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Přihlaste se do soutěže 
Strakonice kvetou
Ještě do konce srpna se můžete hlásit 
do druhého ročníku soutěže Strakonice kvetou. 
Zasílejte fotografie květinové výzdoby oken, 
domů, balkonů, výloh či předzahrádek. První 
tři ocenění získají finanční odměnu 3000, 2000 
a 1000 Kč.

Dva strakonické kostely 
mimořádně otevřeny
Strakonické kostely sv. Prokopa a sv. Markéty 
budou ještě během srpna mimořádně otevřeny 
mimo pondělí. Nejedná se jen o službu 
turistům, ale i těm, kdo se chtějí na chvíli 
zastavit a zklidnit mysl. Více informací 
na straně 10. 

Oslavy 650 let 
města Strakonice 

25.–27. 8.
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Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/arteon

Arteon není pro každého.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,4–7,3 l/100 km, 114–164 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Nový fastback Arteon zaujme nezvykle protaženou siluetou a splývavou zádí ve stylu kupé. Mimořádným detailem, 
který oceníte při každém otevření dveří, jsou elegantní bezrámová okna. Aerodynamické boční linie přecházejí 
do výrazných předních a zadních partií, které dávají vozu sebevědomý a dominantní výraz.

Ne každý chce být středem pozornosti.

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

STYLOVÁ, PROSTORNÁ, VYBAVENÁ,
KOMFORTNÍ, ÚSPORNÁ, … 
Zjistěte sami, která slova nejlépe vystihují naši novinku. 
Zaujme Vás mimo jiné Low Bi-xenonovými světlomety, 
elegantní linkou LED denního svícení, hodnotným 
interiérem, moderními motory a řadou vyspělých 
asistentů. Taková je prostě ŠKODA RAPID SPACEBACK! 
JEDNÍM SLOVEM NEPOPSATELNÁ.

Navštivte nás a seznamte se s vozem ŠKODA RAPID 
SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

NOVÁ ŠKODA

RAPID
SPACEBACK  

Untitled-115   1 17.7.2017   10:24:05
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Doba prázdnin je takovou trochu 
okurkovou sezonou. Moc se toho 
okolo nás neděje… Přesto se ale 
našlo téma, nad kterým se poza-
stavím, protože jste mě na něj při 
mnohých čtvrtečních setkáních 
upozornili, a je evidentní, že vás, 
jako občany města, trápí. 

Taxislužba je služba obyvatelům, 
kterou si každý, kdo ji využije, musí 
také sám uhradit. Nevím proč, ale 
Strakonicemi se šíří poplašné zprá-
vy, že město tuto službu jisté skupině 
obyvatel hradí, a co víc, dokonce 
z městského rozpočtu. Tak tedy, 
mohu vás všechny ubezpečit, že 
rozhodně v rozpočtu města nikdo 
nenajde položku úhrada taxislužby 
romským obyvatelům. Pokud ji oni 
sami využívají, pak si ji také hradí, 
a pokud si na ni poctivě vydělají, 
pak nevidím důvod, proč by to 
někoho mělo popuzovat. 

Z městského rozpočtu se hradí in-
vestiční akce, jejichž výsledek bude 
už brzy ve městě patrný. Na začát-
ku července začala oprava ulice 
Krále Jiřího z Poděbrad, rekonstrukcí 
projde chodník v ulici Na Ohradě, 
pokračují práce na obchvatu města, 
opravena bude ulice Švandy 
dudáka… Tady vidím smysluplně 
vynaložené peníze do oprav, které 
léta stagnovaly. 

Nezadržitelně se blíží oslavy 
města, přijměte mé co nejsrdečnější 
pozvání na ně. Bude mně ctí potkat 
se na nich s vámi. 

Ošetření dřevin ve volné přírodě

V minulém čísle Zpravodaje jsem psal o ne-
smyslnosti protikuřáckého zákona a nočním 
klidu. Jediný jeho smysl či vládní úmysl 
vidím v tom, že teď, když se uvnitř nesmí 
kouřit a venku mluvit, by mohla vláda přijít 
s nápadem zavírat hospody v deset večer. 
Přitom by stačilo nechat oddělené kuřáky 
a nekuřáky, a každý ať si vybere. To přece 
již fungovalo! Neuplynul ještě ani měsíc a už 
tady máme první negativní dopady tohoto 
zákona. Chápu jeho podporu a snad i opráv-
něnost v oblasti ochrany zdraví takzvaných 
pasivních kuřáků, ale tady je jasně patrné, 
že tvůrci jej sepisovali, tak jako v mno-
ha jiných případech, od „zeleného stolu“. 
Vyhnali kuřáky ven před restaurace, ale už 
nedomysleli, co se bude dít s nedopalky. 
Bohužel morální vyspělost některých kuřáků 
nedosahuje takových kvalit, aby po sobě 
nedopalek odhodili do míst k tomu určených, 
tedy do popelníku, ale v drtivé většině skončí 
pod nohama nikotinových vyznavačů. Jaký je 
to pak nepěkný pohled, když jinak příjemné 
prostředí restaurace či kavárny lemuje nános 
nedopalků odhozených během předešlého 
dne a noci. Nyní bych si představoval, že stát 
posílí rozpočet obcí o finanční prostředky, 

které budou použity na úklid následků svého 
„nezvedeného dítěte“ – tedy protikuřáckého 
zákona. To se ale bohužel nestane. Nezbývá 
mi než apelovat jak na kuřáky, tak na provo-
zovatele restaurací. Prosím, určitě chceme 
všichni pěkné a uklizené město, které se bude 
pyšnit především příjemným prostředím, 
strakonickou chloubou gotickým hradem 
a výborným pivem, ale rozhodně ne nepořád-
kem nacházejícím se bezprostředně v blíz-
kosti restaurace. Kuřáci, buďte ohleduplní 
k sobě, k městu, ale i k majitelům restaurací 
a uklízejte nedopalky do odpadkových 
košů. Majitelé restaurací, umístěte prosím 
dostatečné množství popelníků pro své hosty 
v blízkosti provozovny. Pojďme se chovat 
kultivovaně a ušetřit peníze sami sobě, když 
už nám je nešetří stát. 

Břetislav Hrdlička, starosta 

První dopady protikuřáckého zákona

Mutěnický jez je vyhledávaným místem 
k osvěžení a relaxaci v horkých letních 
dnech. Bohužel nejedná se o řízené od-
počinkové místo, ale o divokou přírodu, 
tzv. přírodě blízký ekosystém, kde není 
vhodné provádět z ekologického hledis-
ka intenzivní parkovou úpravu dřevin. 
Z uvedeného do jisté míry vyplývá nebez-
pečí, že návštěvníci vyhledávající toto místo 
mohou být ohroženi padající suchou větví. 
Přes všechny tyto aspekty se vedení města 
na základě požadavku a analýzy Odboru ži-
votního prostředí MěÚ Strakonice zaslaného 
radě města rozhodlo v rámci bezpečnosti 

a většího komfortu pro odpočívající oby-
vatele navrhnout radě města zaplatit částku 
40 000 Kč, za kterou bude provedeno nejnut-
nější ošetření stromů.

I přes to, že tato lokalita není zahrnuta 
do celoroční plošné údržby zeleně, je snahou 
vedení města zajistit pro své obyvatele co 
nejbezpečnější prostředí a vyloučit možná 
ohrožení. „Přestože se jedná o zvláštní místo, 
chceme, aby obyvatelé města byli chráněni, 
a proto jsme i přes napjatý a již předem jasně 
daný rozpočet navrhli vyčlenit tuto částku 
pro nejnutnější údržbu stromů,“ sdělil staros-
ta města Břetislav Hrdlička, který si osobně 
místo přišel prohlédnout. 

Nicméně i přes tato opatření si musí 
být návštěvníci lokality mutěnického jezu 
vědomi, že i nadále je do oblasti vstup 
na vlastní nebezpečí, tak jako do ostatních 
podobných míst, a obezřetnosti není nikdy 
dost! Je nezbytné se vyvarovat pobytu 
v blízkosti stromů či přímo pod nimi 
především v době silného větru. Stejně 
tak koupání v řece je na vlastní nebezpečí, 
neboť zde nejsou dostupné bezpečnostní 
záchranné prvky. Na tuto skutečnost upo-
zorňují informační tabule, které zde byly 
instalovány v červenci.

Děkujeme, že budete dbát o vlastní bezpeč-
nost zodpovědným přístupem. 

text a foto Markéta Bučoková, PR
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RC Beruška pomáhá 
zaměstnaným rodičům
Rodinné centrum Beruška nabízí rodičům 
řešení, jak skloubit zaměstnání s péčí 
o dítě. Díky projektu „Zaměstnaní rodiče, 
spokojené děti“ mají rodiče dětí z prvního 
stupně základních škol zdarma zajištěn 
doprovod svých potomků do školy, ze 
školy a na kroužky. Školáky hlídáme v klubu 
Berušky denně od 5.30 do 7.30 a od 13.00 
do 19.00 hod. Služby jsou zdarma, projekt 
je financovaný Evropskou unií, Operační 
program Zaměstnanost. V rámci projektu 
Beruška pořádá i jarní, letní a podzimní 
příměstské tábory. Projekt již běží jeden rok 
a rodiče služby rádi využívají. Přihlášky a více 
informací na www.rcberuska.cz nebo na tel. 
773 165 696. 

Petra Staňková, RC Beruška

Konzultační dny ČOI 
a insolvenční poradny
Zástupce České obchodní inspekce bude 
zájemcům odpovídat na dotazy z oblasti 
práv spotřebitelů v úterý 15. 8. od 9.00 
do 12.00 hod. na Obecním živnostenském 
úřadu Městského úřadu Strakonice, 
Na Stráži 270. Více informací poskytne J. 
Vadlejchová, tel.: 383 700 330.

Bezplatná insolvenční poradna bude 
zájemcům k dispozici 3. 8. od 14.00 
do 16.00 hod. na obecním živnostenském 
úřadu. Na dotazy bude odpovídat Lucie 
Demeterová.  (red)

Nabídka bytové jednotky 
k přímému prodeji
Rada města na svém jednání 28. 6. 
rozhodla 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. 1 o velikosti 1+0 v čp. 406, 
Nádražní, Strakonice II o výměře 23,85 m2, 
minimální cenová nabídka 199 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteční 
v pondělí 21. srpna 2017 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

Udělena již čtvrtá Cena starosty města

Dlouholetý trenér strakonické hokejové mlá-
deže, člověk, který nepředával jen hokejové 
zkušenosti, ale z chlapců tvořil správné chla-
py. Jaroslavu Walterovi byla ve středu 28. 6. 
předána Cena starosty města za celoživotní 
přínos v oblasti výchovy mládeže a sportu. 
Předání ceny se za město zúčastnili starosta 
Břetislav Hrdlička a radní Josef Štrébl.

Jaroslava Waltera po celý život provází 
láska ke sportu, především pak k lednímu 
hokeji. Strakonický patriot se v dobách svého 
sportovního vrcholu věnoval klubovému 
hraní, později převzal trenérský post mužů 
a mládeže. Nejen jeho svěřenci, ale i rodiče 
dětí, které trénoval, si jej váží především pro 

obyčejné lidské vlastnosti, jako jsou skrom-
nost, přímost a férové jednání, které se dnes 
tak trochu vytrácí z lidských životů. 

Pan Walter celý život pracoval ve vývo-
jovém oddělení strakonické společnosti ČZ 
Strakonice. Díky svým přímým příbuzen-
ským vztahům měl velmi blízko k motorům 
a motorkám.

Jaroslav Walter je v pořadí již čtvrtým 
občanem města Strakonice, který byl poctěn 
Cenou starosty města z rukou Břetislava 
Hrdličky. Po jejím převzetí připojil do knihy 
strakonických osobností svůj podpis.  

Markéta Bučoková, PR

Obyvatelé sídliště Šumavská dlouhodobě pou-
kazovali na neposečené veřejné plochy v okolí 
jejich domů a často se v minulosti obraceli 
na vedení města, aby zjednalo v tomto ohledu 
pořádek. Vlastníkem většiny těchto pozemků 
bylo strakonické stavební bytové družstvo, 
které však uvedené pozemky prakticky neudr-
žovalo a opakovaně bylo vyzýváno odborem 
životního prostředí k nápravě. Po jednání 
vedení města se zástupci SBD došlo k dohodě 
o darování uvedených pozemků městu Stra-
konice a na dubnovém zasedání tuto dohodu 
schválilo také zastupitelstvo. V současnosti je 

většina veřejných ploch na sídlišti v majetku 
města, a mohla začít i postupná údržba. V čer-
venci tak tyto plochy byly po dlouhé době 
posečeny ke spokojenosti místních obyvatel. 
Pravidelnou údržbou pracovníky technických 
služeb by mělo dojít k postupné kultivaci 
celého prostoru sídliště. Zbývá ještě vyřešit, 
jak naložit s některým zanedbaným měst-
ským mobiliářem na těchto pozemcích. Pevně 
věřím, že vše bude vedením radnice postupně 
dořešeno.

zastupitel Josef Zoch,
obyvatel lokality Šumavská  

Veřejná zeleň na sídlišti Šumavská

Jaroslav Walter převzal Cenu starosty města od Břetislava Hrdličky   Foto: M. Bučoková

V neděli 2. července uplynulo 100 let 
od bitvy u Zborova, která byla pro 
československé legie na východní frontě 
významným okamžikem. Československá 
obec legionářská v souvislosti s tím-
to výročím vzpomněla všech padlých 
vojáků v rámci vzpomínkové akce Svíčky 
za padlé. Strakonickým rodákem, který 
položil svůj život u Zborova, byl František 
Šafařík. 

Pietního aktu se ve Strakonicích zúčast-
nil starosta Břetislav Hrdlička, zástupci 
Československé obce legionářské a 25. 
protiletadlového raketového pluku Stra-
konice. Vzpomněli zde památky padlých 
a nezvěstných legionářů válčících na stra-
ně československé střelecké brigády, tak 
i československých vojáků v řadách pluků 
Rakousko-Uherska.  

Markéta Bučoková, PR 

Svíčky za padlé – 100 let od bitvy u Zborova 

Foto: J. Samcová
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INZERCE

Informace občanům pro nadcházející volby 
do poslanecké sněmovny
Ve dnech 20.–21. 10. 2017 proběhnou 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. 

Pro volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky je možné volit 
na voličský průkaz v každé volební místnosti 
na území ČR i na zastupitelských a konzulár-
ních úřadech ČR v zahraničí. 

Od vyhlášení voleb volič může požádat 
o vydání voličského průkazu:
a  v listinné podobě s ověřeným podpisem 

voliče do 13. 10. 2017
a  v elektronické podobě zaslané prostřed-

nictvím datové schránky do 13. 10. 2017
a  osobně s vyplněnou žádostí o vydání 

voličského průkazu do 18. 10. 2017
Městský úřad Strakonice nejdříve 15 dní 

přede dnem voleb, tj. od 5. 10. 2017, zašle vo-
ličský průkaz na adresu uvedenou v žádosti 
nebo předá voličský průkaz osobně voliči – 
při osobním požádání a předání voličského 
průkazu nemusí být úředně ověřený podpis 
voliče.

Ve Strakonicích dochází ke změně ve vo-
lebním okrsku č. 24 – volební místnost je 
v bývalých kasárnách Armády ČR, Tovární 
ulice čp. 395 (dříve byla volební místnost 

v učebně v Autoškole PELLA).
Ve volebním okrsku č. 26 budou mít voliči 

z Podsrpu možnost opět odvolit v budově 
bývalé ZŠ Podsrp v pátek 20. 10. 2017 v době 
od 15.30 do 16.00 hodin. V pátek 20. 10. 
2017 od 14.00 do 22.00 i v sobotu 21. 10. 
2017 od 8.00 do 14.00 hodin pak mohou 
voliči odvolit standardně ve volební místnosti 
č. 26 v jídelně ZŠ Povážská.

Upozorňujeme všechny členy okrskových 
volebních komisí (dále OVK) delegované 
od volebních stran i dodelegované členy 
starostou Strakonic, že I. zasedání OVK 
se uskuteční v úterý 26. 9. 2017 od 14.00 
hodin ve velkém sále Městského kulturního 
střediska Strakonice. Členové budou pozváni 
na toto zasedání telefonicky. Účast členů je 
povinná, neboť skládají slib a losuje se před-
seda a místopředseda OVK. Při neúčasti jak 
na tomto I. zasedání OVK, tak i v každém 
volebním dni se odměna krátí na základě 
příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra ČR. 
Důvody neúčasti nejsou rozhodné, tzn. že 
i při řádné omluvě se odměna krátí a omlu-
va se neuznává. Pokud se delegovaný člen 
nemůže zúčastnit, je třeba toto nahlásit na tel. 
383 700 221, 383 700 210 nebo 724 232 888 
nejpozději do pondělí 25. 9. 2017. V případě 

nutnosti uvolnění ze zaměstnání na  
I. zasedání OVK i na dny voleb je mzda 
členovi refundována. 

Na webových stránkách www.strakonice.eu 
můžete pod odkazem městský úřad (2. okén-
ko v liště), a dále volby (3. sloupec, předpo-
slední řádek) kliknutím otevřít výše uvedené 
informace o volbách s mapkou umístění 
volební místnosti pro okrsek č. 24 a vzorem 
žádosti o vydání voličského průkazu. 

odbor informatiky a provozu, správní oddělení 
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ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

  výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!! 
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

+420 725 688 755

přijme pro svoji českou pobočku na HPP
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ŠKOLSTVÍ

Organizace školního  
roku 2017/2018
Období školního vyučování ve školním 
roce 2017/2018 začne ve všech základních 
školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích 
v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude 
v prvním pololetí ukončeno ve středu  
31. ledna 2018. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukončeno v pá-
tek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvr-
tek 26. října a pátek 27. října 2017. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 
2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 
3. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 2. února 2018. 

Jarní prázdniny pro okres Strakonice 
připadají na týden od 5. do 11. března 2018. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvr-
tek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 
2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním 
roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

odbor školství a cestovního ruchu

Mateřinky střídají vedení 

Výměnu na vedoucích pozicích zazna-
menají strakonické mateřské školy Čtyř-
lístek a A. B. Svojsíka. Jejich ředitelky, 
Jitka Hanušová a Jana Lišková, oznámily 
ukončení pracovního poměru a od-
chod na zasloužený odpočinek. Nově 
vedoucí pozice obsadí Gabriela Jánská 
v MŠ Čtyřlístek a Jana Dufková v MŠ A. 
B. Svojsíka. 

Proto také v souvislosti s touto skuteč-
ností proběhlo v úterý 27. 6. přátelské 
setkání obou ředitelek s vedením města. 
Při neformálním hovoru jim starosta a mís-
tostarosta města poděkovali za dlouho-
letou pedagogickou práci a za vedení 
mateřských škol. Popřáli jim k začátku 
nové životní etapy především zdraví, 
životní elán a optimizmus. Obě ředitelky 
vyjádřily spokojenost nad vstřícným jed-
náním ze strany města a odboru školství 
a cestovního ruchu. „Vždy se podařilo 
nalézt cestu kompromisu,“ shodly se. 

Na závěr setkání starosta Břetislav 
Hrdlička a místostarosta Milan Jungvirt 
předali upomínkové předměty a kytice. 

text a foto Markéta Bučoková, PR 

Žákovská stipendia rozdělena

Žákovská prospěchová stipendia byla pře-
dána 29. 6. v Rytířském sále strakonického 
hradu. Tento projekt slouží ke zvyšování 
vědomostí žáků strakonických základ-
ních škol a hlavně k uvědomění si, že 
když „chci“, tak mohu na vítězství dosáh-
nout. Projekt by nebylo možné uskutečnit 
bez podpory vedení města, komise školství 
a sponzora Komerční banky Strakonice, je-
hož příspěvek zvyšuje atraktivitu stipendií. 
Darovací glejty byly 
rozdány žákům na slav-
nostním shromáždění 
už podruhé.

Žákovská prospěcho-
vá stipendia ve školním 
roce 2016/2017 v kate-
gorii samé jedničky zís-
kalo 42 žáků a žákyň:

ZŠ F. L. Čelakovského – Pavla Bedřichová, 
Martin Hřebíček, Michaela Jánská, Adéla 
Krenková, Michaela Kutá, Jan Lelek, Lea 
Myftari, Lukáš Pomej, Michal Slavíček.

ZŠ Krále J. z Poděbrad – Ondřej Český, 
Patricie Petra Němcová, Markéta Pazderní-
ková, Barbora Remešová, Tereza Slavíková, 
Veronika Slavíková, Jan Slivoně, Klára 
Soukupová, Michaela Taubrová, Eliška 
Valentová.

ZŠ Dukelská – Viktorie Bláhová, Jakub 
Janáč, Vendula Karasová, Jaroslava Klou-
dová, Iveta Kouřimová, Adéla Kůrková, 
Matěj Med, Julie Nováková, Sára Parko-
sová, Julie Pauličová, Natálie Polanková, 
Natálie Prušáková, Antonín Sedláček, 
Terezie Šandová, Darek Štrob, Quang Dinh 
Trinh, Viktorie Zahrádková.

ZŠ Povážská – Lucie Bartošová, Klára 
Marková, Zuzana Míšková, Eva Nováková, 
Libor Staněk, Bára Vránová.

V kategorii stipendistů, kteří se od polo-
letí do konce školního roku nejvíce prospě-

chově zlepšili, je těchto 66 žáků a žákyň:
ZŠ F. L. Čelakovského – Lenka Hejdová, 

Tobiáš Jáchim, Klára Nikodémová, Natálie 
Plchová, Marek Poštolka.

ZŠ Krále J. z Poděbrad – Adéla Bure-
šová, Robert Čonka, Samuel Fuka, Josef 
Hájek, Daniel Hála, Anna Hanzlíková, 
Daniel Chvosta, Marek Kindl, Václav Ko-
mrska, Marie Komrsková, Lukáš Kozlík, 
Tomáš Pešek, Nathaniel Radeljak, Ilona 

Rybáková, Kateřina Ši-
máková, Michal Tesař, 
Tomáš Toucha, Natálie 
Zigová.

ZŠ Dukelská – 
Natálie Breibischová, 
Dominik Cimburek, 
Pavel Dekan, Filip 
Fedor, Patrik Fürbach, 

Tomáš Havel, Anna Heregová, Roman 
Jindra, Matyáš Kešner, Leona Komrsková, 
Anežka Krásová, Michal Krištof, David 
Křivanec, Aneta Lopatková, Petra Helena 
Marešová, Klára Masopustová, Andrea 
Müllerová, Stanislav Němejc, Adam 
Novák, Dominik Pecka, Jiří Poisl, Adam 
Pojsl, Kateřina Poláková, Natálie Ranglová, 
Miloslava Ratajová, Pavel Roučka, Tomáš 
Říha, Adam Samohejl, Ladislav Slavíček, 
Vironika Sukhotska, Patrik Synek, Daniel 
Vaněček, Veronika Vrhelová, Jan Zábran-
ský, Kateřina Zdychyncová, Filip Zelinka, 
Petra Želízková.

ZŠ Povážská – Kristýna Horvátová, Da-
vid Irdza, Jakub Mrázek, Annamária Pász-
torová, Karel Šefránek, Eliška Šefránková.

Stipendia získalo celkem 108 žáků 
a většina z nich poprvé. Všem ještě jednou 
gratulujeme a v příštím školním roce 
na shledanou.

Jan Svoboda, předseda komise školství

Snímek ze slavnostního předání prospěchových stipendií   Foto: redakce

„Prospěchová 
stipendia získalo 

108 žáků“ 
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INZERCE

SUPER PRÁCE? CHANOVICE!
Hledáme nové kolegy do dřevovýroby v Chanovicích. 

OPERÁTOR DŘEVOOBRÁBĚCÍ LINKY  
mzda po zaučení až 25 000 Kč  
práce na HPP pro muže i ženy

ŘIDIČ ČELNÍHO NAKLADAČE
mzda až 23 000 Kč

Dále Vám nabízíme příspěvek na stravování (vlastní kantýna), 13. plat, 
výkonnostní prémie a mimořádné odměny.

Neváhejte a ozvěte se nám na 702 153 284 nebo pisek@manpower.cz!

Vyučení technického směru výhodou, stačí zkušenosti z výroby.
Svozové autobusy z lokalit Strakonice, Klatovy, Horažďovice, 

Sušice, Blatná , Nepomuk.

A5.indd   2 16.06.2017   7:23:41

Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ ...atd.
v původním nálezovém stavu:

koroze, nekompletní, popřípadě pouze díly  
k těmto motocyklům. 

Děkuji za nabídku.
Tel.: 775 623 723

Basketbal má významný podíl na sportovním 
životě nejen našeho města, ale i jihočeské 
oblasti. Žádný jiný kolektivní sport nemá takové 
zastoupení co do počtu týmů, účasti v nejvyšších 
soutěžích, ani v počtu členů, kteří se podíleli 
na reprezentaci ČSSR a ČR. Kromě dvanácti 
strakonických basketbalistů, kteří se v historii 
klubu podíleli na zisku medailí pro ČSSR nebo 
ČR, startovalo v reprezentačních dresech okolo 
50 členů klubu.

V současnosti hrají nejvyšší soutěže v kolek-
tivních sportech v jihočeské oblasti jen České 
Budějovice – muži volejbal, Jindřichův Hradec 
– muži basketbal, Písek – házená žen. Žádný 
z těchto klubů nemá pravidelné zastoupení 
ve všech věkových kategoriích v nejvyšších 
soutěžích mládeže!

Zcela zákonitě nelze v každé sezoně a u všech 
týmů čekat jen na úspěšné výsledky. Proto i přes 
letošní potíže v ženách a juniorkách má strako-
nický basketbal právo na potlesk a pokračování.

V mužských složkách jsou čtyři týmy mládeže 
a muže zastupují Straky. Muži hráli okresní 
přebor a skončili v něm druzí. V družstvu Strak 
hrálo 15 hráčů. Nejlepší střelci – Zdeněk Me-
lichar (259), Martin Susol (244), Denis Kašpar 
(141), Pavel Huspeka (90), Kamil Vácha (81).

Dorostenci hráli po delší době nadregionální 
soutěž, ve které skončili sedmí, hrálo 12 hráčů.
Nejpilnějšími střelci byli – Jan Bartošek (224), 
Michal Čadek (104), Bohumil Zoch (84), Jan 
Myslivec (58), Petr Vyoral (54).

Žáci a minižáci startovali ve  třech věkových 
kategoriích, úspěchem je, že se na výsledcích 
podílelo téměř 60 střelců. Žáci hráli také nadre-
gionální soutěž, v A skupině skončili třetí, čili 
jednoznačný úspěch. Nejlepší střelci – Petr Pešek 
(526), Petr Vyorálek (258), Petr Šulák (224), Dan 
Limpouch (214), Matěj Jungwirt (145).

Další dva týmy minižáků hrály oblastní 
přebor. To je vzestup proti minulým létům. 
V nejmladší kategorii byli nejlepšími střelci 
Adam Zmrhal (72), Václav Černý (63), Ladislav 
Chod (36), Mikuláš Důchodní (34), Jindřich Ska-
lák (33). Ve  střední kategorii pak Adam Jelínek 
(165), Filip Kašpar (101), Vojtěch Míka (72), 
Tomáš Prokop (62). 

V ženských soutěžích je strakonický basketbal 
zastoupen ve všech soutěžích, hraje celkem 
deset týmů, z toho tři hrají nejvyšší soutěže (tj. 
jsou mezi 12 nejlepšími týmy v ČR), tři ligové, 

čtyři jsou v okresním přeboru mládeže, ale i zde 
tři z nich patří mezi nejlepších 12 v ČR! Navíc 
máme Old stars žen. 

Ženy A přes řadu problémů, které plynou 
především z nedostatku financí, udržely nejvyšší 
soutěž a zaslouží pochvalu, neboť jen dva týmy 
v extralize startovaly jen s českými hráčkami. 
Nejlépe střílely Veronika Rybová (280), Ludmila 
Dudáčková (218), Jitka Musilová (133), Linda 
Svobodová (101), Lucie Košatková (98) 

Ženy B hrály první ligu, druhou nejvyšší 
soutěž. Také tento tým měl řadu problémů se 
sestavou. Mnoho dívek studuje vysoké školy, 
další čekají rodinu, nebo ji mají. Hrálo 16 hráček. 
Nejlepší střelkyně – Jolana Krejčová (289), Petra 
Lukešová (244), Linda Svobodová (176), Lucie 
Babková (159), Kristýna Tomšovicová (153).

Ženy C hrály oblastní přebor a skončily druhé. 
Hrálo deset hráček, mezi nimi studentky a ma-
minky. Nejlepší střelkyně – Eliška Fialová (144), 
Eva Čížková (122), Dana Maršíková (103), Lucie 
Chvostová (56), Kateřina Kazbundová (45).

Juniorky mají za sebou zřejmě nejsložitější 
sezonu v historii. Také jejich hra byla ovlivněna 
počtem hráček, neboť víc než polovina týmu 
hrála i za ženy. Proto byly problémy stejné jako 
v áčku. Skončily v dlouhodobé soutěži na 12. 
místě. Ale nejdůležitější je, že v kvalifikaci o ex-
traligu byly úspěšné a budou dále hrát nejvyšší 
soutěž. Hrálo 16 hráček. Nejúspěšnější střelkyně 
– Ludmila Dudáčková (499), Eliška Petrušková 
(281), Barbora Holubová (234), Tereza Brušáko-
vá (177), Sára Vadlejchová (125).

Kadetky, pokud nepočítáme minitýmy, jsou 
naším nejlepším týmem. I když jejich prohry 
s nejlepšími týmy byly až příliš vysoké, dokázaly 
udržet osmým místem extraligu. To byl hlavní 
cíl. Zápasy odehrálo 17 hráček. Nejlépe střílely 
– Ludmila Dudáčková (217), Tereza Brušáková 
(185), Sára Vadlejchová (184), Barbora Holubová 
(133), Barbora Suchanová (102).

Žačky starší v lize skončily na prvním místě. 
Kvalita jejich hry se pohybuje okolo desátého 
místa v ČR, to je možno považovat za úspěch. 
Zápasy odehrálo 17 hráček. Nejlépe střílely 
Anna Ovsjanniková (391), Alena Požárková 
(303), Viola Roučková (294), Barbora Suchanová 
(249), Tereza Nepodalová (240).

Žačky mladší byly úspěšnější v boji o postup 
do extraligy, ale v ní se jim nedařilo, jak všichni 
doufali (po loňském medailovém umístění 
v mini), a tak i ony se svou výkonností pohybují 
okolo desátého místa. I to lze však považovat 
za úspěch, stejně jako u starších žaček. Bodova-

lo 17 hráček. Nejlépe střílely Michaela Jánská 
(289), Karolina Baloušková (240), Adéla Junková 
(239), Julie Chylíková (189), Karolina Hauserová 
(122).

Dívčí minibasketbal byl nejúspěšnější. Měl 
zastoupení ve všech třech věkových kategoriích, 
a ještě hrálo béčko nejmladších. Všechny tři 
týmy postoupily do národního finále mezi 12 
nejlepších. Cenným úspěchem je šesté místo 
mladší kategorie, ale vrcholem jsou bronzové 
medaile nejstarších a nejmladších. Jen šest klubů 
z ČR mělo zastoupení ve všech třech těchto 
věkových kategoriích.

V nejstarší kategorii nejlépe střílely Adéla 
Žáčková (88), Gabriela Lencová (73), Tereza 
Soukupová (56), Hana Manová (55), Adéla 
Junková (48). V mladší kategorii pak Anastasie 
Pešková (189), Hana Manová (162), Nella Ber-
nasová (111), Eva Majerová (103), Klára Petelová 
(65). V nejmladší kategorii nejlépe střílely Ana-
stázie Pešková (136), Klára Petelová (128), Lucie 
Krčálová (102), Denisa Bittnerová (95), Veronika 
Chalupová (90).

Old stars žen, hráčky nad 50 let byly v letošní 
sezoně stříbrné na přeboru ČR, a reprezentovaly 
Strakonice na mistrovství světa v Itálii, jejich 
tým tvoří 13 hráček. 

Strakonické ženy se na reprezentaci podílejí 
i v současnosti, což odráží kvalitu celého klubu. 
Na MSJ hrála Veronika Voráčková, na MEJ 
kadetek Ludmila Dudáčková. Dnes jsou 
v přípravě repre týmů Ludmila Dudáčková, 
Barbora Holubová, Barbora Suchanová a Eliška 
Petrušková a také naše odchovankyně Michaela 
Gajslerová. Trenérem repre týmu dvacítek je 
Petr Martínek a fyzioterapeutem Pavel Vilím.

Tréninky i zápasy ve Strakonicích zajišťuje 
12 trenérů, šest soudců, hraje se okolo 350 mi-
strovských zápasů, z toho polovina na domácí 
palubovce, čili se musí hradit 350 soudců. 
U stolku  rozhodčích spolupracují většinou 
bezplatně tři členové klubu. Tím je dáno, 
že ke službám u stolku je nutno za sezonu 
pomáhat okolo 700 hodin. A to jsou jen zápasy 
mistrovské.

Ve Strakonicích hraje okolo 150 hráček a hrá-
čů, na jejich hře se kromě trenérů výrazně podílí 
i rodiče, jejichž zájem a podpora je neoddělitel-
nou částí činnosti zdejšího basketbalu. 

Basketbal má deset dílů kroniky vedené 
od roku 1960. Zájemci do ní mohou nahlédnout 
po domluvě na tel. 603743745.

 Miroslav Vondřička

Strakonický basketbal 
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ROZHOVOR
Závod v duatlonu  
bude součástí oslav města 
SKI Klub Strakonice pořádá letos poprvé 
závod v duatlonu, uskuteční se 26. srpna 
v areálu koupaliště v Habeši. Pro atlety je 
připraveno 13 kategorií, a to od nejmenších 
závodníků (ročník 2014), pro něž je připra-
vena 100 m trať, kterou budou zdolávat 
na odstrkovadle, po muže a ženy nad 40 let. 

Tratě závodu, který se skládá z běžecké 
části následované jízdou na kole a ukončen 
je během, vedou po přírodních cestách 
kolem Kuřidla. Nejnáročnější závod čeká 
kategorii mužů a juniorů, kteří se poperou 
s tratí 3x4000 m (běh-kolo-běh).

Start první kategorie je naplánován 
na 9.30 hod. Přihlášky je možné podávat 
e-mailem na adresu skiklubst@gmail.com 
nebo přímo na místě v den závodu od 8.30 
do 9.15 hod. Startovné se neplatí.

Závod I. strakonický duatlon se koná 
v rámci oslav 650. výročí přiznání městských 
práv Strakonicím.  (red)

Ze zápisníku městské policie
NÁLEZY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK
V období 6.–11. 6. byly nalezeny na třech 
místech ve městě (sídliště Šumavská, Sídliště 
1. máje, Povážská) použité injekční stříkačky. 
Vzhledem k tomu, že se tyto nálezy množí, 
apelujeme na všechny, kteří najdou takovéto 
věci, aby ihned zavolali na linku 156 a my 
stříkačky zlikvidujeme. 

ZA RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU POKUTA
„Ulicí Václavská jde skupinka osob, která 
tropí výtržnosti, křičí,“ znělo oznámení 4. 6. 
krátce po jedné v noci. Strážníci si na mladí-
ky počkali v parčíku v ulici Bezděkovská. Ti se 
však rozutekli, jakmile uviděli hlídku městské 
policie. Strážníci dostihli šestnáctiletého 
mladíka, který se k přestupku doznal, a tak 
dostal pokutu. 

KLUCI HÁZELI KAMENY PO VOZIDLECH
Odpoledne 5. 6. chytili strážníci čtyři nezle-
tilé chlapce, kteří se bavili házením kamenů 
z nadchodu nad Katovickou ulicí na projíž-
dějící vozidla. Na jejich chování upozornil 
jeden z řidičů a zaregistrovala je také jedna 
z kamer městského monitorovacího systému. 
Všichni nezbedníci byli poté strážníky předá-
ni rodičům. 

ZBOŽÍ ODCIZILY DĚTI
Odpoledne 11. 6. oznámili pracovníci jedno-
ho marketu, že zadrželi dvě děti, které kradly. 
Zboží bylo vráceno a děti byly předány 
strážníky matce. 

NA PODSKALÍ NESMÍ PSI BĚHAT NA VOLNO
„V prostoru pod pivovarem běhá na volno 
pes bojového plemene,“ oznámili lidé stálé 
službě v ranních hodinách 13. 6. Hlídka 
na místě zjistila majitele psa, který se svým 
chováním dopustil přestupku, za který dostal 
blokovou pokutu. 

Milan Michálek,  
velitel strážníků MP Strakonice

Se zaujetím a optimizmem vypráví o stra-
konickém pivovaru, jako by byl jeho vlastní, 
nebo v něm strávil notně dlouhý čas, a ne 
jen prvních sto dnů…
Pro další rozhovor jsme vybrali nového obchod-
ního ředitele strakonického pivovaru Martina 
Mana. Do Strakonic přišel z korporátní firmy, 
kde jsou tak trochu jiné pracovní „manýry“. 
O této diametrální změně, konkurenci, strakonic-
kém patriotizmu, ale i mnoha jiných tématech, 
která se do našeho rozhovoru nevešla, jsme si po-
vídali v horkých letních dnech, kdy doušek dobře 
chlazeného Dudáka osvěží jako nic jiného… 

Máte za sebou téměř sto dnů hájení ve funkci 
nového obchodního ředitele strakonického 
pivovaru. Jak vidíte firmu dnes v porovnání 
s pohledem před nástupem do vaší funkce? 
Nezměnil jste ideály?
Jak už jsem někde uváděl, přišel jsem z velké 
firmy do malé. Mezi těmito firmami rozdíly jsou, 
to je jasné. Třeba v tom, jak vnitřně fungují, jaké 
mají zázemí. Nevnímám to však jako nega-
tivní, ba právě naopak, jsou tady situace, které 
jsou rychlejší, flexibilnější, je tady jednodušší 
komunikace. Ale myslím, že už jsem se s tím sžil 
a možná i díky letité zkušenosti z jiného pivova-
ru. Musel jsem přehodnotit některé své přístupy 
a přizpůsobit se. Tady je to hodně vztahové, 
rodinné…

Ideály? Ty jsou pořád stejné. Myslím, že 
náš pivovar má dostatečný potenciál a já jsem 
tady od toho, abych pivovaru pomohl svými 
zkušenostmi. Mnou předložený cíl a strategie 
se nemění, spíše se přizpůsobují místu. Mojí 
vizí je, aby strakonický pivovar byl v budoucnu 
celorepublikový.

Doposud jste pracoval ve velkých pivova-
rech, dokonce v korporátní společnosti, kde je 
systém práce a řízení zcela odlišný od řízení 
středního pivovaru. Lze něco z tohoto systé-
mu uplatnit ve strakonickém pivovaru? 
Je pravdou, že v korporátní společnosti je sys-
tém práce velmi procesní. Jinak by ani taková 
firma nešla uřídit. Ale jsou určité segmenty, 
které je možné aplikovat i v menší firmě, a na-
opak jí to může i pomoci. Tady je to především 
o vztahovém prodejním systému a musí se volit 
jiná strategie v komunikaci. Pozitivum malé 
firmy vidím především v tom, že kmenoví 
zaměstnanci jsou stálí a na tom se nechá dlou-
hodobě stavět. A hlavně, co osobně považuji 
za důležité, když je malá firma a je úspěšná, 
pak se musí její procesy tak trochu posouvat 
k systému práce velké firmy. Ať je to strategic-
ké myšlení, dlouhodobé vize… Takové procesy 
pomáhají tomu, aby firma byla lépe řiditelná, 
efektivnější, systémovější a celkově úspěšná. 
Ano, určité věci z korporátního prostředí lze 
aplikovat do malé společnosti. 

Vaši předchůdci, tandem Pohanka – 
Krankus, nastavili společnosti nový směr. 
Hlavní devizou jsou Dudákovny a tankové 
pivo. O co hodláte zatraktivnit spotřebi-

telskou nabídku vy? Máte tady nádherné 
prostory…
Myslíte vybudovat pivní lázně? Máte pravdu, 
prostor spilky je nádherný, ten kdyby se opravil, 
mohlo by to tady fungovat jako kongresové 
centrum, ubytovací kapacity. Stávající prostory 
se tomu přímo nabízí. Když jsem to poprvé pro-
cházel, přesně jsem to tady viděl. Bohužel tyto 
vize jsou prioritně o penězích. Můj cíl je dostat 
pivovar do nějaké roviny ziskovosti, nárůstu, 
abychom se dostali obchodně tam, kde chceme 
být, a pokud peníze budou, pak se tyto varianty 
nabízí. Pivovar naší velikosti musí být něčím 
výjimečný a lákavý pro lidi, rozhodně se nemůže 
srovnávat s velkými pivovary. Proto je toto jedna 
z variant, která by přicházela v úvahu, ale jde 
o velmi nákladný projekt. 

Pivovarnictví je segment trhu, kde je konku-
rence obzvlášť patrná. Jak jí hodláte čelit? 
Konkurence je naprosto v každém obchodě. 
Tady je to značně ztíženo skutečností, že co 
Čech, to znalec piva. Všeobecně se dá  říci, že 
špatné pivo v republice neexistuje. To máte jako 
s bramboračkou. Někdo má rád více majoránky 
někdo méně, někdo  hustější, někdo řidší, ale 
pořád je to bramboračka a nemůžeme tvrdit,  že 
je špatně uvařená. Nové pivovary rostou, bohužel 
je doba, která pivu moc nepřeje, i po legislativní 
stránce. Obměňuje se celkově generace, která už 
není typickým konzumentem piva, lidé jsou více 
zaměstnaní, takže obstát v tomto konkurenčním 
prostředí je čím dál tím těžší. Prognózy avizují 
v budoucnu vznik až 1 000 minipivovarů, v sou-
časné době je jich asi 350, a pokud to takto dál 
poroste, pak si musíme uvědomit, že trh se více 
rozmělňuje. To pro nás znamená vymýšlet něco 
jiného, hledat jiné cesty, snažit se k zákazníkům 
být blíže. Určitě není naším cílem se cenově 
podbízet. Víme, že vaříme kvalitní a dobré pivo, 
které svou cenu má. 

Nechystáte se prorazit na „západní trh“? 
Myslím tím například město, jako jsou 
Domažlice, kde je stejně jako ve Strakonicích 
silná tradice dudáctví. 
V současné době máme silné zastoupení v Praze, 
Brně, ve Strakonicích, ale republika je obrovská. 
To znamená, že potenciál expandovat máme, zda 
ho využijeme, je na mně. Že je to správný směr, 
o tom jsem přesvědčen. Bude to ale nějakou 
dobu trvat. Cíl je jasný, dívat se do republiky 
a nebráníme se žádné lokalitě. Byl bych rád, aby 
za rok bylo jasno, kde budeme, jaké jsou ambice 
pivovaru, jestli směr, kterým se vydáme, je 
správný a jestli máme šanci být celorepublikově 
prodejní. 

Nezbývá nežli popřát, aby vám vše, co jste si 
nastavil, vyšlo. A nejen vám, ale i celému pivova-
ru. Děkuji za rozhovor. 

Představujeme nového obchodního ředitele 
pivovaru Dudák 
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR
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INZERCE

KINO OKO 
1.–2. 8., 20.00 hod.
Srdečně vás vítáme
Fra, komedie, titulky, 92 min., přístupný od 12 let

3., 4., 6. 8, 17.30 hod.
Já, padouch 3D, 2D
US, anim./komedie, 96 min., přístupný všem

3., 4., 6. 8., 20.00 hod.
Křižáček 
ČR, drama, 90 min., přístupný všem

7.– 9. 8., 20.00 hod.
Atomic Blonde: Bez lítosti 
USA, akční/mysteriozní/thriller, titulky, 115 min., pří-
stupný od 15 let

10., 12., 13., 14. 8., 17.30 hod.
Emoji ve filmu 3D 
USA, anim./komedie/rodinný, dabing, přístupný všem
10., 12. 8., 20.00 hod.
Annabelle 2: Zrození zla
USA, horor/mysteriozní/thriller, titulky, 109 min., pří-
stupný od 15 let
13.–14.. 8., 20.00 hod.
Spider-man: Homecoming
USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, dabing,  
133 min., přístupný všem

15.–16. 8., 20.00 hod.
Španělská královna 
Špa, komedie/drama, titulky, 128 min., přístupný od 12 let 

17.–20. 8., 17.30, 20.00 hod.
Po strništi bos
ČR, drama/komedie, 111 min., přístupný všem
Projekce: 17., 18., 20. 8. od 20.00, 19. 8. od 17.30 hod.

LETNÍ KINO

5. 8., 21.00 hod.
Strašidla z vikýře
Československo, 1987, pohádka, přístupný všem

11. 8., 21.00 hod.
S tebou mě baví svět
Československo, 1982, komedie, přístupný všem

19. 8., 21.00 hod.
…a zase ta Lucie
Československo, 1984, komedie, přístupný všem
Vstupné na projekce v letním kině: ZDARMA

VÝSTAVY 
2. 8.–28. 8.
Hledám pevný bod – Dalibor Pešek
Vzpomínková výstava básní strakonického rodáka, 
doplněná výtvarnými pracemi Rudolfa Riedlbaucha. 
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

5. 8.–15. 9.
Car Boot England
David Sládek – výstava dokumentárních fotografií 
strakonického autora žijícího ve Velké Británii, vernisáž 
5. 8. od 18.00 hod. 
místo: Espresso Barmeo, Velké nám., info:  fb Jsme 
Strakonice 

do 5. 8.
Bylo jednou jedno město
Petr Borovička – fotokoláže.
místo: Artwall, Želivského ul., info: Artwall Strakonice

do 3. 9.
Jan Samec – Země zadumaná/obrazy, kresby
Výstava obrazů strakonického rodáka, významného 
malíře, grafika, pedagoga a scénografa.
místo: Kapitulní síň, info: muzeum

do 3. 9.
Strakonický chodec
Výstava fotografií Ivany Řandové.
místo: Maltézský sál, info: MěKS

do 3. 9.
Osm dílů tajemství
Příběh strakonických johanitů, autor Ondřej Fibich 
a Petr Štěpán. Místo: sál U Kata, info: MěKS

do 15. 9.
Svět kostiček Lego
Výstava různých exponátů postavených z téměř 
750 000 dílků lega. Místo a info: muzeum

do 30. 9.
Výstava originálů středověkých listin a dalších 
dokumentů mapujících 650 let historie města
místo a info: Státní okresní archiv Strakonice.

PLAVECKÝ STADION 
VENKOVNÍ BAZÉN
Po–Ne
10.00–20.00 
SAUNA
ZAVŘENO
FITNESS F2
Po–Pá    8.00–12.00, 14.30–19.30
So, ne  14.00–19.00

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnoststrakonice.cz 

Modlíme se za Strakonice – během srpna 
za dostatek pracovních příležitostí ve městě; 
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OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO CENTRA
n��vyučen, SŠ vzdělání
n��praxe v oboru vítaná, není 

podmínkou
n��směnný provoz

OBSLUHA OLEPOVACÍHO CENTRA

n��vyučen, SŠ vzdělání
n��praxe v oboru vítaná, není 

podmínkou
n��směnný provoz

LAMIVEX s.r.o., 
stabilní firma se sídlem ve Strakonicích 

v oblasti výroby nábytku

Hledá pro sériovou výrobu
zaměstnance na tyto pozice:

Nástup: ihned  
Výhody:stravenky ,příplatky za práci na směny, odměny, 
odpovídající mzdové ohodnocení

Informace:606 766 489    
Kontakt: životopisy zasílejte na adresu: vojak@lamivex.cz

SMĚNOVÝ MISTR

n��vyučen, SŠ vzdělání
n��praxe v oboru vítaná, není 

podmínkou
n��směnný provoz

n��částečná znalost práce na PC
n��komunikační schopnosti,

týmová práce
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a Jsme devítiletá základní škola
a v září 2017 otevíráme smíšenou třídu pro  

1.–5. ročník ZŠ a předškolní třídu
a volná místa ve škole i v předškolní třídě
a zápis možný kdykoli po osobní domluvě

Výuka bude probíhat v budově skautské klubovny ve Volyni na adrese Zámecká 
723, která svým vybavením a umístěním přesně vyhovuje potřebám žáků. 

Můžeme trávit výuku venku na  louce na Zvěřinci, u řeky, pod pergolou  
nebo přímo v klubovně, kde je několik tříd, počítačová učebna, kuchyňka,  

dílna a samozřejmě sociální vybavení.
Předškolní třída má nadále svou učebnu na adrese Zámecká 114, Volyně.

Nabízíme:
rozšířená výuka angličtiny; angličtina každý den; pracovní činnosti, projekty 

a výlety v angličtině; společné akce se zahraničními žáky
Integrovaná tematická výchova; Montessori pedagogika; Projektová výuka
pravidelné celodenní výlety; tělocvik denně venku; praktická výuka v terénu

malotřídka; maximálně 15 dětí ve třídě; individuální přístup
předškolní přípravná třída

Učitelé:
Mgr. Štěpán Kovář - ředitel, hlavní učitel, angličtina

Eva Kovářová - asistentka pedagoga, vedoucí předškolní třídy
Mgr. Petra Fajnorová - učitelka pro 1. stupeň ZŠ, angličtina, Montessori

Kontakt: 
skolavolynka@gmail.com, 776 351 897
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21. 8., 16.30–18.00 hod.
Podvečer s deskovými hrami
další utkání pro hráče scrabblu (i pro úplné za-
čátečníky), můžeme si zahrát i jiné deskové hry 
– dixit, cacao, anglický scrabble... (lze přijít kdy-
koliv v uvedenou dobu, třeba jen na podívání). 
Hrací potřeby budou připraveny, ale hodilo by se 
přinést i vlastní.  
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

21. 8., 18.00 hod.
XXIII. ročník Běhu městem
připraveny jsou tratě 3 300 a 6 600 m
start a cíl: prostory u letního kina  
info: koubovi@centrum.cz

22. 8., 17.30 hod.
Oslavy výročí města Strakonice s hokejo-
vým klubem HC Strakonice
přípravné utkání ligových týmů HC Škoda Plzeň – 
ČEZ Motor Č. Budějovice
místo: zimní stadion, info: HC Strakonice

23. 8., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše – Petr Ulrych, poetic-
ká próza – John Flanagan.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem. 

za dobré podmínky pro podnikatele a živnostníky
Kostel sv. Prokopa 
otevřen ÚT–SO 10.00–12.30, 14.30–16.45; 
NE 14.30–17.00 (změna vyhrazena)

Kostel sv. Markéty
otevřen ÚT–SO 9.30–12.00, 13.30–16.45, NE 
13.00–17.00 (změna vyhrazena)

Nedělní bohoslužby:
8.00 Podsrp, 9.30 sv. Markéta
Úterý 15. srpna, 17.30 Podsrp
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Neděle 27. srpna, 9.30 sv. Markéta
bohoslužba za město

Neděle 3. září, 9.30 sv. Markéta
nedělní eucharistie s promluvou pro děti 
a požehnáním školních potřeb

POZVÁNKY
2. 8., 10.00 hod.
Zábavní park v Nepomuku
doprava vlastní, sraz v 10.00 hod. před zábavním 
parkem v Nepomuku. Info: RC Beruška

5. 8., 16.00 hod.
3. letištěfest
Vystoupí: Cela pro Klárku, P. U. M., Bajadéra, Z ni-
čeho nic, Divoký sny, Krwawý koleno, Budulínek. 
Vylosovaný účastník získá tandemový seskok zdarma. 
Předprodej vstupenek: Hudebniny Libor Papírník, Vel-
ké nám., Forbes bar – U Markéty, letiště Strakonice
místo a info: letiště Strakonice

8. 8., 18.00 hod.
Strakonické příběhy XLIV.  
Karel Skalický: Vstříc povznesení krajiny. Velkostatkář 
Eduard rytíř Daubek a Krajinská výstava ve Strakonicích 
v roce 1899. Další vyprávění regionálního historika. 
místo: společenský sál ŠK, info: pobočka ŠK Za Parkem

12. 8., 6.50 hod.
Přírodovědný výlet do okolí Lenory
V 7.09 hod. jede vlak do stanice Lenora (nádraží). Tam 
nás v 9.00 bude čekat průvodce Josef Pecka (poplatek 
100 Kč – až na místě). Ukážeme si lesy a loučky podél 
Řasnice a jinou cestou se vrátíme do Lenory (cca 17 
km). Zpět jede vlak v 16.59 nebo v 18.59. 
sraz: před nádražím ČD, info: pobočka ŠK Za Par-
kem, www.csop-strakonice.net.

12. 8., 14.00–18.00 hod.
Design market a workshop IV. – tvořivé dílny
místo: Rennerovy sady, info: fb Jsme Strakonice

12. 8., 20.45 hod.
Grotesky s Maxem Davidsonem + Neuvě-
řitelno
promítání čtyř krátkých filmů s živým hudebním dopro-
vodem, vstupné dobrovolné
místo: Rennerovy sady, info: fb Jsme Strakonice

13. 8., 15.00 hod.
Koncert Uriah Heep + Návrat legend 
Comeback
Pět strakonických legend (STA Rock, Lidová metelice, 
Bluestar 69, Recept a Extrakt) doplní legenda světová 
– Uriah Heep. Místo: letní kino, info: MěKS

19. 8., 8.30 hod.
III. vzpomínková motocyklová  
soutěž Šumavou
start ve 12.00 hod., koná se v rámci oslav 650. výročí 
města Strakonice
místo: III. hradní nádvoří, info: www.soutezsumavou.cz

19. 8., 10.00–17.00 hod.
Dožínky
Posečeno a sklizeno – starobylá slavnost.  
místo: Hoslovický mlýn, info: muzeum 

19. 8., 20.45 hod.
Cesta do pravěku
promítání filmu, vstupné dobrovolné
místo: Mutěnický jez, info: fb Jsme Strakonice

25.–27. 8.
Oslavy 650 let města Strakonice
Podrobný program na str. 12

26. 8., od 9.30 hod. 
Strakonický duatlon 
1. ročník závodu, který se koná v rámci oslav 650. 
výročí města Strakonice 
místo: areál koupaliště v Habeši, info: SKI Klub 

31. 8.
Seniorské hrátky
info: MěKS

2. 9., 17.00 hod.
Rockový fest Strakonice
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Pro cyklisty
13. 8.
Na kole po stopách filmových míst Babovřesk
místo: Pištín, info: www.pistin.cz

27. 8.
Písecké cyklování
cyklo orientační jízda dvojic
místo: Písek, info: www.piseckecyklovani.cz
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INZERCE

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

Sportovní hry seniorů 
V úterý 5. září uspořádá Rada seniorů města 
Strakonice ve spolupráci s infocentrem pro 
seniory a Městským kulturním střediskem 
Strakonice II. sportovní hry seniorů. Budou se 
konat na III. hradním nádvoří strakonického 
hradu. Zaregistrovaní senioři budou soutěžit 
v osmi disciplínách: Spin Ladder (házení 
dvou koulí spojených provázkem na rám se 
třemi příčkami), srážení plechovek tenisovým 
míčkem, hod míčem na koš, házení kroužků 
na cíl, lukostřelba, ruské kuželky, střelba 
na malou florbalovou branku, vědomostní kvíz. 
Harmonogram her:
12.30–14.00 hod. – registrace soutěžících, 
13.00 hod. – slavnostní zahájení, 15.00 hod. 
– ukončení soutěží, 15.00–18.00 hod. – vy-
stoupení kapely Malá muzika Nauše Pepíka, 
17.00 hod. – slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání medailí a věcných cen.

Soutěžící budou hodnoceni dle věkových 
kategorií – ženy a muži 60–70 let, 70–80 
let, nad 80 let. Vstup zdarma. Více informací 
u předsedkyně Rady seniorů města Strako-
nice Marcely Šverákové, tel. 602 340 099 
a v infocentru pro seniory, U Sv. Markéty 58, 
tel. 720 043 670.

Strakonický blešák
Rada seniorů města Strakonice ve spolupráci 
se STARZ Strakonice připravují na 23. září 
blešák. Více v dalším čísle Zpravodaje.

Sportování s radou seniorů 
Členky rady seniorů společně s infocentrem 
pro seniory pro vás připravily trénování 
sportovních disciplín. Pod dohledem si můžete 
vyzkoušet např. lukostřelbu nebo ruské kuželky. 
Přijďte do infocentra pro seniory 1. a 15. 8. 
od 10.00 do 12.00 hodin. Více informací 
u Marcely Štverákové, tel. 602 340 099 
a v infocentru pro seniory, tel. 720 043 670. 

Marie Žiláková, 
infocentrum pro seniory

Stejně jako v minulých letech se ve Stra-
konicích 21. srpna uskuteční Běh městem. 
Běžci se na tratě dlouhé 3300 a 6600 metrů 
vydají už po třiadvacáté. Start bude v 18.00 
hod. v prostorách u letního kina. Závodníci 
poběží po lávce přes Otavu, do Rennero-
vých sadů, přes Velké a Palackého náměstí, 
Ellerovou ulicí, po mostě Jana Palacha zpět 
ke kinu.

Prezentace startujících bude v letním kině 
od 15.00 do 17.00 hod. Přihlášky je možné 
podat v den závodu nejpozději hodinu před 
startem, tedy do 17.00 hod., lze se přihlásit 

i e-mailem na adrese koubovi@centrum.cz 
do 20. srpna. Startovné činí 70 Kč za dospělé-
ho a 20 Kč za dítě.

V rámci doprovodného programu vystou-
pí skupina Pauza, příchozí se mohou těšit 
i na ukázku vojenské techniky. Čestnými 
hosty závodu budou strakoničtí olympionici, 
Josef Jánský a Miloš Bečvář.

Běh městem pořádá TJ ČZ Strakonice 
ve spolupráci s 25. protiletadlovým raketo-
vým plukem Strakonice, ČUS Strakonice, 
ČZ, a. s., Strakonice pod záštitou města 
Strakonice a Jihočeského kraje.  (red)

Pro někoho je skutečnost, že jsme vstou-
pili do druhé poloviny prázdnin, důvodem 
ke špatné náladě právě proto, že půlka je pryč, 
pro jiného je to výzvou využít zbývající čas 
náležitým způsobem. Tyto postoje se projevují 
i v jiných ohledech a prožívání událostí či času. 
Záleží na každém z nás, zda si raději stěžujeme, 
nebo hledáme cesty opravdového života.

Poslední srpnový víkend budou Strakonice 
patřit mnoha programům spojeným s oslavami 
výročí města. Zase je na každém z nás, co si 
z bohaté nabídky vybere. Někdo bude nadšen, 
někdo možná zůstane netečný, třeba se najdou 
i tací, kteří budou zklamáni. To je ale pouze 
výchozí pozice, se kterou mohu dál pracovat. 
Proč? Protože přece nejde pouze o to vrátit se 

k historii, ale z dějin vybrat to, na čem můžeme 
stavět a podívat se do budoucnosti. Jak bude 
naše město vypadat v dalších letech, záleží 
na každém z nás.

I v osobním životě nás některé okamžiky 
(a nemusí to být jen jubilea) přivádí k tomu, 
abychom s vděčností prožívali každý den, aby-
chom hledali sílu k vypořádání se s neúspěchy 
a abychom uměli tvořit prostředí, které dovolí 
růst dobrým vztahům, zázemí a hodnotám.

Všem strakonickým obyvatelům přeji 
a vyprošuji radost ze života zde i potřebnou 
trpělivost a inspiraci do dalších dnů a let, aby 
naše město bylo přívětivé!

Roman Dvořák, farář

V srpnu můžete vyrazit s RC Beruška na několik výletů. Ve středu 9. 8.  je v plánu ZOO Ohrada v Hluboké 
nad Vltavou,  kam se každý dopraví sám, 16. 8. se jede na cyklovýlet na dětské hřiště v Řepici, který bude 
spojený s piknikem. Ve středu 23. 8. se jede vlakem do Sudoměře a 30. 8. je v plánu také výlet vlakem, a to 
do Písku na bosý chodník a proutěné hřiště. Podrobné informace k jednotlivým výletům a dalším akcím najdete 
na www.rcberuska.cz.  (red)

Běh městem už po třiadvacáté

Vždy záleží na úhlu pohledu

Srpnové výlety s Beruškou
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VÝROČÍ MĚSTA
Program oslav 650 let města Strakonice 

650
let

650
let

LETNÍ KINO

PÁ 25. 8.
18.30  Strakonický dudy potěší nás všudy 

aneb Od folkloru po rock…
Ve Strakonicích potkáte dudáky téměř na kaž-
dém kroku. V pořadu nás o tom přesvědčí Baja-
déra Joy, Dudácká muzika Pod Rumpálem, dudá-
ci jednotlivci, Mladá dudácká muzika, Piánko, 
Pošumavská dudácká muzika, Prácheňský soubor 
písní a tanců, Shivers, Strakonická dudácká muzi-
ka, Dudáci ze Strakonic, Švandova DM, žáci 
ZUŠ Strakonice a dudáci jednotlivci. Jako hosté 
vystoupí dudácký soubor ze Skotska The Royal 
Burgh of Renfrew Pipe Band a soubor z Polska 
Wisieloki. Režie a průvodní slovo: Irena Novotná

SO 26. 8.
09.30   Strakonické taneční soubory. Ukázky 

tanců: disco, country, moderní tanec, 
step, orient a parketové kompozice

21.00  Muzikál Bůh anebo ďábel, nikdo 
do nás nevidí?

  Autor: Václav Novák, Milan Šebelík, 
Jiří Anděl

NE 27. 8.
16.00   Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 

– B. Smetana: Má vlast

HRADNÍ NÁDVOŘÍ – HISTORICKÝ PROGRAM

PÁ 25. 8.
14.00  Zahájení slavností, úvod a prolog, 

vybubnovávači prochází městem
15.00 Kejklíři a komedianti
15.30 Alioquin – písničky středověku
17.00 Vlčkovic žonglérská tlupa
17.30 Alioquin – písničky středověku
18.00  Obrazy z dějin Strakonic. Autorské 

čtení a beseda s Ondřejem Fibichem 
a kytarovým doprovodem v podání 
Josefa Pelána – Rytířský sál

18.00  Fechtování všelikeré… šermíři, SHŠ Vendetta
19.00 Na hradě je veselo… žongléři
20.30 Clamortis – koncert večera
22.00 Ohňová show

SO 26. 8.
09.00  Zahájení slavností, průvod účinkujících 

hradem, ceremoniáři zahajují slavnosti 
na hradě a představují účinkující

09.30  Muzikanti a trubadúři
10.00  Kejklíři pro malé a nejmenší
11.00  Revertar… šermíři
11.30   Bránili jsme hrad… aneb Půtky rytířské, 

SHŠ Vendetta
12.00  Bujaré písně krčem a veselic
12.30   Šikování průvodu a přesunutí k „výchozišti“
13.00  Průvod městem
15.00   Předání a potvrzení městských privile-

gií – zámek – balkon ZUŠ
15.30  Tlupa kejklířská
16.00  Za krále… rytíři
16.30  Kterakto se hraje ve středověku
17.00  Mušketýři, SHŠ Vendetta
18.00  Herecké a komediantské představení
18.30  Kdo jest se šermovati naučil… šermíři
19.30  Žoldnéři
20.00  Muzikanti a trubadúři
21.00  Večerní průvod

NE 27. 8.
10.00 Zahájení
10.30 Kejklířské představeníčko pro malé i větší
11.00 Žoldnéři války třicetileté, SHŠ Vendetta
11.30 Zemská hotovost… aneb Na hradby
12.00 Vlčkovic tlupa kejklířská
13.00 Písničky středověku
14.00 Šermíři a rváči…
14.30  Loutkové představení Třetí sudička, LS 

Radost – MALTÉZSKÝ sál
15.00  Písničky středověku

SCÉNA U PIVOVARU – PROGRAM PRO SENIORY

PÁ 25. 8.
16.00   Malá muzika Nauše Pepíka – jihočes-

ká dechová kapela
17.00   Duo Adamis z TV Šlágr – hudební 

zábavně soutěžní pořad, na závěr je 
vyhlášen Supr DĚDA nebo Supr BABČA

19.30  Babouci – nejstarší jihočeská dechovka
21.30   Josef Zíma – nekorunovaný král české 

dechovky
SO 26. 8.
09.00   L Band – taneční orchestr Strakonice 

pod vedením Miroslava Lukeše
10.30   Jižani – dechová kapela z Českých 

Budějovic – jednička na TV Šlágr
12.00   Vysočinka – nejmenší profesionální 

dechovka z Vysočiny
15.00   České buchty – originální dámská 

dechová kapela, raritou koncertu 
    bude pečení voňavých českých 

buchet přímo na jevišti, na nichž si
  diváci pochutnají ještě během vystoupení
16.30  Povídání se Zdeňkem Troškou
17.30  Budvarka – populární jihočeská kapela
20.00  Nektarka – dechová kapela Strakonice

NE 27. 8.
09.00  Yorkshire Brass Band Calderdale – 

dechová hudba z Anglie
10.30   Jodlerklub Lengnau – jódlující skupina 

ze Švýcarska
11.00  Wisieloki – dudácká muzika z Polska
12.00   Tanzkreis Werrataler Bad Salzungen 

– taneční skupina z Německa
12.30   The Royal Burgh of Renfrew Pipe 

Band – dudácký soubor ze Skotska
13.30   Jodlerklub Lengnau – jódlující skupina 

ze Švýcarska
14.00   Blaskapelle Annathal Freyung – 

dechová hudba z Německa

SCÉNA U SV. MARKÉTY

PÁ 25. 8.
15.00   Když se mládež veselí… I mládež 

ráda oslavuje a ve Strakonicích nejra-
ději zpěvem a tancem. Režie a prů-
vodní slovo: Jaroslav Bašta

MLADÁ STRAKONICKÁ ROCKOVÁ SCÉNA

18.00 RightNow
19.00  Ebony
20.00  Five Fingers and 100 pints 
20.45  Čutací Meruna/Nixon Lads 
22.00   Bags
23.20  Glasswall 
24.00 Jaywalker
01.00  De11kvence

SO 26. 8.
09.30   Všichni národové, plesejte rukama, trub-

te Bohu s hlasitým prozpěvováním...
  Koncert duchovních písní z různých koutů 

světa. Vystoupí: Pěvecký sbor Gymnázia 
Strakonice, Ádh Mór – soubor keltské 
a folkové muziky při ZUŠ Strakonice, 
skotský dudácký soubor The Royal Burgh 
of Renfrew Pipe Band a polský soubor 
Wisieloki. Průvodní slovo: Roman Dvořák 
a Irena Novotná (kostel sv. Markéty)

10.00 kapela Scéna Strakonice
12.00   dudácký soubor The Royal Burgh of 

Renfrew Pipe Band ze Skotska
15.00  Parkán (rocková skupina ze Strakonic)
17.00   Lucie Zemanová and Soul Sisters 

(jazzové písně)
18.30  DiscoBalls (Ska-soul)
20.00  Mezcla Orquesta (latina)
22.00   Universal Swing Brothers (live elektro 

swing)

NE 27. 8.
10.00   vystoupí country kapela Šafrán 

a kapela Pauza
13.00  Koncert Jana Vyčítala&Greenhorns
15.00  koncert O5 a Radeček
17.00  koncert Adam Mišík

VÝSTAVY

MALTÉZSKÝ SÁL

5. 7.–3. 9.  Strakonický chodec – výstava foto-
grafií Ivany Řandové  
 

SÁL U KATA

5. 7.–3. 9.  Osm dílů tajemství – příběh strakonic-
kých johanitů, autor: Ondřej Fibich

 a Petr Štěpán

NÁBŘEŽÍ

pátek – 22.00 – laserová show s promítáním 
na vodní stěnu

SPORTOVNÍ AREÁL NA SÍDLIŠTI

sobota - mezinárodní fotbalový turnaj 
vstup na všechny pořady zdarma

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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Podpora tělovýchovy, sportu 
a ostatních volnočasových aktivit
Žadatel Schválená částka (Kč)

Tenisový klub Strakonice 10 000

Kanoistický klub Otava Strakonice 10 000

SKI KLUB Strakonice 8 000

SK Basketbal Strakonice 11 000

SK JUDO 1990 Strakonice 5 000

TJ Dražejov 40 000

Manta-diving 5 000

Basketbalový klub Strakonice 40 000

TJ ČZ Strakonice, odd. atletiky 8 000

Fbc Strakonice 25 000

SK Fudochi-Kan 15 000

TJ Sokol Strakonice 30 000

Cobra Ryu Strakonice 5 000

SH ČMS – SDH Strakonice I 5 000

TJ Fezko Strakonice 50 000

Žadatel Schválená částka (Kč)

Manta-diving 8 000

TJ ČZ Strakonice, odd. nohejbalu 5 000

TJ ČZ Strakonice, odd. sport pro všechny 5 000

TJ ČZ Strakonice, odd. badmintonu 5 000

Junák – český skaut, středisko Strakonice 25 000

TJ ČZ Strakonice, odd. házené 2 000

Potápěči Strakonice 10 000

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice 20 000

Česká tábornická unie – TK Podskalí Strakonice 20 000

Žadatel Účel dotace Schválená 
částka (Kč)

Tenis klub  
Strakonice

na celostátní tenisový turnaj mužů a žen kategorie 
B konaný 8.–11. 7. 2017 8 000

SKI KLUB  
Strakonice

na Strakonický duatlon – 1. ročník  
Strakonice-Habeš, který se uskuteční 26. 8. 2017 8 000

SK Basketbal 
Strakonice

na letní basketbalový turnaj O pohár 650 let 
města Strakonice konaný 23.–25. 6. 2017 na hřiš-
tích při ZŠ Povážská

8 000

TJ ČZ Strakonice, 
oddíl badmintonu

na badmintonový turnaj GPD dospělých konaný 
25. 3. 2017 3 000

TJ ČZ Strakonice na Běh městem Strakonice, který se uskuteční  
21. 8. 2017 20 000

TJ ČZ Strakonice, 
oddíl nohejbalu na turnaji trojic mužů v Habeši konaný 17. 6. 2017 4 000

Fbc Strakonice na 5. ročník florbalového turnaje Memoriál Petra 
Adlera konaný 9.–11. 6. 2017 10 000

Tělocvičná 
jednota Sokol 
Strakonice

na akci Noc sokoloven konanou 22. 9. 2017 3 000

SK Fudochi-Kan
na akci Bestie open – crossfitové závody  
k 650. výročí založení města Strakonice konané 
27. 5. 2017

10 000

HC Strakonice
na akci Oslavy 650. výročí města Strakonice 
s hokejovým klubem HC Strakonice, která se usku-
teční v srpnu 2017

13 000

TJ Fezko  
Strakonice

na turnaj mládeže ve vodním pólu O pohár 650 
let města Strakonice, plavecký areál Na Sádkách, 
24.–25. 6. 2017

8 000

TJ Fezko  
Strakonice

na jarní a podzimní turnaj v kuželkách neregistrova-
ných hráčů k výročí 650 let města Strakonice, který 
se koná 19.–22. 4., 1. 11., 8.–9. 11. 2017

5 000

Opatření 4 – Podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let (včetně)

Opatření 5 – Podpora volnočasové činnosti mládeže do 18 let

Opatření 7 – Podpora jednorázových akcí pořádaných v rámci oslav  
650 let založení města Strakonice

F1_LepsiRano_Kaficko_Zpravodaj_08-2017_pul.indd   1 13.6.2017   12:30:00
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VÝROČÍ MĚSTA
Šmidingerova knihovna Strakonice

Veřejná knihovna ve Strakonicích nese již 
27 let jméno Josefa Schmidingera (jméno 
bylo počeštěno na Šmidinger), kněze 
a strakonického rodáka. 
Přítel J. V. Plánka, F. L. Čelakovského 
a dalších význačných osobností národního 
obrození žil v první polovině 19. století, šířil 
po venkově český jazyk a vzdělanost a stal se 
předobrazem pro postavu pátera Vrby v kni-
ze Aloise Jiráska F. L. Věk. Městu Strakonice 
J. Šmidinger daroval soubor knih a ve své 
závěti pak také značnou sumu peněz určenou 
na zřízení a spravování veřejné knihovny. 
Díky tomu se také strakonická knihovna řadí 
mezi nejstarší veřejné knihovny v Čechách – 
příští rok oslavíme již 175 let jejího trvání.

Knihovna se ve Strakonicích několikrát 
stěhovala, až nakonec zakotvila v areálu 
strakonického hradu, kde sídlí dodnes. 
V letech 2005 až 2007 proběhla zásadní 
rekonstrukce hlavní budovy, vznikly zde 
moderní prostory půjčoven a studovny 
a byl přistaven výtah. O osm let pozdě-
ji byla zrekonstruována i budova na III. 
hradním nádvoří, díky čemuž dnes máme 
víceúčelový přednáškový sál s moderní 
technikou a příjemné a inspirující prostory 
půjčovny pro děti.

Šmidingerova knihovna již dávno není 
jen místem, kde se půjčují knihy. V sou-
časné době bychom jen s touto službou ani 
nevystačili. Dnes se snažíme stát multikul-
turním zařízením, kde se kromě knih na-
cházejí i nejrůznější další média, kde jsou 
pořádány vzdělávací, kulturní i zábavné 
pořady a organizují se různé akce. 

Jsme prostorem otevřeným komunitě, 
v níž se nacházíme, a vstřícní ke spolupráci 
s mnoha různými organizacemi, místními 
spolky i neformálními sdruženími, jako 
jsou např. Gymnázium Strakonice, Městský 
ústav sociálních služeb, STARZ Strakoni-
ce, spolek Spona, sdružení Jsme Strako-
nice, sdružení Fokus, CEGV Cassiopeia, 
ČSOP Strakonice a jiní.

Jsme moderním místem nabízejícím nejen 
knihovnické a informační služby, ale i centrem 

společenského života pro zájemce různých 
věkových kategorií a nabízíme i jen příjemné 
a prosté odpočinutí od koloběhu všedního dne.

VÍTE, ŽE…
a  knihovna ve Strakonicích je jed-

nou z nejstarších knihoven v Če-
chách a byla založena knězem Josefem 
Schmidingerem roku 1843 

a  v areálu hradu sídlí knihovna již 
od roku 1949 

a  jako jedna z prvních knihoven zavedla 
v roce 1970 i sobotní služby

a  osm počítačů s přístupem na internet 
může využít kdokoliv, tedy i nečlen 
knihovny

a  v celé knihovně je k dispozici zdarma 
wifi připojení

a  u nás již od roku 1997 mohou nevido-
mí využívat zvukovou knihovnu 

a  knihovna má v současnosti oddělení 
pro dospělé, oddělení pro děti, stu-
dovnu, čítárnu, oddělení pro nevi-
domé, hudební oddělení, informační 
centrum pro neziskové organizace 
a ekoporadnu, pobočku v Husově ulici, 
v Modlešovicích a v Novém Dražejově 
a oddělení základních knihovnických 
informací sloužící pro cca 80 malých 

venkovských knihoven regionu
a  pořádáme zdarma počítačová školení
a  knihovna vydává dva časopisy – tištěný 

pololetník Kamarád s tvorbou dětských 
čtenářů a elektronický měsíčník Kom-
post s environmentální tematikou

a  již sedmým rokem knihovna pořádá 
strakonické farmářské trhy

a  každé první úterý v měsíci jsou 
rozváženy knihy zájemcům, kteří mají 
problém se do knihovny sami dostavit

a  v knihovně již můžete platit i kartou
a  cyklus besed Vícehlasy lze zhlédnout 

na youtube

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA V ČÍSLECH
a  nabízíme téměř 134 000 dokumentů – 

tedy knih, novin, časopisů, audioknih, 
e-knih, hudebních CD, filmů na DVD 
atd.

a  ročně půjčíme kolem 240 000 doku-
mentů

a  navštěvuje nás 4123 čtenářů, z toho je 
1180 do 15 let

a  ročně našich služeb využije přes 
180 000 návštěvníků – z toho jich ne-
celých 68 000 přijde přímo do knihov-
ny, 22 000 navštíví naše akce a 90 000 
se obslouží přes internet ( – z pohodlí 
domova lze kdykoliv zkontrolovat stav 
čtenářského konta, stejně jako rezervo-
vat knihy, prodloužit výpůjčky, zjistit 
informace o veškerých dokumentech 
v knihovně i o tom, zda jsou momen-
tálně k dispozici)

a  ročně objednáme téměř 500 knih pro 
naše čtenáře z jiných knihoven a přes 
1140 jich pošleme jiným knihovnám

a  pořádáme ročně přes 200 akcí
a  65 malým knihovnám v regionu ročně 

rozvezeme přes 13 500 svazků knih 
a poskytneme jim 470 konzultací

a  týdně jsme veřejnosti k dispozici 44 ho-
din a výpůjční doba je (kromě oddělení 
pro děti) stejná i o všech prázdninách či 
mezi vánočními svátky.

PROJEKTY ŠMIDINGEROVY KNIHOVNY
a  úspěšné jsou zejména Miniknihovna 

na Podskalí či Kniha do vlaku na vla-
kovém nádraží – oba projekty již žijí 

Do hradu byla knihovna přestěhována v roce 1949, předtím sídlila  v tehdejší Besedě, sokolovně, ve škole 
nebo hotelu Nový svět       Foto: archiv muzea

Oddělení pro děti Foto: archiv ŠK

ANDREA KARLOVCOVÁ,  
ŘEDITELKA ŠMIDINGEROVY KNIHOVNY
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svým životem. Pravidelně je kontrolu-
jeme, občas je doplníme vyřazenými 
knihami z našeho fondu či dary, které 
v knihovně neupotřebíme. Ale objevují 
se zde i knihy jiné, které nosí sami lidé, 
což je smyslem uvedených projektů. 

a  Také Knihovna na cestách, kdy celé 
léto půjčujeme v areálu strakonického 
venkovního plaveckého stadionu knihy, 
časopisy, denní tisk i jednoduché stolní 
hry, jako karty, pexesa či puzzle, běží 
letos již třetím rokem. 

a  Nejúspěšnějším projektem oddělení pro 
děti jsou Lovci perel, vybrané knížky 
jsou perlorodkami a děti za správné 
odpovědi ohledně děje knihy pak 
dostanou perličku. Vloni jsme takto 
rozdali přes 1200 perel. 

a  Z novinek letošního roku jistě stojí 
za zmínku Noc literatury, výjimečný 
projekt, který by měl propojovat 3 ro-
viny – současnou evropskou literaturu, 
významné či známé osobnosti, které 
ji prezentují a atraktivní místa, kde se 
akce odehrává. 

POZVÁNKA KNIHOVNY
I po prázdninách se můžete těšit 
na pokračování oblíbeného cyklu besed 
Vícehlasy aneb Mimořádná setkávání 
s inspirujícími osobnostmi. Do konce 
roku se uskuteční ještě dva pořady: 
v pondělí 11. září 2017 v 17 hodin při-
vítáme ve společenském sále Šmidinge-
rovy knihovny rozhlasovou a televizní 
moderátorku Marii Retkovou a dra-
maturga a scénáristu Jiřího Chalupu, 
kterého si mnozí vybaví z dětství jako 
moderátora Studia Kamarád.

Listopadový Vícehlas bude laděn opět 
regionálně: v pondělí 13. listopadu 2017 
v 17 hodin si Jan Tříska bude povídat 
s Vlastimilou Peškovou a Šimonou 
Kovářovou Rejžkovou o poezii Dalibora 
Peška a umění Jiřího Rejžka.

Hlavní myšlenkou tohoto cyklu besed 
je zvát dvojice nebo trojice účinkujících 
tak, aby se k sobě hodili, doplňovali se, 
sami měli radost ze setkání a aby pře-
dávané informace inspirovaly nejen pu-
blikum, ale i účinkující navzájem. Jsou 
to pořady široce tematicky zaměřené: 
zahrnují umění, psychologii, filozofii, 
ekologii, kulturu.

Z každého pořadu jsou navíc pořizovány 
videozáznamy, které jsou ke zhlédnutí 
na internetových stránkách Šmidinge-
rovy knihovny www.knih-st.cz nebo 
na www.youtube.com.

Upozorňujeme, že od září 2017 dojde 
ke změně vstupného – u Vícehlasů 
regionálně zaměřených divák zaplatí 
obvyklých 40 Kč, u ostatních Vícehlasů 
bude vstupné 80 Kč.

Letošní zakončení sezony bylo v RM dance 
velmi úspěšné. V evropské tour soutěže Taneč-
ní skupina roku, poslední soutěži sezony, jsme 
se v kategorii show art stali mistry Evropy. 
Mimoto jsme letos vybojovali na nové soutěži 
Czech dance tour titul mistrů a vicemistrů 
ČR. Není to jednoduché, do finále se musíme 
probojovat přes regionální a zemské kolo. Rok 
od roku je konkurence silnější a každý úspěch 
stojí opravdu hodně dřiny a úsilí. Děti trénují 
dvakrát týdně a mohou si vybrat buď pomalejší 

a klasičtější show art, nebo energičtější street 
dance a freestyle. Děti přijímáme již od čtyř let 
do přípravky, soutěžit začínají okolo sedmi let. 
Nábory probíhají každoročně na začátku září.

Tato sezona byla díky evropskému finále 
extrémně dlouhá a náročná, proto teď mají ta-
nečníci zasloužený letní odpočinek. Ten končí 
v polovině srpna, kdy zahajujeme naše každo-
roční soustředění s externími lektory a snažíme 
se zde ještě lépe připravit na novou sezonu. 

Martina Bílková, RM dance

RM dance je mistrem Evropy v show art

Ve dnech 5.–7. 5. jsme se zúčastnili otevře-
ného mistrovství České republiky v cloggin-
gu dětí do 17 let, které se konalo ve Zno-
jmě pod záštitou taneční skupiny Zuzana 
Znojmo. Soutěže se zúčastnilo na  
25 souborů z Čech, Moravy a Slovenska.

Soutěžilo se v kategoriích freestyle, 
a-capella, sólo, duet a skupina. Naše 
zastoupení bylo ve všech kategoriích. 
A jak jsme uspěli? V kategorii do 12 let 
jsme čtyřnásobní mistři ve skupině, a to 
ve složení Hynek Samec, Majda Himme-
rová, Alena Kalbáčová, Anežka Krásová. 
V kategorii freestyle jsme získali skvělá 
umístění: titul mistr ČR si vystepovala 
Alena Kalbáčová, která obhájila loň-
ský titul, a vicemistrem se stala Majda 
Himmerová. Ve stejné věkové kategorii 
jsme vybojovali i další dvě vítězství, a to 
v kategorii a-capella díky Aleně Kalbáčo-
vé, 3. místo získal Hynek Samec. V sólech 
získala 2. místo Majda Himmerová a 4. 
místo Hynek Samec. V duetech obhajovali 
a také obhájili 1. místo Majda Himmero-
vá a Hynek Samec. Na 2. místě skončily 
Anežka Krásová s Alenou Kalbáčovou. 
Skvěle si vedly i naše nejmenší a nejmlad-
ší tanečnice. V kategorii duet si postup 
do finále a krásné 6. místo vystepovala 
Nicole Jandová a Bára Klečková. Skupina 
ve složení Nicole Jandová, Bára Klečková, 
Markéta Šťastná, Julie Šůsová, Kateřina 
Dlouhá a Daniela Hlaváčková si ve stejné 
kategorii vystepovala 6. místo. Přestože 
byly nejmladší a ještě nemají tolik zkuše-

ností, zapsaly se do soutěže velice bojovně 
a úspěšně.

Kategorie 13–17 let měla také své zastou-
pení, a to v kategoriích freestyle, a-capella, 
duet a skupina. V kategorii freestyle a a-ca-
pella si vystepovala Eliška Mrázová nejdřív 
postup do finále a pak krásné 5. místo. Duet 
ve složení Diana Němcová a Nikole Kune-
šová musel také zabojovat o postup do finále 
a 5. místo bylo úspěchem. Dařilo se nám 
i ve skupině, která ve složení Diana Něm-
cová, Nikole Kunešová, Alena Kalbáčová 
a Eliška Mrázová nejprve musela vybojovat 
účast ve finále, což se jim podařilo a další 5. 
místo doplnilo jejich sbírku pátých míst.

Protože konkurence a výkony vystupujících 
souborů jsou čím dál tím vyrovnanější a kva-
litnější, neváhali jsme na zkoušky obětovat 
svůj čas i o víkendech. Za to všem patří veliké 
poděkování. Renáta Kapounová,  
 taneční soubor Rozálie Strakonice

Taneční soubor Rozálie opět mistrem republiky

Foto: archiv RM dance

Foto: archiv Rozálie Strakonice

ÚSPĚCHY
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DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice 

vypisuje výběrové řízení 
na nového nájemce.

 Jedná se o objekt Hudebního klubu o výměře 199 m2, 
nacházející se zčásti v přízemí, zčásti v I.NP.

Adresa: Na Křemelce 304, Strakonice
 

V případě zájmu zasílejte své žádosti na emailovou adresu 
z.veselkova@pivovar-strakonice.cz, nebo telefonicky 

Zuzana Veselková 383 312 410.
 

Veškeré další informace budou v případě zájmu 
poskytnuty na předem domluvené schůzce se zástupci pivovaru.

z.veselkova@pivovar-strakonice.cz, nebo telefonicky 

poskytnuty na předem domluvené schůzce se zástupci pivovaru.
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TOTÁLNÍ 
VÝPRODEJ 
SKLADU!

VŠECHNO MUSÍ PRYČ!

SLEVY 
   AŽ 70 % Kochana z Prachové 119 

Strakonice 
tel: 605 271 879

www.afrodite-strakonice.cz
Otevírací doba: 

PO–PÁ: 9,00–17,00 hod.  
SO: 9,00–12,00 hod
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