)  Vypijte denně dostatek tekutin, alespoň 

6 velkých sklenic vody. 
4)  Snězte každý den čerstvou zeleninu 

a ovoce.
5)  Vyhýbejte se potravinám s vysokým 

obsahem cukru, bílé mouky, soli a živo-
čišných tuků.

6)  Kupujte si celozrnné potraviny s vyso-
kým obsahem vlákniny. 

7)  Jezte každý týden mořské ryby (sardin-
ky, tuňáka, lososa). 

8) Vybírejte si kvalitní nízkotučné maso. 
9) Nejezte pozdě večer nebo v noci. 
10)  Jezte pouze ve stavu klidu, u upravené-

ho stolu, pečlivě žvýkejte, nespěchejte. 
Kdybychom chtěli všechny výše uvedené 

poučky shrnout do jedné, zněla by asi takto: 
Myslete na to, co jíte, a věnujte svému stravo-
vání pozornost. Věnujete ji sami sobě. 

Zdroj: Jak jíst, autoři Astl, Astlová, Marková
Lenka Scheinostová, předsedkyně komise 

pro sociální věci a zdravotnictví

Lidé přicházející na městský úřad budou 
moci od března využít služeb nové bezbari-
érové recepce. Vzniká na místě městského 
informačního centra v přízemí budovy MěÚ 
vedle stávající pokladny na Velkém náměstí. 
Na recepci lidé získají základní informace 
o agendách  úřadu, rady či potřebné formuláře. 
Budou se zde vydávat i parkovací lístky pro 
klienty a plánuje se umístění CzechPointu. 

Na recepci pomohou také s orientací 
klientů na úřadě, který sídlí v současnosti 

na čtyřech místech. Jeho pracoviště jsou 
v ulicích Smetanova, Krále Jiřího z Podě-
brad, Na Stráži a na Velkém náměstí, kde 
jsou některé agendy umístěny i v nádvor-
ních budovách. Pro občany je tak často 
obtížné zorientovat se, kde mohou jednotli-
vé záležitosti vyřídit.

Městské informační centrum Strakonice se 
přesune na hrad a bude poskytovat standard-
ní služby pro turisty. 

(red)

Místo infocentra bude recepce

Informační centrum se z Velkého náměstí přesune na hrad   Foto: redakce
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KALENDÁŘ AKCÍMěKS – 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)

KINO OKO 
1.–2. 3., 17.30 hod.
Lego® Batman Film 3D
USA, anim./dětský/akční/komedie, dabing,  
104 min., přístupný všem 

1.–2. 3., 20.00 hod.
Zlato 
USA, drama/dobrodr./thriller, titulky, 121min., 
přístupný od 15 let

4.–6. 3., 17.30 hod.
Balerína
Fr/Kan, rodinný/anim./dobrodr., dabing,  
89 min., přístupný všem 

3.–4. 3., 

INZERCE

RV
16

01
39

8/
03

PÁ 17.30 a 20.00 hod., SO 20.00 hod. 
Muzzikaanti
ČR, hudební rocková a folklorní balada, 105 min., 
přístupný od 12 let

5.–7. 3., 20.00 hod.
Logan: Wolverine
USA, akční/dobrodružný/fantasy, titulky,  
131 min., přístupný od 15 let

7. 3., 17.30 hod.
Sámská krev
Švé/Nor/Dán, drama, titulky, 110 min., přístupný 
od 12 let

8. 3., 17.30 hod.
Moonlight
USA, drama, titulky, 111 min., přístupný od 12 let

8. 3., 20.00 hod.
Nechte zpívat Mišíka
ČR, dok./hraný, 100 + 16 min. předfilm, přístupný všem

9.–13. 3., 
ČT–PÁ od 17.30 a 20.00, SO–PO 20.00 hod.
Masaryk
ČR/SR, drama/historický, 106 min., přístupný od 12 let

11.–13. 3., 17.30 hod.
Kong: Ostrov lebek 3D
USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, titulky, 
118 min., přístupný od 12 let

14.–15. 3., 17.30 hod.
Jackie 
USA/Chile/Fr, biografický/drama, titulky,  
99 min., přístupný od 12 let

14.–15. 3., 20.00 hod.
Lion – Dlouhá cesta domů
Austrálie/VB/USA, drama, titulky, 129 min., 
přístupný od 12 let

16.–19. 3., 17.30 hod.
Kráska a zvíře 3D 
USA, fantasy/hudební/rodinný/romantický, 
dabing, 123 min., přístupný všem

16. 3., 20.00 hod.
The Rolling Stones olé! Olé! Olé! + Rolling 
Stones – Havana Moon 
Dokument a koncert, přístupný všem

17.–19. 3., 20.00 hod.
Padesát odstínů temnoty
USA, erotický/romant., titulky, 117 min., přístupný 
od 15 let 

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)  
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com

20. 3., 17.30 hod.
Já, Daniel Blake
VB/Fr/Bel, drama, titulky, 101 min., přístupný od 12 let

21.–22. 3., 17.30 hod.
Bába z ledu
ČR/SR/Fr, drama/komedie, 106 min., přístupný od 12 let

20.–21. 3., 20.00 hod.
T2: Trainspotting
VB, drama, titulky, 109 min., přístupný od 15 let 

23.–24. 3., 17.30 hod.
Pes ro(c)ku 
USA/Čína, anim., dabing, 80 min., přístupný všem 

23.–24. 3., 20.00 hod.
Život
USA, sci-fi/thriller, titulky, přístupný všem

25.–26. 3., 17.30 hod.
Anděl páně 2
ČR, pohádka, 90 min., přístupný všem

25.–27. 3., 20.00 hod.
Skryté zlo
USA, horor/thriller, titulky, 96 min.

27.–29. 3., 17.30 hod.
Rande naslepo
Něm, komedie, dabing, 111 min.

28.–29. 3., 20.00 hod.
Spojenci
USA, válečný/romant., 124 min., přístupný od 12 let

30.–31. 3., 17.30 hod.
Šmolouvé: Zapomenutá vesnice 3D
USA/anim., dabing, 90 min., přístupný všem

30.–31. 3., 20.00 hod.
Úkryt v ZOO
USA, biografický/drama/histor./válečný, titulky, 
přístupný od 12 let

DĚTSKÉ SOBOTY

4. 3., 15.30 hod.
O líném Honzovi
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší

11. 3., 15.30 hod.
Do kina za krtkem
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší

18. 3., 15.30 hod.
Pane, k princeznám se nečuchá
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší

VÝSTAVY 
1. 3.–27. 3.
Všezlina
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Strakonice, 
třídy Jitky Petrášové.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

4. 3.–1. 4.
Prostory/Jan Alex Řezáč
Architektura prostoru ve fotografiích. Vernisáž se 
koná 4. 3. v 17.00 hod.
místo: ArtWall, Želivského ul., info: ArtWall

5.–26. 3.
Loutkové divadlo a pohádka
Výstava loutek ze sbírek a depozitu Národního 
muzea. Vernisáž se koná 4. 3. v 16.00 hod. 
Součástí vernisáže bude komentovaná prohlídka 
části expozice. Místo: Maltézský sál, info: MěKS

22. 3.–17. 4.
Křehká krása Velikonoc
Vernisáž se uskuteční 21. 3. v 16.00 hod.
místo: Kapitulní síň, info: MSP

3. 4.–6. 5.
Generálka/VOŠ a SPŠ Volyně
„Stolky“, práce studentů D14. Vernisáž se 
uskuteční 3. 4. v 16.30 hod.
místo: ArtWall, Želivského ul., info: ArtWall

5. 4.-31. 5.
Střípky minulosti
Vernisáž 4. 4. od 16.00 hod.
místo: hrad, info: MSP
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BOHOSLUŽBY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz

POZVÁNKY
1. 3., 9.00 hod.
Baby masáže
program pro maminky s dětmi ve věku 0–3 roky
místo a info: RC Beruška

2. 3., mezi 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer – Božena Legátová: Jarní 
výzdoba z papíru (origami)
pomůcky a materiál budou připraveny, ale bylo by 
dobře přinést si i vlastní (barevné papíry, nůžky, nůž)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

5. 3., 10.00 hod.
Tour Hanky Kynychové Pohyb pomáhá
místo: dům kultury, info: www.kynychova.cz,  
www.policie.cz

5. 3., 14.30 a 16.30 hod.
LS Radost – loutkové představení Šípková 
Růženka
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

6. 3., 16.30 hod.
Ukázková hodina angličtiny pro 
předškoláky
pro děti 3–6 let, lektor Louis Donelly
místo a info: RC Beruška

6. 3., 17.30 hod.
S gymnáziem na cestách – Transsibiřský čundr
netradiční přednáška Honzy Wiesera a Míry 
Chuma o pět týdnů trvajícím dobrodružství 
na cestě z Petrohradu do Pekingu
místo: promítací sál gymnázia, info: gymnázium

7. 3., 9.00–10.30, 13.00–14.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – Základy práce s počítačem - pro úplné 
začátečníky, Excel I – pro pokročilé, přednostně 
pro čtenáře ŠK
místo: ŠK, studovna, info: ŠK 

7. 3., 16.00 hod.
Program v solné jeskyni
info: RC Beruška

7. 3., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
místo a info: RC Beruška

8. 3., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
místo a info: RC Beruška

8. 3., 19.00 hod.
KPH – komorní koncert Pierrot Trio
účinkují: Petra Brabcová – housle, Jan Brabec – 
klarinet, Václav Mácha – klavír
místo: dům kultury, info: MěKS

9. 3., 16.30 hod.
Recitační odpoledne žáků I. Křešničky
místo: sálek ochana z Prachové, info: ZUŠ

10. 3., 20.30 hod.
Koncert Rybičky 48 – Správní chlapi tour 
host skupina Imodium
místo: dům kultury, info: MěKS

12. 3., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje skupina Rytmix
místo: dům kultury, info: MěKS

14. 3., 15.30 hod.
Seminář nejen pro maminky: Diastáza – 
rozestup břišních svalů po porodu
místo a info: RC Beruška

14. 3., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření 
– pokročilí
místo: ZŠ Povážská, info a přihlášky: jan.juras@
knih-st.cz nebo 721 658 244

15. 3., 17.15 hod.
Žákovský koncert
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ

15. 3., 18.00 hod.
Zelené otazníky: Plýtvání potravinami – 
nejhorší zlozvyk?
O co všechno přicházíme pouhým vyhazováním 
potravin? Proč je plýtvání ekologickou 
katastrofou? Na tyto otázky se pokusí odpovědět 
Lada Klimešová, aktivistka v projektech 
na záchranu potravin. 
místo: bývalý Baobab, info: ŠK 

15. 3., 19.00 hod.
Jazz, folk a country – St. Johnny
Jediná kapela v ČR hrající jump-blues 50. let. 
Účinkují: St. Johnny, Zdeněk „Wimpy“ Tichota, 
Pavel Plánka. 
místo: Rytířský sál, info: MěKS

16. 3., 17.00 hod.
Martin Pták: Bedřich Dubský přednáškový 
cyklus Muzea středního Pootaví
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

16. 3., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření 
– začátečníci
místo: ZŠ Povážská, info a přihlášky:  
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244

17. 3., 16.00 hod.
Vynášení Moreny
loučení se zimou a vítání jara, vhození Moreny 
do řeky, soutěže, sraz na prostranství pod 
Hvězdou, vstupné dobrovolné, vuřty s sebou
místo a info: RC Beruška

18. 3., 7.15 hod.
Přírodovědný výlet do Prahy
Podíváme se na Bílou skálu (dějiště Lovců 
mamutů, přírodní památka v péči ZO 
ČSOP Křivatec) a dále podle zájmu např. 
do Národního zemědělského muzea. Zpět jede 
více spojů. Více na www.csop-strakonice.net.
sraz: na aut. nádraží, nástupiště č. 1

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
12.30–13.30
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
12.00–22.00 (15.30–20.00 ½ bazénu)

So a Ne
13.00–20.00

Změny v otevírací době
1. 3. – 6.00–8.00 kondiční plavání, 9.00–22.00
2. 3. – 9.00–17.00, 18.30–22.00
3. 3. – 6.00–8.00 kondiční plavání, 9.00–18.00, 
18.00–20.00 – ½ bazénu, 20.00–22.00
11. 3. – 13.00–19.00
25. 3. – ZAVŘENO
SAUNA
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 
V polovině března bude dosazena nová 
infrasauna s mnoha funkcemi – prohřívání celého 
těla, světelná a hudební terapie.

FITNESS
Po    8.00–12.00, 14.30–19.30
Út, st, čt, pá   8.00–12.00, 14.30–21.00
So, ne  14.00–19.00

25. 3., 15.30 hod.
Kamarádi z televize 5
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší

SENIORSKÉ STŘEDY

15. 3., 9.30 hod.
Anděl páně 2
ČR, pohádka

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

22. 3., 20.00 hod.
Rocco
Fr, dokument, titulky, 105 min.

JARNÍ PRÁZDNINY – MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ

1.–2. 3.
Divoké vlny 2
USA, anim./komedie/rodinný, dabing, 84 min., 
přístupný všem

ZIMNÍ STADION 
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
sledujte webové stránky http://www.starz.cz/
zimni-stadion/zimni-stadion/

Během února se modlíme zvlášť za lidi na okraji 
společnosti, za lidi v obtížných životních situacích.
Nedělní bohoslužby
8.00 hod. Podsrp
9.30 hod. sv. Markéta

Každou sobotu od 19.00 hod., fara 
Bavorova 30
Setkání mladých 20+ – společenství pracujících 
a vysokoškoláků
Každou neděli od 17.00 hod., fara 
Bavorova 30
Setkání středoškolské mládeže – křesťanské 
hodnoty ve světě mladých
Středa 1. 3., 17.30 hod., sv. Markéta
Popeleční středa – bohoslužba s udílením 
popelce
Neděle 5. 3., 9.30 hod., sv. Markéta
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 12. 3., 15.00 hod., RC Beruška
Setkání rodin s dětmi
Čtvrtek 16. 3., 18.00 hod., Rytířský sál
Přednáška PhLic. Kateřiny Lachmanové, ThD. 
na téma Překážky usmíření aneb Jak najít 
svobodu v odpuštění
Pátek 17. 3., 19.00 hod., sv. Markéta
Večer chval; hudba, zpěv, možnost přímluvy 
na konkrétní úmysly
Sobota 25. 3., 14.00 hod., Rytířský sál
Postní duchovní obnova
Neděle 2. 4., 9.30 sv. Markéta
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 2. 4., 15.30 hod., RC Beruška
Setkání rodin s dětmi

MANA
www.manacirkev.cz

Zamyšlení nad Biblí
Každý čtvrtek, 17.00 hod., Lidická 194
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19. 3., 16.00 hod.
Filmový festival Expediční kamera
Představení filmů z celého světa o dobrodružství, 
divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních 
zážitcích i sportech. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK 

20. 3., 17.00 hod.
Výměnný bazar oblečení
místo a info: RC Beruška

20. 3., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Agentura Harlekýn
Bosé nohy v parku
hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika 
Freimanová, Rudolf Hrušínský
místo: dům kultury, info: MěKS

21. 3., 9.00–10.30 hod., 13.00–14.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti 
Začátečníci – PC II – základy psaní textu – 
klávesové zkratky, MS Word. Pokročilí – Excel II 
Zájemci se na kurz přihlašují osobně, proti vratné 
kauci 100 Kč, přednostně pro čtenáře ŠK.
místo: studovna ŠK, info: ŠK

21. 3., 16.00 hod.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
Kapacita kurzu je omezena, je nutné se hlásit 
předem na www.knih-st.cz/fotokurz. Cena kurzu 
je 80 Kč/lekce, první lekce je zdarma.
sraz: III. hradní nádvoří, info: ŠK

21. 3., 17.00 hod.
Žítkovské čarování: Pravdivý příběh 
žítkovských bohyní
hostem besedy z cyklu Akademie volného času 
bude spisovatel Jiří Jilík
místo: společenský sál, info: ŠK

21. 3., 16.00 hod.
Program v solné jeskyni
info: RC Beruška

21. 3., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
místo a info: RC Beruška

22. 3., 16.30 hod.
Zastavení v čase. Krátké setkání, ztišení, 
verše (Jiří Orten), poetická próza (Jan 
Amos Komenský).
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

22. 3., 19.00 hod.
Koncert – Blanka Šrůmová, Jan Sahara 
Hedl a Něžná noc
místo: Rytířský sál, info: MěKS

23.–25. 3. 
52. ročník loutkářské přehlídky Skupovy 
Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

24. 3., 18.00 hod.
Tematický večer pro ženy: Mandaly na rok 
2017 aneb Tvořím si svůj život
lektorka p. Koutenská, rezervace na  
tel.: 773 165 696. Místo a info: RC Beruška

25. 3., 14.00 hod.
Podsrpenské studánky – úklidová akce
V rámci kampaně Ukliďme Česko se pokusíme 
vyčistit okolí studánek a lesy vrchu Velká Kakada. 
Rukavice a pytle budou k dispozici na místě. 
Po úklidu se můžete těšit na posezení s občer-
stvením. 
sraz: u vodojemu v podsrpenském kopci (u hlavní 
silnice na ČB), info: ŠK
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26. 3., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně i další nástroje
Koná se ve spolupráci se spolkem Spona. 
K hraní, zpěvu či k poslechu zveme veřejnost.  
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

27. 3., 9.00–11.00 hod.
Otiskování ručiček a nožiček 
do keramických kachliček
přihlášky na tel.: 773 165 696
místo a info: RC Beruška

27. 3., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Divadlo Palace
Rodina je základ státu
hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda 
Hybnerová/Marika Procházková a další
místo: dům kultury, info: MěKS

28. 3., 16.00 hod.
Setkání spolku přátel muzea
Pravidelné setkání přátel muzea věnované 
ústřednímu tématu oslav 650. let výročí města. 
Představení plánu činnosti muzea na rok 2017. 
Zájemci o členství ve spolku se mohou hlásit 
na e-mailu: marie.kotlikova@muzeum-st.cz.
místo: velká zasedací místnost muzea, info: MSP

28. 3., 18.00 hod.
Karel Skalický: Strakonické příběhy 
XXXIX. Nos Wilhelmus de Strakonicz. 
Vilém ze Strakonic, velmož statků i ducha a po-
slední opravdu velký Bavor, a jeho strakonické 
souměstí. Další vyprávění regionálního historika 
v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, 
doprovázené projekcí různých dokumentů a vy-
obrazení. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem

INZERCE
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POKLÁDKA ZA 1/2
PROVÁDÍME ODBORNOU POKLÁDKU
při pokládce podlahovin zakoupených v BNK, a.s. 
při této akci

 KOBERCŮ
 PVC
 VINYLOVÝCH PODLAH
 MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH PODLAH
 PARKET

STŘEDISKO POKLÁDKY: 606 302 156
BNK, a. s., Volyňská 189, 386 01 Strakonice
eshop: www.bnk-as.cz

KUPON NA SLEVU

-50 % 
Z CENY POKLÁDKY

Sleva 1/2 z ceny 
podlahových prací při 
pokládce podlahovin 

zakoupených při této akci.
Sleva bude poskytnuta po 

předložení přiloženého 
slevového kuponu.

Platí na akce sjednané 
do 31. 3. 2017

eshop: www.bnk-as.cz
 

 

Petr Pacholíček v době, 
kdy vážil 93,5 kg.

Petr
zhubl téměř

17 kg

Petr
Pacholíček
Bydliště: Strakonice 
Poradna: Strakonice
Zaměstnání: vedoucí servisní skupiny

Věk:                                         45 let
Výška:                                          172 cm
Původní hmotnost:                 93,5 kg
Současná hmotnost:          77 kg

Snížení o: 

16,5 kg

Délka hubnutí:                       6 měsíců
Původní velikost oblečení: XL
Současná velikost oblečení: M–L

Zmenšení o:

1–2 konfekční velikosti oblečení 
Úbytek v pase: 9 cm

Nyní se cítím velice dobře. Do kopce již  
nefuním jako medvěd

A1-pacholicek-sablona.indd   1 17.10.2016   21:28:46

DITETICKÉ CENTRUM  
NATURHOUSE 
Kochanka 119, Strakonice 
parkovište U Bati vedle  
Hudy sportu, tel.: 383 134 384
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KULTURA

Chystá se výstava J. Dvořáka Šumavského52. Skupovy Strakonice
Čtvrtek 23. 3.
Rytířský sál 
8.30 a 10.00 hod. – Teatr Pavla Šmída 
uvádí komunikativní loutkové představení 
s písničkami a milým humorem pro děti 
od 4 let – Pohádka z budíku
Dům kultury, velký sál
10.00 hod. – Divadlo Lampion – Pták 
Ohnivák

Pátek 24. 3.
Kulturní zařízení  
U Mravenčí skály 
8.30 a 10.00 hod. – LS Radost 
Strakonice – Šípková Růženka
16.00 hod. – Ve dvoře nahoře České 
Budějovice – Kašpárek a ježibaba

Sobota 25. 3.
Kulturní zařízení  
U Mravenčí skály 
10.00 hod. – Srdcem pro radost při LS 
Radost Strakonice – Sněhová královna
13.00 hod. – Hasičský loutkářský 
soubor Jiskra Borovany – Kašpárkovo 
čarování
15.00 hod. – Spolek třeboňského 
loutkového divadla – Pohádka 
třeboňského kapra
17.00 hod. – Studio divadla ŽAS České 
Budějovice – Kozí pohádka
19.00 hod. – LS Nitka Písek – Lovci 
mamutů, ohně a života

Změna programu vyhrazena

Milovníci marionet mohou kromě 
představení navštívit také výstavu 
Loutkové divadlo a pohádka z depozitu 
Národního muzea v Maltézském sále. 
Výstava se koná od 5. do 26. března.

28. 3., 19.00 hod.
Jemen – zřítelnice oka Mohamedova
cestopisná přednáška Saši Ryvolové
místo: Rytířský sál, info: MěKS

29. 3., 9.00–13.00 hod.
Burza práce
místo: dům kultury, info: Obl. hospodářská komora

29. 3., 9.00 hod.
Baby masáže
program pro maminky s dětmi ve věku 0–3 roky 
s ukázkou a výukou masáží
místo a info: RC Beruška

29. 3., 17.00 hod.
Josef Pecka: S šumavským průvodcem 
z Hartmanic do Železné Rudy
přednáška s promítáním
místo: promítací sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem

30. 3., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – velikonoční 
vajíčka, ozdoby do květináče
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

30. 3., 19.00 hod.
Koncert – Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers uvádějí Bude to jinak!
show připravená u příležitosti 20. výročí kapely
místo: dům kultury, info: MěKS

víkendový kurz s Danielou Uhlíkovou, přihlášky 
na lektorka@hjdaniela, tel. 723 414 220
místo a info: RC Beruška

4. 4.
Zahájení sezony na strakonickém hradě
místo: strakonický hrad, info: MSP

5. 4., 15.00 hod.
Odhalení pamětní desky J. Dvořáka 
Šumavského
místo: před domem v ul. Podskalská 59, info: 
Jednota K. H. Borovského

5. 4., 19.00 hod.
FJC – koncert skupiny Šafrán
místo: Rytířský sál, info: MěKS

8. 4.
Velikonoce – vítání jara v Hoslovicích
místo: Hoslovický mlýn, info: MSP

8. 4.
TATOO JAM
místo: dům kultury, místo: MěKS

8. 4., 17.00 hod.
Michal na hraní
Michal Nesvadba přijíždí do Strakonic  
s představením pro děti
místo: sokolovna, info: www.kouzelnaskolka.cz
 Změna programu vyhrazena

Se začátkem března začíná postní doba, 
která nás vybízí především k získání potřeb-
né vnitřní svobody, kterou si uvědomujeme 
a cvičíme i prostřednictvím vnějších úkonů, 
které bychom tradičně mohli pojmenovat 
půst, modlitba a almužna. Každý z těchto 
prvků nás kromě jiného uvádí také do možná 
nového a možná jen jiného pohledu na běžné 
okolnosti.

Almužna, pomoc lidem, kteří v tuto chvíli 
nejsou v dobré životní situaci, mě může vy-
vést z dojmu, že život člověka je neohrožený. 
Je to také projev schopnosti vnímat reálně 
své okolí a činit kroky vůči zmírnění něčího 
nedostatku nebo utrpení. Kdo z nás si může 
být jist, že jednou nebude odkázán na pomoc 
druhých? I na to nás upozorňuje almužna.

Půst, odřeknutí si něčeho, co bych si jinak 
dopřát mohl, je cvičením vnitřní svobody. 
Vždyť kolikrát se sám nechám spoutat 
zdánlivou potřebou různých věcí nebo 
prožitků, o kterých si myslím, že život bez 
nich není možný. To ale přece není úplně 
svobodný postoj! A co kdybych jednou tyto 

touhy naplnit nedokázal? Spadne tím pro 
mne celý svět? To by byla škoda – ve světě 
je mnoho dobrých a krásných věcí, které 
možná přehlíží, a tak odřeknutí se něčeho 
vytváří prostor vidět něco dalšího a dodává 
potřebnou svobodu.

Modlitba, která se nescvrkne na pouhé odří-
kávání naučených frází, ale je formou setkání 
s Bohem, náhledem na věci všedního života 
v širším měřítku, je způsob, jak lze prožívat 
svobodu i tam, kde jsme naprosto vydáni 
omezenosti lidského bytí. A pokud modlitbu 
nenecháváme až na chvíle, kdy mi tzv. teče 
do bot, snáze nacházíme smysl věcí obyčej-
ných i mimořádných. Postní výzva k modlitbě 
je i pobídka, abychom si nemysleli, že v někte-
rých chvílích už nemůžeme dělat nic.

A pokud vnímáte, že ke svobodě je třeba 
hledat také cesty odpuštění, pak se těším 
na setkání při přednášce 16. 3. od 18.00 v Ry-
tířském sále strakonického hradu. Nenechme 
se zmást, pro svou svobodu můžeme vždy 
něco dělat! 

Roman Dvořák, farář

Nenechat se zmást

V letošním roce uplyne 130 let od narození 
známého malíře Strakonic Jarka Dvořáka 
Šumavského. Našeho rodáka si strakonic-
ké muzeum chce připomenout na zahájení 
sezony výtvarnou výstavou. Díky Dvořáko-
vým litografiím a akvarelům nám alespoň 
ve výtvarném umění zůstala zachována 
stará, dávno zapomenutá místa našeho měs-
ta a výstava jistě bude důstojným doplňkem 
letošního 650. výročí získání městských 
práv.

Protože chceme představit dílo našeho 
rodáka v jeho komplexnosti, obracíme se 

na veřejnost se žádostí o případné zápůjčky 
na tuto výstavu. Snad všichni známe Dvo-
řákovy litografie, ale on maloval i krajiny, 
kytice a portréty. I když muzejní sbírka není 
malá, přece jen všechny oblasti jeho tvorby 
nepostihuje.

Pokud nějaké dílo J. Dvořáka Šumavského 
vlastníte a chcete, aby bylo v letošním roce 
vystaveno, kontaktujte prosím naše muzeum, 
Ivanu Říhovou na tel. 603 161 867, e-mail: 
ivana.rihova@muzeum-strakonice.cz.

Muzeum středního Pootaví

31. 3., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením
program pro rodiče s hlídáním dětí
místo a info: RC Beruška

31. 3., 19.00 hod.
Noc s Andersenem
dobrodružná noc v knihovně – poslední volná místa
místo a info: ŠK

Páteční schůzky kroužku MOP (10., 17., 24. 
a 31. 3.) pro předškolní a mladší školní děti 
(i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro 
starší školáky. 
Ukážeme výrobu budky pro čmeláky (10. 3.), 
podíváme se ke kozičkám v hradním příkopu (17. 
3.), ukážeme si zdobení perníčků a zopakujeme 
si jarní říkadla (24. 3.), utopíme Morenu (31. 3.).
sraz: před hradem u vývěsky ŠK

1. 4.
Odemykání řeky Otavy
info: www.slavik.cz

1. 4., 20.00 hod.
Koncert – Coccotte Minute, Hentai 
Corporation a Prago Union
místo: dům kultury, info: MěKS

1.–2. 4., 9.00–17.00 hod.
Hormonální jóga pro ženy
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INZERCE

Město Strakonice, odbor školství a cestovní-
ho ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých 
základních škol zřizovaných městem Stra-
konice oznamuje, že zápis pro děti narozené 
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a všechny děti, 
které měly pro školní rok 2016/2017 odlo-
ženou školní docházku, proběhne v těchto 
termínech:

čtvrtek 6. dubna 2017 od 14 do 18 hodin

pátek 7. dubna 2017 od 14 do 18 hodin

Školské obvody základních škol zřizovaných 
městem Strakonice jsou stanoveny Obec-
ně závaznou vyhláškou města Strakonice 
č. 3/2012 a smlouvami o zajištění plnění 
povinné školní docházky s níže uvedenými 
obcemi. V souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v plat-
ném znění, je ředitel spádové školy povinen 
přednostně přijmout žáky s místem trvalého 
pobytu ve školském obvodu spádové školy. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE
B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých 
lesů, Hajská, Hallova, Hraniční, Chme-
lenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, 
Modlešovice, Na Muškách, Na Stráni, Nad 
Školou, Nebřehovická, Podsrp, Podsrpen-
ská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední 
Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, 
Tovární, Trachtova, U Hajské, U Studánky, 
U Vodojemu (Přední Ptákovice), U Zahrá-
dek, Václavská, Volyňská
obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov, Nebřeho-
vice, Přední Zborovice, Rovná, Slaník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE, KRÁLE JIŘÍHO 
Z PODĚBRAD 882
Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, 
Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího 
Fifky, Erbenova, Jedlová, Jiráskova, Krále Ji-
řího z  Poděbrad, Máchova, Mánesova, Mezi 
Lesy, Mikoláše Alše, MUDr. K. Hradeckého, 

Myslivecká, Na Jelence, Na Střelnici, Na Vý-
sluní, Nerudova, Písecká, Pod Hájovnou, 
Pod Hliničnou, Pod Kuřidlem, Pod Lesem, 
Prof. A. B. Svojsíka, Prof. Skupy, Radomyšl-
ská, 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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE, DUKELSKÁ 166
5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Bez-
děkovská, 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, nábře-
ží Otavy, Nábřežní, Nádražní, Palackého ná-
městí, Pod Hradem, Podskalská, Prácheňská, 
Sídliště 1. máje, Stavbařů, Školní, Textiláků, 
Tržní, U Blatenského mostu, U Blatského 
rybníka, U Nádraží, U Náhonu, U Sv. Marké-
ty, U Židovského hřbitova, V Holi, V Lip-
kách, Zámek, Zeyerovo nábřeží

obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejo-
vice, Radošovice, Sousedovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA F. L. ČELAKOVSKÉHO, 
STRAKONICE, JEZERNÍ 1280 
budova v Chelčického ulici 555
B. Němcové, Bahenní, Bavorova, Čelakovské-
ho, Dražejov, Havlíčkova, Hrnčířská, Husova, 
Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Katovická, 
Kopretinová, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí, 
Leknínová, Lidická, Liliová, Lipová, Míro-
vá, 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, Vod-
ní, Zahradní, Zvonková, Želivského, Žižkova
obec: Droužetice

Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz 
a rodný list dítěte.
Bližší informace rodiče získají přímo na jed-
notlivých ředitelstvích základních škol.

odbor školství a cestovního ruchu

Zápis do prvních tříd základních škol  
pro školní rok 2017/2018

PREMIÉRA
 ŘÍJEN 2016

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music � eatre International. www.MTIshows.com

NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

LIBRETO 
IVAN 

MENCHELL

TEXTY

DON 
BLACK

HUDBA

FRANK 
WILDHORN

AMERICKÝ MUZIKÁL

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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Více než 300 ohrožených 
dětí v Klokánkách  
potřebuje Vaši pomoc!
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru  

DMS FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,

• pravidelně měsíčně po dobu jednoho  
roku dárcovskou SMS ve tvaru  
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,

• jednorázově nebo pravidelně libovolnou  
částkou na účet Fondu ohrožených dětí 
3055103/0300.

Za Vaši pomoc mnohokrát  
děkujeme! www.fod.cz

Ilustrační foto: redakce
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Při vjezdu do Strakonic od Prahy vítal 
návštěvníky města zájezdní hostinec U Města 
Prahy (U Teyšlů), oblíbený u pacientů 
plicního oddělení. Obchodníci z nedalekého 
tržiště zde zapíjeli prodej dobytka. V mís-
tech dnešního areálu Hvězda se nacházelo 
řeznictví, uzenářství a hospoda U Vachtů, 
kam zacházeli zdravotníci i trhovci (zbořena 
v 70. letech 20. století). V čp. 139 byla krátký 
čas hospoda U Černé Hory. V Lidické ulici 
v domě čp. 171 s barokními štíty se nachá-
zela hospoda U Zeleného orla (U Hrnečků, 
Toksteinů), kde se přepřahali koně. V roce 
1940 sem mohli chodit Židé. Naproti ve Sta-
rém světě hrávali šumaři, před hospodou byly 
dřevěné kůly na uvázání koňských potahů. 
Ve 20. letech získal hospodu Miroslav Karta, 
který vystavěl hotel Nový svět (otevřen 1931). 
V roce 1934 byl sál v přední budově schválen 
k občasnému promítání filmů. Na budově na-
lezneme nápis „Postavil mě r. 1928 Ing. Mi-
roslav Karta proti zlobě mnohých.“ Karta 
měl úřední trable při otvírání, provozování, 
schvalování pachtýřů. 

Na Velkém náměstí v čp. 144 se scházeli 
štamgasti, násilníci a rváči v hospodě Ame-
rika. Hráli kulečník a karty. Nájemce Jan 
Christian údajně pobýval v Americe. Před 
hospodou stála benzinová pumpa. Naproti 
v zájezdní hospodě U Dlohošů (U Koflíku, 
čp. 220) zastavovali formani. Mezi světový-
mi válkami je vystřídali motoristé. Vedle 
nápojů a jídla se nabízel nocleh. Na rohu 
náměstí s dnešní ulicí U Sv. Markéty stála 
vinárna u Warausů (čp. 140). Václav Karta 
ji prodal Janu Švehlovi jako plzeňskou 
pivnici a vinárnu, kde se narodil J. Skupa. 
Pojmenování U Švehlů se zavedlo po první 
světové válce. V roce 1921 zde vznikla místní 
organizace KSČ. Pivo se čepovalo i v barok-
ním domě s hroznem (čp. 54). Blízko radnice 
v čp. 3 získal výčep v roce 1889 Antonín 
Císař – hostinec U Císařů či V Purku (když 
Císař, tak hrad – die Burg). Proslulá kuchyně 
a pěkné vybavení lákaly úředníky na svačinu 
a mariáš. Na konci náměstí přestavěl v roce 
1931 Karel Zdráhal hospodu U Dudáka na re-
stauraci s výčepem a kavárnou (U Zdráhalů, 
čp. 8). V zadní místnosti se hrály hazardní 
karetní hry a vyhrávala muzika, prý sem 
chodil R. Beran. Naproti se nacházel hotel 
U Černého orla (dle majitele Josefa Worla, 
čp. 48). V roce 1919 žádal o koncesi Antonín 
Liška z Mníšku. V roce 1929 vznikl nový 
sál s jevištěm pro divadlo, společenské akce, 

majáles, promítání krátkých filmů. Chodili 
sem fotografové – amatéři. Liška vlastnil au-
tobus, dopravoval hosty na nádraží a naopak. 
V budově starého pivovaru  se nacházela 
Beseda (čp. 47), kde přednesl T. G. Masaryk 
předvolební projev (1891). 

Původně zájezdní hostinec U Zborova 
(1826) byl v roce 1930 zcela přestavěn. Název 
připomíná slavnou bitvu u ukrajinské obce 
Zborova. Na zbytku bašty městských hradeb 
stála dělnická hospoda Pantheon, zbořena 
po první světové válce. V roce 1896 byla vy-
stavěna sokolovna se stylovou restaurací a se-
cesním sálem, kde se konaly plesy, koncerty, 
divadla, přednášky, promítaly se filmy. Re-
stauraci vedl Petr Karta, starosta města a TJ 
Sokol. V Husově ulici postavil stavitel Čeněk 
Prokop hospodu Na Růžku (Na Prokopce, 
čp. 375). Scházeli se tu dělníci a kumštýři (J. 
Dvořák Šumavský, Jiří Rejžek, restaurátoři 
hradních maleb), hrálo se na harmoniku a ky-
taru. Hospodu Na Protivínské s výčepem pro-
tivínského piva založili Schwarzenbergové. 
V lokále byl kuželník, v zahradě se konaly 
slavnosti a hrálo se loutkové divadlo. Vlevo 
od silnice na Blatnou stála letní restaurace 
V Ráji. V malém přírodním amfiteátru pod 
strání se hrálo divadlo a konaly se slavnosti. 
Chodili sem rodiče s dětmi. Byl zde rybníček 
ke koupání.

Na začátku Podskalí stála Oskořínka 
s rozlehlou verandou a zahradou (zbořena 
1976). V této pivovarské hospodě vznikl 
první strakonický biograf, konaly se politické 
schůze, výstavní trhy, taneční zábavy, hrálo 
se divadlo. Naproti bustě F. L. Čelakovského 
se na levém břehu řeky nacházel penzion 
Na Podskalí, původně vorařská hospoda 
nevalné pověsti (zbořena koncem 80. let). 
V roce 1918 ji koupil Václav Hurych, který 
po přestavbě (1923) získal povolení k podá-
vání jídel, nápojů, provozování povolených 
her, přechovávání cizinců a užívání louky 

podél řeky. V roce 1929 přibyla koncese pro 
sluneční a pískové lázně – koupalo se tu, opa-
lovalo, popíjelo, hrál se volejbal, ping-pong, 
divadlo, pořádaly se plavecké závody. V zimě 
se tančilo v zasklené terase při reprodukova-
né hudbě, v létě se střídala kapela dechová, 
dvě jazzové a kytara. Vrcholil zde majáles 
(hry, soutěže, pohoštění). V roce 1939 prodal 
Hurych restauraci městu.

V dnešní ulici U Sv. Markéty byla vinárna 
a lahůdkářství U Bečvářů (čp. 59), kam cho-
dil prof. Voráček a dr. Fifka. Lékaři, úředníci 
a živnostníci navštěvovali vinárnu a cukrárnu 
U Deylů (čp. 58). Před hotelem Bílá růže 
stála benzinová pumpa. Od prosince 1927 
fungovala při hotelu autodoprava na nádraží. 
V sále po levé straně se prý cvičili koně, 
za restaurací se pořádaly výstavy. Naproti 
se nacházela restaurace střední vrstvy Zlatá 
hvězda (U Rábů, čp. 113). U mostu stál hos-
tinec U Šípů (Myšina, v blízkém brodu byly 
vodní myši). Zacházeli sem lidé z venkova, 
rolníci z trhu, chalupníci a sedláci z kostela. 
Hrály se povolené hry, loutkové divadlo. 

Za hradem se nacházela letní restaurace 
Plevno s kuželnou a přívozem, který provo-
zoval pan Bechyňský. V roce 1954 Plevno 
shořelo. V Žabokrtech ve Švandově ulici 
zacházeli voraři, formani a rolníci do hostin-
ce U Zeleného věnce (U Fiedlerů). V hospodě 
Na Blátě prý rád hrával Švanda. S loutkovým 
divadlem se tu zastavoval Kopecký a Lagron. 

V místech OD Maxim stál hostinec U Tří 
lip (U Křešničků), barokní budova s mal-
tézským křížem (snad zde stával špitál, 
hostinec, škola). V domě bylo řeznictví, 
na dvoře maštale, udírna, dílna k výrobě 
uzenin. Chodili sem zbrojováci, zavítaly 
sem půlnoční zájezdy pražských herců. Re-
stauraci U Bílého vlka, starý zájezdní hosti-
nec, vlastnilo právovárečné měšťanstvo. Byl 
zde zřízen nový sál (1926) a hotel (1934). 
Do sálu se stěhoval městský biograf ze so-

Strakonické hospody první poloviny 20. století

Dělnická hospoda Pantheon  Foto: archiv Muzea středního Pootaví

BLANKA MADOVÁ

Hostinec u Šípů Foto: archiv Muzea středního Pootaví
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kolovny (1927). Velmi dobrá úroveň lákala 
lépe situované občany a sportovce (cyklisty). 
Konaly se tu odpolední čaje, taneční zábavy 
a kurzy. Promluvil zde Zápotocký (1927) 
a Fučík (1932). Nedaleko U Tří lip v hospo-
dě U Bílého lva (U Vojíků) se hrál mariáš, 
scházeli se trampové, pořádaly se mikuláš-
ské zábavy. Na zahradě byl kulečník, ping-
-pongový stůl, houpačky. Na rohu Zátkovy 
ulice s ulicí Hasičskou stál Port Arthur 
(čp. 70). Založili ho prý tři vojáci, kteří se 
vrátili z rusko-japonské války (1904–1905), 
v níž Japonsko získalo přístav Port Arthur. 

Na rohu Zátkovy ulice s ulicí Alf. Šťastného 
měl odlákat cestující z Nádražní restaurace 
hotel U Žáčků (Na Závisti). V Nádražní 
restauraci se zaučovali a skládali závěrečné 
zkoušky učňové a servírky. Za přejezdem 
zacházeli přespolní do hospody U Zlaté-
ho beránka (U Kubatů, U Hutarů, dnes 
U Vachtů). 

Na Podsrpu mezi školou a kostelem byla 
hospoda U Kořánů (čp. 24), za farou U Ně-
mejců (čp. 246, později ji koupil dudák Matá-
sek). Na Volyňské silnici byla od poloviny 20. 
let v provozu Němejcova restaurace (Hosti-
nec na Volyňské, čp. 37). V oblíbeném sálu 
Srdíčko se pořádaly odpolední čaje a taneční 
zábavy. Po druhé světové válce zde měli ame-
ričtí vojáci svůj Panther club. Obě Němejců 
hospody postavili při vjezdu do města bratři 
Antonín, Ludvík a Josef.

Literatura: Vlastivědný sborník Strakonice  
3. Kapitoly ze života města, Strakonice 2005

U příležitosti pořádání tradičního Pivovarské-
ho plesu byla neoficiálně představena v bu-
dově sokolovny nová restaurace. Návštěvníci 
plesu byli v pátek 10. února první, kteří mohli 
obdivovat zrekonstruovanou restauraci podle 
návrhu arch. Antonína Malce. Jde již o pátou 
pivovarskou restauraci v pořadí, která se 
předělávala dle jeho návrhu na základě de-
signu fungující degustovny, která je umístěna 
v areálu strakonického pivovaru. Po loňském 
úspěšném otevření restaurace Jiskra tak 
budou moci Strakoničtí zajít na dobré pivo 
a oběd i v centru města.

Rád bych poděkoval jménem strakonické-
ho pivovaru architektovi a všem řemeslníkům 
za jejich kvalitně provedenou práci, kterou 
pomáhají pivovaru při jeho snaze prosadit 
se v náročném konkurenčním prostředí. 
Zvláště bych pak chtěl poděkovat sokolům 

za příkladnou spolupráci jak s pivovarem, 
tak s radnicí při znovuobnovení restaurace 
v jejich domovské sokolovně. 

Sokolové již v předminulém roce za pří-
spěvek získaný od radnice zrekonstruovali 
v předstihu toalety restaurace, v loňském roce 
opravili nebo vyměnili okna v uliční fasádě 
a v současné době připravují projekt na ob-
novení vzhledu budovy v původní podobě. 
Jaký rozdíl oproti situaci před dvěma lety, 
kdy sokolové vážně uvažovali o předání 
sokolovny městu darem, neboť byly v nelehké 
ekonomické situaci. Věřím, že pivovarský ples 
v sokolovně odstartoval dobré časy jak pro 
místní Sokol, tak tradiční čepování strakonic-
kého piva ve strakonické sokolovně.

Rudolf Oberfalcer, předseda  
představenstva společnosti  

DUDÁK – Měšťanský pivovar

650 let strakonického piva
Oficiálně můžeme pivo ve Strakonicích 
vařit již 650 let. V roce 1367 totiž Bavor 
IV. potvrdil strakonickým měšťanům kromě 
jiných práv i právo várečné. V té době se 
pivo vařilo v každém právovárečném domě. 
K profesionálnější výrobě docházelo až po-
stupem času. Ve Strakonicích je zhmotněním 
této profesionalizace založení společného 
měšťanského pivovaru 158 strakonickými 
měšťany s právem várečným. Pivo se 
tehdy vařilo stylem zvaným „střída“, kdy se 
ve společném pivovaru ještě střídalo více 
„sládků“, což časem dospělo k optimalizaci 
v podobě sládka jednoho. Původní pivovar 
stál na Velkém náměstí čp. 47 i se sladovnou. 
Na současném místě pivovar stojí od roku 
1874. V té době se ve Strakonicích stále 
vařilo pivo ještě i v druhém – panském pivo-
varu – umístěném na strakonickém hradě. Ten 
však po dlouhých staletích konkurenčního 
boje zanikl před 1. světovou válkou. 

Pivovar byl po 2. světové válce znárodněn 
a začleněn do národního podniku Jihočeské 
pivovary. Produkce pivovaru během dalších 
desetiletí strmě stoupala, až se dostala k re- 
kordnímu výstavu v roce 1990, kdy se tu uva- 
řilo 226 000  hl piva. Tomuto rekordu zajisté 
pomohla stoupající spotřeba piva v tehdejším 
Československu, zavření pivovarů ve Volyni 
a v Blatné a také i tzv. rajonizace, tj. stav, kdy 
se pilo to, co bylo. Pivovar patřil státu i v prů- 
běhu 90. let, v roce 2004 po zamítnutí resti- 
tučních nároků dědiců původních právová-
rečníků mohl být pivovar prodán. Koupilo ho 
město Strakonice a udělalo z něj v současné 
době jediný český městem vlast něný průmy- 
slový pivovar. I díky tomu se může 60 zaměst-
nanců pivovaru i nadále starat o to, aby širo- 
ko daleko nemusel nikdo trpět žízní. Vaří 
sedm druhů piva, z nichž se každé vaří tak, 
jak má. Tím je myšleno nejen vaření dle vlastní 
receptury bez následného ředění vodou, ale 
i to, že pivo pivovar neopustí dříve než šest 
týdnů po uvaření. V dnešní době se zajíma-
vostí stává i to, že pivo kvasí v otevřených ká- 
dích a dozrává v ležáckých tancích. Velká 
část pivařů určitě uvítá, že je strakonické pivo 
nepasterované. Velké oblibě se těší i pivní 
speciály, např. Sváteční medový speciál 
nebo nejnověji Strakonické pivo 650 uvařené 
k příležitosti výročí zmiňovaného na začát- 
ku článku. To, že děláme pivo tak, jak se má, 
můžete přijít zkontrolovat a ochutnat přímo 
k nám do pivovaru, stačí si domluvit exkurzi.

Možná jste nevěděli, že:
a  první lahvové pivo se ve strakonickém pi-

vovaru stáčelo již v 2. polovině 19. století.
a  v současnosti zvládneme na stáčecí lince 

stočit 17 000 lahví za hodinu.
a  ještě do 60. let minulého století se pivo 

v ležáckém sklepě chladilo ledem z řeky 
Otavy a pivo leželo v dřevěných ležác-
kých sudech.

a  v ležáckém sklepě jsou celoročně 2 °C.
a  ležácké tanky slaví v letošním roce 50 let 

od vyrobení a stejně jako kdysi se myjí 
zevnitř ručně.

a  velikost jedné várky piva je 250 hl, tedy  
500 velkých sudů či 50 000 lahví. 

Vlastimil Matej, Dudák – Měšťanský pivovar

Restaurace sokolovny v novém kabátě 

Foto: A. Malec
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ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

BAREV A LAKŮ 
(v sídlišti Stavbařů)

Nabízíme kompletní sortiment materiálů pro malíře 
a natěrače. Tónujeme interiérové a fasádní barvy 
mnoha tisíc odstínů. Mícháme autolaky (metalízy, 
akryláty) včetně plnění do sprejů. Nabízíme 
vysokou kvalitu za příznivou cenu. 

PRODEJNY

BAREV A LAKŮ 

BARVY Strakonice, Stavbařů 226, 386 01 Strakonice, tel.: 730 890 925
Po–Pá 8:00–17:00, So 8:00–12:00


