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Lze žádat o dotace na sport, 
kulturu a sociální oblast
Žádosti o dotace na podporu tělovýchovy, 
sportu a volnočasových aktivit a na kulturu lze 
podávat do úterý 20. února, na sociální oblast 
do 23. února. Jednotlivé formuláře a znění vy-
hlášených dotačních programů zájemci najdou 
na www.strakonice.eu.

Strakonice mají novou 
geolokační hru pro turisty
Nejen pro návštěvníky našeho města je pro tuto 
turistickou sezonu připravena nová geolokační 
hra nazvaná Za Švandou dudákem do Strakonic. 
Zájemci si ji mohou zdarma stáhnout do svého 
chytrého telefonu. Hra je provede Podskalím 
k ostrovu a zpět do centra města.

Konzultační dny ČOI 
ve Strakonicích zrušeny
Od ledna byly ve Strakonicích zrušeny konzul-
tační dny České obchodní inspekce. Lidé ale 
mohou i nadále využívat bezplatnou insolvenční 
poradnu na Obecním živnostenském úřadu MěÚ, 
Na Stráži 270. Její termín připadá na první čtvr-
tek v měsíci, tedy 1. 2. a 1. 3. od 14.00 do 16.00. 

Od Svatojánského 
zázraku uplynulo 
300 let 
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 5,0–6,8 l/100 km, 116–155 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Na výletě se oddělil s tím,
že půjde vlastní cestou.
Nezapomínejte zlobit.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/troc

Volitelný pohon všech kol 4MOTION Vás podrží i ve chvíli, kdy se rozhodnete pro neočekávanou zkratku. 
Čtveřice jízdních profilů a sportovní podvozek s progresivním řízením zajistí, že pánem vozu zůstanete  
na sněhu i nezpevněných cestách. Každá vyjížďka může být skvělá zábava. Zdravě sebevědomý T-Roc  
se postará, abyste neuklouzli.

Volkswagen T-Roc.
Zdravě sebevědomý.

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

    TEĎ NA
TO MÁTE 
Nabídka, které
    propadne každý

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozu ŠKODA FABIA: 
4,4 – 4,6 l/ 100 km, 101-107 g/km

 vozu ŠKODA FABIA: 
4,4 – 4,6 l/ 100 km, 101-107 g/km

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Na nový vůz má teď každý.
Vybírejte z celé modelové řady ŠKODA FABIA a získejte skvěle 
vybavený vůz. S výhodným fi nancováním ŠKODA Financial 
Services ho můžete mít již od 2 999 Kč měsíčně včetně 
pětileté záruky a s výkupním bonusem 10 000 Kč za váš 
stávající vůz. To vše s garantovaným úrokem úrokem 
od 0 % p.  a. do maximálně 4,99 % p. a.
ŠKODA. Simply Clever

tednatomam.cz

Vzorový příklad úvěru na vůz FABIA TRUMF 1.0 TSI 70kW v ceně 298 400 Kč, splátka předem 106 350 Kč (36,88 %), 
výše úvěru 182 050 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 581 Kč, celkové platby 
za úvěr vč. pojištění 237 601 Kč, RPSN vč. pojištění 9,224 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 
57 680 Kč, měsíční splátka úvěru 2 482 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 2 999 Kč, úroková sazba p. a. 3,99 %. 
ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za 
bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000). Další parametry klienta 
jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-218   1 18.12.2017   10:16:04
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Vážení Strakoničtí, na samém 
začátku roku stého výročí vzniku 
Československé republiky jsme 
byli svědky, a především hlavními 
aktéry v pořadí historicky druhé 
přímé volby hlavy státu. Ve chvíli, 
kdy vznikají tyto řádky, víme, jak 
dopadla volba prvního kola. Až 
budete číst únorové číslo Zpra-
vodaje, bude známa i definitivní 
vůle většiny obyvatel Česka. Pevně 
věřím, že cesta, po které prezident 
povede naši republiku, bude správ-
ná, a věřím, že nás jako národ tato 
volba názorově příliš nerozdělí. 

Na sklonku loňského roku mělo 
proběhnout setkání se strakonický-
mi skauty, které se ale muselo od-
ložit. Ona schůzka je teprve před 
námi a musím říci, že se na ni 
velmi těším. Byli to právě skauti, 
kteří mě inspirovali k dalším řád-
kům úvodníku. Proč? Skauti mají 
ve svém únorovém kalendáři zají-
mavý den – Den zamyšlení, den 
mezinárodního svátku přátelství. 
V ten den mají příležitost zamyslet 
se sami nad sebou, zavzpomínat 
na své přátele a nejbližší. Tato 
ušlechtilá myšlenka se mně natolik 
zalíbila, že jsem nemohl jí ne-
vzpomenout a co víc, moc bych 
si přál, abychom se my ostatní k ní 
alespoň v duchu připojili a zkusili 
být sami k sobě upřímní a zeptali 
se, co dělám pro druhé…? 

Přeji vám klidný čas doznívající 
zimy. 

Druhé kolo projednání revitalizace lokality Šumavská
Loňského roku, konkrétně 13. listopadu, 
se konalo veřejné projednání revitalizace 
v lokalitě ulice Šumavská. Na tehdej-
ším setkání bylo přislíbeno představení 
vizualizace úpravy dotčeného území 
architektem Ivo Kramlem, tvůrcem 
studie, dle požadavků, které vyjádřili 
zde žijící obyvatelé. Na měsíc březen je 

tedy předběžně domluveno další setkání 
s obyvateli této části města. Prozatím 
není známo přesné datum. Pozvánka bude 
zveřejněna na webových stránkách města 
a facebookovém profilu města Strakonice. 
Obyvatelům dotčených SVJ bude pozván-
ka doručena písemně. 

Markéta Bučoková, PR 

Katovická ulice by se měla dočkat obnovy

Katovická ulice by se v budoucnu měla 
změnit v široký městský bulvár. Na žá-
dost vedení města architektonický ateliér 
Zbyňka Skaly představil na jednání 
rady města dopravně-urbanistickou 
studii této komunikace. 

Představená vizualizace prezentuje Ka-
tovickou ulici jako široký zelený bulvár, 
který by mohl vzniknout po zprovoznění 
severního dopravního půloblouku a odklo-
nění značné části dopravy ze středu města 
na jeho okraj. 

Ústřední myšlenkou jsou tři řady stromů, 
díky nimž by mělo dojít ke zklidnění 

a zkultivování lokality a citlivému propo-
jení dvou částí města, centra s Podskalím 
a strakonickým hradem. „Reálné šance byť 
jen na částečnou kompaktní zástavbu ulice 
spadají v optice regionální ekonomiky 
spíše do dlouhodobého výhledu. Z tohoto 
důvodu byly hledány koncepty rychlé, ´lev-
né´ a se znatelnou proměnou,“ říká jeden 
z autorů studie Zbyněk Skala. 

Nyní je nutné na vzniklou studii pohlížet 
jako na vizi do budoucna a koncepční 
materiál, který bude podkladem pro zpra-
cování konkrétní projektové dokumentace 
na jednotlivé etapy. Nutno podotknout, že 
o detailní podobě komunikace Katovická 
a návazných prostor se bude dále diskuto-
vat a že zpracovaná studie rozhodně není 
posledním krokem. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Vizualizace podoby Katovické ulice    Zdroj: archiv MěÚ
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Přínos třídění odpadu
Město Strakonice je zapojeno do systému 
EKO-KOM, a to na základě smlouvy o za-
jištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů. Na jejím základě pak město získává 
nárok na odměnu za zajišťování zpětného 
odběru a následného využití odpadů z obalů. 
Odměna se vypočítává podle výsledků 
pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, 
druzích a způsobech nakládání s využitelnými 
složkami komunálních odpadů. Výše odměny 
je závislá zejména na množství vytříděných 
odpadů, její výše roste spolu s účinností 
systému sběru. Odměna pomáhá snižovat 
náklady spojené s provozem systému sběru 
využitelných složek komunálních odpadů. 
Město takto získá do svého rozpočtu cca  
2,6 milionu korun ročně.

Lucie Klimešová,  
odbor životního prostředí

Oslavy výročí svatby
Jednou z nevšedních životních událostí hodných 
oslavy je výročí svatby. Je to vzpomínka na den, 
kdy jste si dali slib lásky a společného života, 
a také na den, který připomíná, že stále stojíte 
při sobě, v dobrém i zlém.

A právě o tento okamžik se s vámi chce 
podělit i náš úřad a nabízí občanům s trvalým 
pobytem ve Strakonicích uspořádání oslavy 
výročí svatby v prostorách obřadní síně měst-
ského úřadu nebo v obřadní síni na hradě. 
Výročí si lze připomenout i v soukromí, kdy 
oslavence navštíví zástupci města.

Jednou z podmínek pro tuto oslavu je předlo-
žení občanských průkazů oslavenců, oddacího 
listu a dohodnutí termínu oslavy. Pokud naši 
občané oslaví letos zlatou, diamantovou, nebo 
dokonce kamennou svatbu, obdrží dárkový 
balíček v hodnotě 600 Kč a podepíší se do pa-
mětní knihy, kterou vede město u příležitosti 
těchto výročí. 

Máte-li zájem oslavit významné výročí svat-
by, přihlaste se osobně na matrice městského 
úřadu, popř. prostřednictvím svých dětí, souse-
dů, kamarádů či příbuzných.  matrika

Krajské dotační programy
Jihočeský kraj zveřejnil 12. ledna druhou vlnu 
dotačních programů pro rok 2018. Podporo-
vat bude například rozvoj sociálních služeb, 
školství, sportovní činnost dětí, cestovní 
ruch, cyklistiku nebo poradenská centra pro 
seniory. Prostřednictvím dotačních programů 
mohou na své projekty čerpat podporu obce, 
neziskové organizace, ale i fyzické a právnic-
ké osoby. 

Termín pro podávání žádostí o poskyt-
nutí dotace do výše uvedených dotačních 
programů je od 12. 2. do 23. 2. 2018. 
Kompletní soubor dokumentů potřebných 
k podání žádosti vč. elektronické žádosti 
a další informace naleznete na interneto-
vých stránkách kraje www.kraj - jihocesky.cz 
– Dotace, fondy EU – Programové dotace 
Jihočeského kraje – Aktuální výzvy – dotace 
Jihočeského kraje. Bližší informace poskytne: 
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, 
Pavla Němcová, tel.: 383 700 842, e-mail 
pavla.nemcova@mu-st.cz.

Rekonstrukce ulice Švandy dudáka

Již od začátku loňského prosince 
probíhá tolik očekávaná a hlavně nutná 
rekonstrukce ulice Švandy dudáka. 
Součástí oprav je nejen nový povrch 
v délce celé komunikace, kompletní 
výměna kanalizačního a vodovodního 
řadu včetně veřejných částí přípojek, 
oprava chodníků, úprava křižovatek, ale 
i kompletní výměna veřejného osvětlení. 
Podle projektové dokumentace by se 
náklady na opravu měly pohybovat 
okolo 31 milionů korun. 

Především z důvodů obslužnosti a pří-
stupu k jednotlivým rodinným domům zde 
žijících obyvatel budou postupně v průběhu 
realizace akce uzavírány jednotlivé části 
komunikace. Úseky budou rozděleny vždy 
mezi jednotlivými křižovatkami. První úsek 
bude tvořit točna po křižovatku k objektu 

čp. 700. Další úsek od nemovitosti čp. 698 
po nemovitost čp. 737 a třetí úsek je počítán 
od objektu čp. 762 po křižovatku před 
restaurací Lovecká bašta, tedy křižovatka 
komunikace ulice Švandy dudáka s komuni-
kací Pod Kuřidlem.

V lednu probíhala pokládka kanalizačního 
a vodovodního řadu, na který těsně navazují 
kanalizační a vodovodní přípojky. V souvis-
losti s přepojením přípojek dojde ke krátko-
dobé odstávce dodávky vody, o které budou 
obyvatelé dotčené lokality včas a v dostateč-
né míře informováni. 

Po dokončení jednotlivých etap komuni-
kace dojde k realizaci úpravy křižovatek, 
a to navýšením jejich nivelety, která by měla 
zajistit bezpečnější dopravní provoz v lokalitě 
ulice Švandy dudáka. 

Akce by měla být dokončena, pokud  
nedojde k nenadálým komplikacím, do  
30. října 2018. Průběžné informace o postupu 
prací budou vkládány na facebookový profil 
města Strakonice. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Rekonstrukce ulice Švandy dudáka  Foto: M. Bučoková

V loňském roce jsme s předstihem informovali 
o zapojení podnikatelů do systému města Stra-
konice pro nakládání s tříděnými složkami 
komunálního odpadu, které je platné od  
1. 1. 2018. Dle agendy je patrné, že podni-
katelé výzvu nepodcenili a k systému se 
hlásí. Přesto si dovolujeme připomenout tuto 
povinnost, kterou si podnikatel může zajistit 
dle vlastních možností se subjekty zajišťují-
cími zpětný odběr odpadu, nebo může využít 
systému města. V tomto případě postačí podat 
žádost o napojení podnikatelů do systému 
města Strakonice v oblasti využitelných složek 
komunálního odpadu, tj. papíru, skla, plas-
tových obalů, nápojových kartonů, kterou je 
možné stáhnout z internetových stránek města 
www.strakonice.eu v sekci vybrané odkazy 
nebo osobně na sekretariátu odboru životního 
prostředí. Žádost je možné odevzdat na odbor 
životního prostředí Lucii Klimešové nebo 

naskenovaný dokument odeslat na elektronic-
kou adresu: lucie.klimesova@mu-st.cz. Poté 
bude podnikateli vypracována a připravena 
k podpisu smlouva. Takto zapojený podnika-
tel bude moci využívat k odstranění odpadu 
nádoby rozmístěné po městě. 

Schválený ceník napojení podnikatelů 
do systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu obce naleznete na webových 
stránkách města.

text a foto Markéta Bučoková, PR 

Podnikatelé se zapojují do systému zpětného odběru odpadu
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Příběh oblíbené lyžařské oblasti začal 
již v roce 1977, kdy došlo k zahájení 
spolupráce lanových drah šesti tyrolských 
obcí v oblasti mezi údolím Brixental a po-
hořím Wilder Kaiser. Vznikla tak rozlehlá 
oblast pro vyznavače zimních sportů 
SkiWelt. Od počátku jde o společný pro-
jekt regionálních vizionářů s originálními 
nápady a je to zde znát, protože si zde 
své najdou děti i dospělí, „hobíci“ i zdatní 
lyžaři. Pro české turisty je to oblast 
zajímavý dostupností.  Automobilem je to 
slabou hodinku od Mnichova. 

V současnosti je tato oblast zimních sportů 
jedním z největších a nejmodernějších 
lyžařských areálů na celém světě a patří 
v celosvětovém měřítku i k těm nejúspěšně-
jším. SkiWelt má k dispozici celkem  
21 sjezdů dolů do údolí a v provozu je 
cca 65 strojů na úpravu tratí, aby všech 

284 km sjezdovek bylo příští den opět 
v perfektním stavu! V současnosti je již 
k dispozici také 15 retenčních nádrží, 
zřízených s ohledem na vhodné umístění 
v okolní přírodě a při dodržování všech 
ekologických zásad. Na podzim 2017 
tak byla v rámci světoznámé akce „World 
Snow Awards“ britského deníku „The 
Telegraph“ poprvé v historii propůjčena 
cena za ekologii jednomu z lyžařských 
areálů SkiWelt Wilder Kaiser- Brixental, 
a to jako ocenění za dlouholeté projekty 
v oblasti ekologického provozu. 

V posledních letech stály v popředí 
zájmu organizací SkiWelt především 
investice do zvyšování komfort. Je to tak 
rozhodně znát a pohodlí pro všechny 
lyžaře, snowboardisty i další turisty jsou tu 
na špičkové úrovni. Všechny přibližovací 
vleky byly nahrazeny moderními 
kabinkami nebo pohodlnými sedačkami, 
často i s vyhříváním, což ocení především 
rodiče s menšími dětmi, pro které je zde 
také mnoho koutků, které i těm nejmenším 
usnadní a zpříjemní lyžařské začátky. 
Následovala výstavba parkovacích 
domů, úschoven lyží, investice do Wi-
Fi-sítí a do technologií pro zajištění 
dostatečných sněhových podmínek 
a perfektně upravených sjezdovek. 

Více na: www.skiwelt.at

Martin Březina

Lyžařská oblast SkiWelt si vás získá

Rok 2017 na odboru rozvoje
EXTERNÍ FINANCOVÁNÍ
V roce 2017 podalo město Strakonice 41 
žádostí o dotace. Jednalo se o dotační progra-
my Jihočeského kraje, státní dotace i dotace 
evropské. Se 22 žádostmi bylo město úspěšné, 
jednalo se například o dotaci na prevenci 
kriminality, dotace na vybavení a zabezpečení 
mateřských škol, rozvoj informačních a komu-
nikačních systémů města, dotaci na kulturní 
akce, obnovu drobných památek kulturního 
dědictví, dotaci pro dobrovolné hasiče a jiné. 
S devíti žádostmi bylo město neúspěšné 
a o deseti nebylo rozhodnuto. V celkovém 
součtu se tak podařilo rozpočet města navýšit 
prozatím o cca 50 milionů korun.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Úřad územního plánování pro město Strako-
nice pořizoval dvě změny územního plánu 
Strakonice. Změna č. 4 územního plánu 
Strakonice, která se týkala využití vodních 
ploch, byla vydána zastupitelstvem města 
v září. Projednání změny č. 3, která se týká 
celého území města, bude díky uplatněným 
námitkám pokračovat i v roce 2018. Úřad 
územního plánování pořizoval také územně 
plánovací dokumentaci a územně plánovací 
podklady pro obce ve správním území a bylo 
započato s pořizováním územní studie kraji-
ny pro celé správní území obce s rozšířenou 
působností.

ARCHITEKTURA, URBANISMUS  
A ROZVOJ MĚSTA
V roce 2017 nechalo město Strakonice 
zpracovat několik architektonických a urba-
nistických studií. Jejich cílem je především 
prověřit konkrétní záměr v území, a jsou tak 
důležitým podkladem pro výběr projek-
tanta navazující projektové dokumentace. 
V lokalitě Jezárky je to architektonická 
studie nové mateřské školy a nového objektu 
domova pro seniory a objektu městského 
ústavu sociálních služeb. Pro komunikaci 
Katovickou byla pořízena dopravně-urba-
nistická studie řešící zklidnění této naddi-
menzované komunikace tvořící výraznou 
bariéru ve městě. V návaznosti na změnu 
majetkových poměrů na sídlišti Šumavská 
zadalo město Strakonice zpracování studie 
revitalizace sídliště Šumavská, která bude 
řešit uspořádání městského parteru. V roce 
2017 proběhlo veřejné projednání nad zadá-
ním a bylo započato se zpracováním studie, 
v letošním roce bude dopracována a opětov-
ně projednána s veřejností.

Město Strakonice v listopadu minulého 
roku vyhlásilo urbanisticko-architektonickou 
soutěž o návrh dosud nezrekonstruované 
západní části Velkého náměstí. Na soutěžní 
návrhy se můžeme těšit letos v březnu. 

Marta Slámová, 
vedoucí odboru rozvoje

Církevní sňatek  
v katolickém kostele
Pro uzavření církevního sňatku je třeba 
kontaktovat kněze ve farnosti, kde chce-
te mít svatbu. S ohledem na vyřízení po-
třebných podkladů a na volbu termínu 
je dobře domluvit se nejméně půl roku 
dopředu. Určitě ne méně než tři měsíce. 
Podmínkou je, že jeden ze snoubenců 
je pokřtěný katolík (pokud je druhý 
nepokřtěný, řeší se situace výjimkou, tzv. 
dispensem). Před sňatkem probíhá něko-
lik setkání, tzv. příprava, která obsahuje 
základní informace týkající se manžel-
ství v křesťanském duchu a praktického 
prožívání vztahu muž – žena.

Roman Dvořák, farář

Pozvánka na promítání pro seniory 
Rada seniorů města Strakonice ve spolu-
práci s infocentrem pro seniory a  Muze-
em středního Pootaví vás zvou na pro-
mítání Jaroslava Landsingera nazvané 
Strakonice v proměnách času „Ohrada“, 
které se uskuteční 22. 2. od 13.00 hod. 
v Rytířském sále. Více informací poskytne 
Marcela Štveráková, tel. 602 340 099 
a infocentrum pro seniory, ul. U Sv. Mar-
kéty. Promítání je zdarma.

Marie Žiláková, infocentrum pro seniory
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Strakonická deváťačka  
uspěla v soutěži IT-SLOT
Žákyně Základní školy Dukelská  
Natálie Prušáková uspěla ve vědomost-
ní soutěži IT-SLOT určené pro děti  
z 8. a 9. tříd. Nejprve zvítězila v kvalifi-
kačním kole soutěže, kterého se zúčastni-
lo více než 4000 žáků z 203 škol, poté 
dokázala uspět i ve finále a v konkurenci 
téměř pěti desítek školáků obsadila třetí 
místo. Na dělené první místo jí chyběl 
jen jeden bod, informoval ředitel školy 
Václav Vlček.

Deváťačka Natálie Prušáková se sou-
těže zúčastnila podruhé. V předchozím 
ročníku zvítězila. Škola díky ní získala 
notebook a nyní miniprojektor. Cenou 
pro ni byl v obou ročnících tablet.

Cílem soutěže IT-SLOT je zvýšit 
zájem žáků o studium informačních 
technologií a zároveň formovat jejich 
logické myšlení. První část soutěžních 
úloh je zaměřena na oblast základních 
vědomostí o informačních technologi-
ích, např. internetu, hardwaru, softwaru 
nebo programování. Druhá část úloh je 
věnována matematickému a logickému 
myšlení. První kolo probíhalo on-line 
přímo ve školách, finále hostil pořadatel 
soutěže Soukromá střední škola výpočet-
ní techniky v Praze. Soutěž se konala již 
poosmé.  (red)

K vítání občánků  
se můžete přihlásit
Narodilo se vám miminko a chtěli byste se 
zúčastnit slavnostního obřadu Vítání ob-
čánků? Přijďte se osobně přihlásit na ma-
triku Městského úřadu Strakonice (Velké 
náměstí 2, přízemí, č. dveří 1008). Na ma-
trice je nutné předložit platný občanský 
průkaz matky dítěte, rodný list dítěte 
a dále vyplnit žádost o účast na obřadu ví-
tání občánků. Ke slavnostnímu obřadu bu-
dete pozváni v nejbližším možném termínu, 
přičemž pozvánku vám zašleme poštou. 
Při této příležitosti vám město Strakonice 
předá poukázku na částku 5000 Kč. Prá-
vo na vyplacení této částky vzniká, má-li 
matka dítěte v době jeho narození trvalý 
pobyt ve Strakonicích a nemají-li rodiče 
dítěte vůči městu Strakonice nesplněné 
povinnosti peněžité i nepeněžité povahy. 
Dále musí být dítě v době konání obřadu 
v péči rodičů. Částka 5000 Kč může být 
vyplacena nejpozději do jednoho roku 
věku dítěte. 

V loňském roce bylo pozváno  
255 dětí a k slavnostnímu obřadu se se 
svými rodiči dostavilo 203 dětí. V uplynu-
lém roce přivítal strakonické děti starosta 
města Břetislav Hrdlička nebo zastupitel 
Josef Zoch. Během tohoto obřadu rodiče 
podpisem v pamětní knize stvrdili přiví-
tání svých dětí do řad nových občánků. 
Obřady dokumentovala strakonická 
televize a záznamy z těchto natáčení 
je možné zhlédnout v jejím pravidelném 
vysílání nebo archivu. 

matrika

Statistika odboru dopravy za rok 2017

V roce 2017 bylo na registru vozidel provedeno 
celkem 171 132 transakcí a navštívilo jej 13 116 
spoluobčanů. K 31. 12. 2017 bylo v našem 
správním obvodu přihlášeno 73 043 vozidel 
a 1208 dovezených vozidel, zaniklo 656 vozidel 
a 830 jich bylo vzato do depozita. Loni skončila 
na registrech vozidel místní příslušnost, a proto 
každý občan může úkony, jako např. převod 
motorového vozidla, činit skoro vždy na ja-
kémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. 
To znamená, že například vozidla registrovaná 
v Praze mohou občané vyřizovat na odboru 
dopravy ve Strakonicích.

V souvislosti s agendou registru řidičů bylo 
provedeno celkem 52 000 transakcí a registr 
řidičů navštívilo 10 677 klientů, přičemž bylo 
mimo jiné vydáno 4 579 řidičských průkazů, 
200 mezinárodních řidičských průkazů, 180 
paměťových karet systému digitální tachograf. 
Dále bylo řidičům zapsáno 3 751 přestupků 
a ke konci roku 2017 bylo evidováno 162 řidičů, 
kteří dosáhli 12 bodů v bodovém hodnocení.

V roce 2018 skončí platnost řidičských prů-
kazů držitelům řidičských oprávnění skupin C 
a D, kterým byl vydán řidičský průkaz v roce 
2013, neboť od ledna 2013 jsou všem držite-
lům těchto řidičských oprávnění vydávány 
řidičské průkazy pouze s platností pět let.

Od 1. 7. 2018 nastane na úseku agen-
dy řidičů zásadní změna, při které dojde 
k částečnému rozvolnění místní příslušnosti 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, 

tzn. že občan bude moci podat žádost o vydání 
řidičského průkazu mimo svou dosud místně 
příslušnou obec (zde si i nový doklad vyzved-
ne) a žadatel si již nebude muset nosit k podání 
žádosti o řidičský průkaz papírovou fotografii.

Celkem bylo na odbor dopravy oznámeno 
606 přestupků v souvislosti se silničním pro-
vozem. Bylo uloženo celkem 1 926 500 Kč 
na pokutách a zadrženo 59 řidičských 
průkazů. Alkohol a jiné návykové látky byly 
zjištěny u 57 řidičů.

Na úseku zkoušek řidičského oprávnění 
bylo odzkoušeno 444 žadatelů s úspěšností 
72 %. U řidičů, kterým bylo odebráno řidičské 
oprávnění za přestupky, příp. za trestný čin 
a jsou povinni před jeho opětovným vrácením 
opakovat zkoušky, se úspěšnost snížila na 33 %.

Vydaných stavebních povolení na dopravní 
stavby v roce 2017 bylo celkem 15 v celkové 
hodnotě 128 mil. Kč. Stavebních prací na ko-
munikacích povolených ohlášením stavebnímu 
úřadu bylo 52. Dále bylo povoleno 32 sjezdů 
na sousední nemovitost, 116 uzavírek, 158 
zvláštních užívání komunikací a přes 400 
dalších povolení a vyjádření. 

Bohužel i v roce 2018 nás čekají další 
uzavírky komunikací, které budou spoje-
né hlavně se stavbou obchvatu a s dalšími 
opravami komunikací. I přesto všem přejeme 
klidnou jízdu bez nehod, rozčilování a bez 
přestupkového řízení na odboru dopravy.

Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Nová změna územního plánu Strakonice
Prosincové zastupitelstvo rozhodlo na svém 
jednání o pořízení nové, v pořadí páté změny 
územního plánu Strakonice. V současné době 
se stále projednává změna č. 3, která řeší celé 
území města. Změna č. 4 řešící vodní plochy 
byla vydána v září minulého roku.

PŘEDMĚTEM ZMĚNY  
Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDE
n  prověření rozšíření ploch výroby a skladování
n  prověření rozšíření ploch bydlení – bytové 

domy
n  prověření uspořádání ploch bydlení – rodinné 

domy
n  popř. další podněty vzešlé z projednání 

návrhu zadání předmětné změny územního 
plánu Strakonice
Změna územního plánu bude projedná-

vána v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, jeho prová-
děcími vyhláškami a v součinnosti s dotče-
nými orgány. Zastupitelem pro spolupráci při 
pořizování územně plánovací dokumentace 
města Strakonice byl usnesením č. 599/
ZM/2017 dne 6. 9. 2017 určen Josef Zoch.

Úřad územního plánování připraví na zá-
kladě usnesení zastupitelstva návrh zadání 
změny, který bude projednán a pak předložen 
ke schválení Zastupitelstvu města Strakonice. 
Následovat bude zpracování návrhu změny 
a jeho projednání.

Bližší informace k projednávané územně 
plánovací dokumentaci města Strakonice jsou 
k dispozici na webových stránkách města 
http://www.strakonice.eu/upd-mesta.

Marta Slámová, 
vedoucí odboru rozvoje

 Ilustrační foto: redakce
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Křest dospělých
Dospělí lidé, kteří se rozhodnou objevit dar živo-
ta, který nám otevírá křesťanství, a přijmout křest, 
mohou využít cyklus přednášek nazvaný Jde v ži-
votě o víc, který se uskuteční v budově na Velkém 
náměstí 4 o nedělích od 18.00 hodin. Setkávání 
nejsou závazná. Příprava trvá zhruba rok, aby 
se každý mohl seznámit se vším potřebným 
a ve svobodě se rozhodnout. Křest je způsob, 
jak člověk odpovídá na Boží lásku, která se nám 
ukázala v Ježíši Kristu, který podle svědectví prv-
ních křesťanů zemřel a vstal z mrtvých. Nám pak 
nabízí připojením ve křtu zničení moci smrti a život 
věčný – jsme nořeni nejen do vody, ale také 
do Boží přítomnosti. Tím způsobem nás převede 
přes překážku, kterou je smrtelnost člověka. Život 
ze křtu se samozřejmě projevuje i v každodenním 
životě, a to především v objevování smyslu života 
a naděje. Roman Dvořák, farář

Ze zápisníku městské policie
NÁLEZY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK
V prosinci strážníci několikrát vyjížděli kvůli 
nálezům injekčních stříkaček. Odpoledne 6. 12. 
jeli do Pionýrské ulice, 17. 12. do Volyňské ulice, 
23. 12. k parkovišti v ulici Krále Jiřího z Podě-
brad a 31. 12. k dětskému hřišti v ulici Mikoláše 
Alše. Strážníci stříkačku vždy uložili do přeprav-
ního boxu a odvezli k odborné likvidaci do  
K-centra. Všem oznamovatelům patří náš dík. 

MUŽ ZADRŽEN PŘI ČINU
V noci 27. 12. bylo na linku 156 oznámeno, 
že na Palackého náměstí nějaký muž rozbil 
vchodové dveře u jednoho z obchodů. Prostor 
byl ihned monitorován kamerovým systémem 
a na místo vyjela hlídka. Strážníci muže na místě 
zastihli. Kvůli podezření ze spáchání trestného 
činu ho zadrželi a předali Policii ČR.

POTYČKA V ULICI NA STRÁŽI
V podvečer 29. 12. přijali strážníci oznámení, 
že v ulici Na Stráži leží na zemi nějaký člověk. 
Na místě zjistili, že došlo k potyčce mezi dvěma 
muži. Jeden spadl na zem a udeřil se do hlavy. 
Na místo byla přivolána záchranná služba 
a také Policie ČR, protože došlo k ublížení 
na zdraví. 

Milan Michálek, velitel městské policie

Nejoblíbenějšími jmény byli loni Jan a Tereza
Říká se, že jméno pro dítě je dárkem, který mu 
dáváme na celý život. Je to většinou první věc, 
nad kterou budoucí rodiče uvažují. Roli hraje 
mnoho faktorů a s věkem se naše první příčky 
mění. Z atraktivních jmen se stávají tradiční 
a naopak. Jaké jméno je ale tak nadčasové, že ho 
rodiče vybírají opakovaně nehledě na trendy?

Někteří rodiče se rozhodnou dát dítěti hned 
dvě křestní jména. Tehdy je důležité vybírat 
taková, která jsou foneticky v souladu. Ideální 
je, pokud jsou obě jména podobného původu 
a nedělají problém při vyslovování. Používání 
dvou křestních jmen bylo kdysi běžné po celém 
světě. Děti dostaly jedno jméno, které znali jen 
nejbližší, a druhé bylo určeno pro ostatní. Ro-
diče věřili, že tím ochrání křehkou duši dítěte, 
protože ten, kdo znal pravé jméno osoby, mohl 
nad ní snadno získat moc. Do matriky můžete 
v současnosti zapsat nejvýše dvě povolená jmé-
na, která pak budou uvedena na všech oficiál-
ních dokumentech. K tomu úkonu nepotřebujete 
žádné povolení, jen zapíšete obě jména do for-
muláře v porodnici, který putuje na matriku.

Na co při výběru jména myslet? Zkuste si 
jméno svého dítěte říct zároveň i s jeho příjme-
ním. Vyzkoušíte si tak, jak bude znít a zda se 
k sobě hodí. Mějte na paměti, že křestní jméno 
by nemělo končit souhláskou, kterou začíná 
příjmení. Také je vhodnější k jednoslabičnému 
příjmení najít křestní jméno aspoň o dvou slabi-
kách. Jestliže je příjmení dlouhé, křestní jméno 
by mělo být kratší.

Mnoho rodičů se chce za každou cenu svým 
výběrem od ostatních lišit. Ovšem někdy 
neobvyklé jméno může dítěti přinést nežádoucí 
pozornost namísto obdivu.

Pokud váháte například mezi dvěma jmény, 
zkuste si najít jejich význam a možná vám 
i tohle rozhodování usnadní. Nebo si zkuste 
představit svého potomka třeba v pozici ředi-
tele. Jméno, které se na první pohled zdá jako 
dokonalé, může při této představě působit spíše 
dětinsky.

A jaká jména patřila mezi nejoblíbenější 
v minulém roce ve strakonické porodnici? 
V roce 2017 se narodilo v našem městě 756 
dětí, což bylo o 30 více než v roce 2016. Na svět 
přišlo 404 chlapců a 352 děvčat. Chlapcům 
bylo zapsáno 120 jmen a děvčatům 168, což 
dokazuje, že rodiče jsou ve výběru dívčích jmen 
kreativnější. První příčku nejoblíbenějšího 

mužského jména obsadil Jan. Jméno se v ma-
trice narození zopakovalo 32krát a sesadilo 
předloňského vítěze Jakuba. Ten se loni umístil  
na druhé příčce a rodiče ho zvolili 18krát. 
Dalším oblíbeným jménem se stal David, jehož 
popularita oproti minulému hodnocení stoupla. 
Loni mu patřilo 17 zápisů v matriční knize. 
Následovali Martin, Tomáš, Matěj, Vojtěch, 
Štěpán, Filip, Dominik, Matyáš a Adam. Tato 
jména se zopakovala více než 10krát. V reper-
toáru užívaných jmen mají stabilní postavení 
jména Jiří, Jaroslav, Ondřej a Zdeněk, i když je-
jich obliba mírně klesá. U chlapců též můžeme 
říci, že repertoár jejich jmen se generačně příliš 
neliší. Rodiče volili pro svoje mužské potom-
ky také dvě jména, jako například Dominik 
František, Ignác Michal, Jakub Jiří, Matěj Jan 
nebo Rudolf Josef. 

Nejoblíbenějším ženským jménem se loni 
stala Tereza, která se zopakovala při zápisu 
do matriční knihy 16krát a tím přeskočila před-
loni nejvíce oblíbenou Adélu. Druhou příčku 
obsadily Ema a Eliška. Ke jménu Ema mohu 
poznamenat, že někteří rodiče volí základní 
podobu jména, další žádají o zápis německé 
podoby Emma nebo Emmy. Další příčku obsa-
dila stále populární Anna, která se zopakovala 
12krát. Dále následovalo dívčí jméno Kristýna, 
Sofie, Barbora, Julie, Viktorie, Zuzana, Aneta, 
Hana, Karolína, Lucie a Veronika. Ani u děvčat 
rodiče nezapomněli na dvě jména a volili na-
příklad Anna Marie, Daniela Rozálie, Klaudie 
Marie, Rozálie Anna a Terezie Šárka.

Závěrem lze konstatovat, že ženská jména 
jsou v oblibě o něco méně stabilní než mužská, 
u nichž se při jejich volbě přece jenom více 
uplatňuje zachovávání rodinných tradic. Lze 
říci, že k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším 
jménům patří jména v českém národě běžná, 
mezi něž se jen spíše výjimečně přiřadí jméno 
nověji přejaté, což je případ Natálie, nebo cizí 
podoba českého jména, jako je Sofie vedle 
méně oblíbené Žofie.

Ve strakonické nemocnici se narodily také 
děti, jejichž jeden či oba rodiče jsou cizími stát-
ními příslušníky. Jednalo se o občany Slovenska, 
Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Maďarska, Albánie, 
Turecka, Itálie, Kosova a Ameriky. Rodiče volí 
většinou jména podle národních tradic, jako např. 
Abby, Amy, Michelle, Ali a Thien Nhan.

Anežka Lukešová, vedoucí oddělení matrika
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TEPLÁRNA

V poslední době se hojně diskutuje 
na téma vytápění bytových i rodinných 
domů včetně případného ohřevu teplé 
vody. Optimální způsob dodávek tepla 
musí každý vlastník nemovitosti pečli-
vě zvážit, záleží na řadě parametrů 
(rodinný domek/obytný dům, zatep-
lený/nezateplený dům aj.), které mají 
na úvahy vliv. 

Doby, kdy se místnosti vytápěly lokální-
mi topidly, jsou již samozřejmě minulostí, 
moderní doba umožňuje lidem výběr z řady 
více či méně sofistikovaných řešení. V první 
řadě by si vlastník nemovitosti měl uvědomit, 
kolik sil a finančních prostředků je ochotný 
do zajištění tepelné pohody a ohřevu vody 
investovat. 

Strakonická teplárna již více než 60 let 
zabezpečuje tepelnou pohodu v řadě domác-
ností, centrální zásobování teplem s sebou 
přináší celou řadu výhod. Jedná se mimo jiné 
o pohodlný a ekonomicky přijatelný způsob 
vytápění. 

POHODLÍ? V PRVNÍ ŘADĚ...
Asi je zbytečné připomínat, že člověk je tvor 
pohodlný, ba co víc, čím dál tím pohodlnější. 
K naplnění vytýčených záměrů chce dojít co 
nejefektivnějším způsobem, nejen co se týká 
ekonomické stránky věci, ale i co do vynalo-
ženého úsilí, práce. Sice se říká, že bez práce 
nejsou koláče, ale v případě dodávky tepla 
z centrálního zdroje se toto přísloví dá para-
frázovat, že bez práce a starostí je doma teplo 
i teplá voda nepřetržitě ve dne v noci, 24 ho-
din denně, 365 dní v roce. Odběratel tepla se 
nemusí starat vůbec o nic. Neteče teplá voda? 
Netopí radiátor? Řešení je prosté – člověk 
zavolá do teplárny a ta se o všechno postará. 
A postará se rychle. Pracovníci teplárny mají 
pohotovost 24 hodin denně a na všechna 
upozornění reagují promptně. Dokonce řeší 
i situace, které jim v podstatě řešit nepříslu-
ší – poruchy na termoregulačních ventilech 
přímo na radiátorech. 

Situace, kdy jeden radiátor v bytě topí 
a druhý ne, se objevují často. Odběratelé 
tepla viní z této situace teplárnu, ale jestliže 
v jednom radiátoru teplá voda cirkuluje 
a v druhém ne, není to tím, že by teplárna 
teplo nedodávala – chyba je v hlavici termo-
regulačního ventilu, většinou v zaseklé kužel-
ce, která nepustí teplo, kam by měla. Stává se 
to hlavně na začátku topné sezony, kdy jsou 
po létu ventily ponechané v uzavřeném stavu 
a na otevření před Václavskou poutí vnitřní 
části ventilů nezareagují. Člověk si myslí, že 
má otevřeno, ale opak je pravdou. I v těchto 
případech pracovníci teplárny pomáhají, ať 
už radou, nebo zásahem přímo v bytech.

Existují samozřejmě i další způsoby 

pohodlného vytápění, které ve výsledku, 
tj. v bytě, působí obdobně jako centrální 
zásobování teplem. Může jít o přípravu 
topné vody v elektrokotli, v plynovém kotli, 
pomocí tepelného čerpadla či fotovoltaic-
kých panelů, v poslední době se používají 
k vytápění i klimatizační jednotky. Všechna 
tato zařízení ale mají jednu společnou ne-
výhodu – někdo se o ně musí starat. Každá 
technologie potřebuje pravidelné kontroly, 
údržbu, servis, tedy jednak nějakou servisní 
organizaci a jednak někoho, kdo zařízení 
každodenně kontroluje, pečuje o něj a v pří-
padě poruchy objednává servis. Že tyto 
činnosti nejsou zadarmo, je jisté. 

POZOR NA EKONOMIKU
Nejen vlastní způsoby vytápění jsou dnes 
moderní, moderní je také vypouštět do éteru 
informace, které jsou pravdivé jen zčásti. 
Současným trendem jsou sliby dodavatelů 
alternativních způsobů vytápění, že při 
instalaci jejich systému dojde k poklesu 
nákladů na vytápění a lidé ušetří „hromadu 
peněz“. Kromě výše zmíněné nutnosti, že 
o takové systémy musí někdo pečovat, chybí 
v propočtech obchodníků s jinými techno-
logiemi pro vytápění či ohřev vody řada 
důležitých informací – kalkulace na nový 
způsob vytápění nezohledňují v první řadě 
investiční náklady, které musí být do ceny 
tepla rozpočítány na období životnosti zaří-
zení. V ekonomické rozvaze dále chybí např. 
náklady na stavební úpravy, posílení přípojek 
plynu nebo elektřiny, povinné revize a pro-
hlídky, školení obsluh, servis, protihluková 
opatření, rezervní zdroj energie pro případ 
poruchy hlavního zdroje nebo pro případ 
extrémně chladného počasí. Důležité je také 
brát zřetel na parametry topné vody – systé-

my vytápění v rodinných i bytových domech 
jsou dimenzovány na určité parametry topné 
vody, alternativní systémy ale většinou 
pracují s nižší teplotou topné vody. To potom 
znamená rekonstrukci rozvodů v celém 
domě včetně výměny nebo doplnění kapacity 
topných těles, tudíž další nemalé náklady. 
Ve finále se cena tepla proti původním kalku-
lovaným nákladům může zdvoj i ztrojnásobit, 
ale cesta zpátky už většinou není, protože 
dodavatel tepla z centrálního zdroje mezitím 
svou technologii zruší, protože se nebude 
starat o zařízení, které není využíváno.

Je tedy třeba pečlivě zvažovat, zda 
případné odpojení od centrálního zdroje 
tepla přinese opravdu takové úspory, jaké 
dealeři slibují, a zda to za všechny starosti 
o zařízení, které se stane majetkem majitele 
nemovitosti, stojí.

Cena tepla ze strakonické teplárny mezi 
roky 2014 a 2015 pro obyvatelstvo nevzrostla 
ani o korunu a v letech 2016 a 2017 dokonce 
klesala. Až v roce 2018 musela teplárna při-
stoupit k navýšení ceny tepla, protože došlo 
k výraznému nárůstu ceny uhlí (o cca 24 %), 
emisních povolenek a dalších vstupů. Nárůst 
ceny o 20 Kč/GJ ale znamená, že cena tepla 
pro rok 2018 je nižší, než byla cena tepla 
v roce 2015. Zvýšení ceny tepla se do prů-
měrného bytu promítne nárůstem plateb 
o cca 55 Kč za měsíc.

Ceny tepla na sekundárních rozvodech 
(většina domácností v bytech) jsou uvedeny 
v následující tabulce. Pro porovnání jsou 
ceny uvedeny v Kč/GJ i v Kč/kWh, aby bylo 
možné porovnat, jaké jsou náklady na 1 kWh 
tepla a jaké jsou náklady na 1 kWh elektřiny 
– v průměru je v současné době elektřina cca 
2x dražší než teplo.

Pohodlný a ekonomicky přijatelný způsob vytápění
JAN FILIP, TEPLÁRNA STRAKONICE, A. S.

Ceny tepla Teplárny Strakonice, a.s. (bez DPH)

Druh sazby 2014 2015 2016 2017 2018

Kč / GJ Kč / kWh Kč / GJ Kč / kWh Kč / GJ Kč / kWh Kč / GJ Kč / kWh Kč / GJ Kč / kWh

Sekundár – Dodávka ÚT 564,6 2,03 564,6 2,03 547,5 1,97 538,3 1,94 558,3 2,01

Jeden z objektů strakonické teplárny     Foto: archiv Teplárny Strakonice
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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)

INZERCE

KINO OKO 
1. 2., 17.30 hod.
Špindl
ČR, komedie, 98 min., přístupný od 12 let

1.–5. 2., 20.00 hod.
Prezident Blaník
ČR, komedie, 95 min., přístupný od 15 let 

2.–5. 2., 17.30 hod.
Čertoviny
ČR, fantasy/komedie/rodinný, 101 min., 
přístupný všem

6.–7. 2., 17.30 hod.
Místo splněných přání 
Itálie, komedie, titulky, 105 min., přístupný  
od 12 let

6.–7. 2., 20.00 hod.
Nit přízraků
USA, drama, titulky, 130 min., přístupný od 12 let

8.–11. 2., 17.30 hod.
Sněhová královna: Tajemství ohně  
a ledu 3D 
Rusko, anim./dobrodr./rodinný, dabing, 80 min., 
přístupný všem

8.–13. 2., 20.00 hod.
Padesát odstínů svobody
USA, erotický thriller, titulky, 105 min., přístupný 
od 15 let

12.–14. 2., 17.30 hod.
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
ČR, komedie, 83 min., přístupný od 12 let

15.–16. 2., 17.30 a 20.00 hod.
Black Panther 3D
USA, akční/dobrodr./sci-fi, dabing,  
přístupný všem

17.–19. 2., 17.30 hod.
Alenka v zemi zázraků 
ČR, rodinný, 110 min., přístupný všem

17.–19. 2., 20.00 hod.
Tvář vody
USA/Kanada, fantasy/drama, titulky, 123 min., 
přístupný od 15 let

20.–21. 2., 17.30 hod.
Ewa Farna 10: Neznámá známá
ČR, dokument, 72 min., přístupný všem

22.–25. 2., 17.30 hod.
Pračlověk
VB, anim., dobrodr. komedie, dabing,  
přístupný všem

VÝSTAVY 
do 9. 2.
Knižní obálky nakladatelství ODEON 
1953–1995
Práce předních českých typografů, ilustrátorů 
a výtvarníků.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

1.–28. 2.
Výstava fotografií Garika Avanesiana –  
To nejlepší z cest
Vernisáž 1. 2. v 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, sál U Kata, info: MěKS

12. 2.–29. 3.
Od Marie Terezie po dnešek – vysvědčení 
v proměnách času
Výstava Národního pedagogického muzea 
a knihovny.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

22.–25. 2., 20.00 hod.
Věčně tvá nevěrná
ČR, komedie, 92 min., přístupný od 12 let

26.–27. 2., 17.30 hod.
Hmyz
ČR, komedie/drama, 98 min., přístupný od 12 let

26.–28. 2., 20.00 hod.
Akta Pentagon: Skrytá válka
USA, drama/životopisný/historický/thriller, titulky, 
116 min., přístupný od 12 let

28. 2., 17.30 hod. 
Hora 
Austrálie, dokument, 74 min., přístupný od 12 let

DĚTSKÉ SOBOTY
3. 2., 15.30 hod.
Dvanáct měsíčků 
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 74 min.

10. 2., 15.30 hod.
Čertovské pohádky 
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 73 min.

17. 2., 15.30 hod.
Za kamarády z TV I
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 min.

24. 2., 15.30 hod.
Pohádkové tajemství II
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 71 min.

SENIORSKÁ STŘEDA
7. 2., 9.30 hod.
Zahradnictví: Dezertér
ČR, drama,116 min., promítání pro seniory 
a handicapované 
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Darujte pod 
stromeček 
štíhlou linii  
a zdraví

Balíčky od 300–1 800 Kč

        Dobrá snídaně
        Při vánočním hřešení
        Pro dobré zažívání
        Nestíhám vařit
        Když mě honí mlsná
        Pro hladkou pokožku
        Chci být krásná

www.naturhouse-cz.cz

A4-vanocni-balicky.indd   1 30.11.2015   17:10:41

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

Přijměte prosím naše pozvání na 
TEST POTRAVINOVÝCH INTOLERANCÍ
 prvotní test potravinových intolerancí – orientačně 

zjistíte, na jaké potraviny máte intolerance

  bezbolestný a neinvazivní test – bez odběru krve

  doporučení vhodného jídelníčku na základě 
naměřených výsledků

Potravinové intolerance nejsou alergie. Neohrožují náš 
život, ale mohou negativně ovlivňovat kvalitu života. Jejich 
projevy jsou např. zácpa, průjem, nadýmání, kožní projevy, 
únova, úzkost, ale mohou způsobovat i obtíže s hubnutím 
a zadržováním vody v těle. 

Při dočasném vyloučení určité potraviny se vaše tělo vyčistí 
a můžete se zbavit nepříjemných příznaků intolerance. 

ZJISTĚTE, JAK JSTE NA TOM. STAČÍ SE JEN OBJEDNAT.

Steinbrenerova tiskárna

Vimpe
rk

náměstí Svobod
y 8 – stará

 radnice

KKoKoKoKKKoK ntntntntntntntttnttn akakakakakakakkakakakakakkakttttttttttttt
aaaaaaaaaaaa reeeeeeereerezezezeeezezezezezeeervrvrvvrvrrvrvrvrvrvvvvvacacacaccaaaacaacaaccce:e:e::eee

388 40
2 230

www.vimperk.cz

infocentrum@mesto.vimperk.cz. 

rova tiskárnlogická hra na principu her únikových
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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
12.30–13.30 (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 
(15.30–19.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
ZMĚNY V OTEVÍRACÍ DOBĚ: 
2. 2. (pá) 6.00–8.00 kondiční plavání, 9.00–22.00 
(17.00–19.00 ½ bazénu)
3. a 10. 2. (so) 13.00–19.00
12. 2. (po) veřejné plavání 14.30–15.30,  
17.00–20.00 (½ bazénu)
13. 2. (út) veřejné plavání 14.30–15.30, 
20.00–22.00
14. 2. (st)  veřejné plavání 14.30–16.30 (15.30–
16.00 ½ bazénu), 20.00–22.00
15. 2. (čt) 14.30–15.30 plavání pro těhotné, veřejné 
plavání 14.30–16.30 (15.30–16.00 ½ bazénu), 
20.00–22.00
16. 2. (pá) veřejné plavání 14.00–15.30 celý bazén 
(od 15.30 ½ bazénu)
V týdnu 12.–16. 2. je plavání pro invalidy (Po), 
důchodce (St) a kondiční plavání ZRUŠENO

SAUNA 
Po  ZAVŘENO
Út, Pá  10.00–22.00 ženy
St  10.00–22.00 muži
Čt  10.00–22.00 společná
So  10.00–17.00 společná
Ne 13.00–20.00 společná

POZVÁNKY
1. 2., 15.30 hod.
Třídní koncert žáků M. Lukeše
místo: ZUŠ, Kochana z Prachové, info: ZUŠ

2. 2., 17.30 hod.
Vyhlášení sportovců roku 2017 okresu 
Strakonice 
místo: Rytířský sál, info: MěKS, OS ČUS Strakonice

2. 2., 20.00 hod.
Maturitní ples Euroškoly Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

3. 2., 20.00 hod.
Trubačský myslivecký ples
místo: sokolovna

4. 2., 14.30 a 16.30 hod.
Vodníkova Hanička
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

5. 2., 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s Evou Drančákovou – 
jednoduché frivolitky, jarní motivy
Pomůcky a materiál na ukázku a vyzkoušení budou 
připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní (speciál-
ní jehla na frivolitky nebo případně obyčejná silnější 
jehla s malým ouškem, příze odpovídající síly, nůžky, 
háček). Lze přijít kdykoliv mezi 17.00 a 19.00 hod.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

5. 2., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Třetí prst na levé ruce
Divadlo Na Fidlovačce, hrají – I. Pazderková,  
M. Randová
místo: dům kultury, info: MěKS

6. 2., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet I – první e-mail, základní vyhledávání, 
e-mailová pošta, přednostně pro čtenáře ŠK.
místo: studovna ŠK, info: ŠK

6. 2., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
snadné vaření pro děti od 5 let, přihlášky na  
tel. 773 165 696, info@rcberuska.cz
místo: RC Beruška

7. 2., 17.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky a mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška

7. 2., 17.00 hod.
Radkin Honzák: Humor v životě a medicíně
beseda s českým psychiatrem, publicistou 
a vysokoškolským pedagogem
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

7. 2., 17.15 hod.
Koncert žáků ZUŠ
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

8. 2., 15.30 hod.
Třídní koncert žáků M. Homolkové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

8. 2., 17.00 hod.
Československé legie v letech 1914–1920
přednáší Petr Tolar
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum, ŠK

8. 2., 17.30 hod.
Informační hodina kurzu šití na stroji
úvodní hodina k plánovanému kurzu pod  
vedením Magdy Fialové, přihlášky a info na  
tel. 773 165 696 nebo info@rcberuska.cz
místo: RC Beruška

8. 2., 19.00 hod.
KPH – Divy lásky a hudby – Trio Opera 
Divas
účinkují – A. Kalivodová, T. Mátlová, P. Senić, 
klavírní doprovod L. Vondráčková
místo: dům kultury, info: MěKS

9. 2., 20.00 hod.
Pivovarský ples
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice
místo: sokolovna

9. 2., 20.00 hod.
Maturitní ples Gymnázia Strakonice 4. B
místo: dům kultury, info: MěKS

10. 2., 14.00 hod.
Program k 300. výročí Svatojánského 
zázraku ve Strakonicích
Miroslav Žitný – Co se vlastně stalo a jaké to 
mělo souvislosti?
Jan Royt – Ikonografie sv. Jana Nepomuckého 
aneb Jak ovlivňoval světec nejen jižní Čechy
Michael Slavík – Zachraňoval Bůh jen tehdy? 
Přímluva nejen světce
místo: Rytířský sál, info: www.farnost-strakonice.cz

10. 2., 20.00 hod.
Zdravotnický ples
místo: dům kultury, info: MěKS

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Nedělní bohoslužby:
8.00 hod. Podsrp, 9.30 hod. sv. Markéta

Každé úterý, sv. Markéta, 18.10–19.00 – 
možnost tiché modlitby, rozhovoru s knězem
Každá středa, fara Velké nám. 4, 18.00 
hod. – Biblická hodina – jak porozumět Bibli
Pátek 2. 2., Podsrp, 17.30 hod. – Svátek Uvedení 
Páně do chrámu – bohoslužba se žehnáním svící
Neděle 4. 2., sv. Markéta, 9.30 hod. – 
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 4. 2., fara Velké nám. 4, 15.00 hod. 
– setkání manželů a rodin s dětmi
Neděle 4. 2., fara Velké nám. 4, 18.00 
hod. – Jde v životě o víc? – cyklus přednášek 
o hodnotě života a křesťanských hodnotách pro 
širokou veřejnost; první setkání 
Pátek 9. 2., sv. Markéta, 19.00 hod. – Večer 
chval; hudba, zpěv, možnost přímluvy na konkrétní 
úmysly
Sobota 10. 2., Rytířský sál, 14.00 hod. – 
Program u příležitosti 300. výročí Svatojánského 

zázraku – přednášky o události, ikonografii 
a o tom, jak Bůh zachraňuje i dnes; 17.30 
sv. Markéta – bohoslužba ke cti sv. Jana 
Nepomuckého na poděkování za Boží působení 
v našich životech
Sobota 17. 2., sv. Markéta 17.30 hod. 
– bohoslužba za možnost vzniku domácího 
hospice ve Strakonicích
Středa 21. 2., sv. Markéta, 17.30 hod. – 
přednáška Jana Adámka: Člověk, který  
proslavil český národ – v čem je život  
sv. Jana Nepomuckého tak zajímavý, že jej 
znají na mnoha místech světa možná více než 
v Čechách
Středa 28. 2., fara Velké nám. 4, 18.00 
hod. – setkání lidí ochotných podílet se na vzniku 
domácího hospice ve Strakonicích
Neděle 4. 3., sv. Markéta, 9.30 hod. – 
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 4. 3., fara Velké nám. 4, 15.00 hod. 
– setkání manželů a rodin s dětmi
Více na: www.farnost-strakonice.cz 

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice
www.manacirkev.cz 

Srdečně zveme na:
Bohoslužba – každou neděli v 9.30

Národní týden manželství
12. 2., 17.00 hod. 
Zahajovací večer
přednášet budou manželé Güttnerovi, 
na programu je skupina Orel se svým programem 
komentované módní přehlídky 30. let
místo: Rytířský sál
14. 2., 18.00 hod.
29 let svobody a rodinný dům
architekt Jan Rampich pohovoří o vývoji rodinných 
domů od 90. let po současnost, promítání
místo: společenský sál Šmidingerovy knihovny
16. 2., 18.00 hod.
Relaxační večer pro ženy se Štěpánkou
rezervace nutná
místo: Lidická 194
18. 2., 9.30 hod.
Bohoslužba
místo: Mana, Lidická 194
bližší info: Pavel Gerčák, tel. 608 079 461

Každý pátek, 16.00 hod.
EXIT KLUB
kreativní klub pro mládež cca od 12 let, 
zábavné hry, moderní hudba, tanec, ankety, 
příběhy, zamyšlení na aktuální etická témata 
(láska, konflikty, víra, strach, image, smysl života, 
předsudky, kluci a holky), info: tel. 774 151 868

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
14. 2., 20.00 hod.
Nemilovaní
Rusko/Francie, drama, titulky, 127 min., přístupný 
od 15 let
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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

11. 2., 14.00 hod.
Maškarní – DDM
místo: sokolovna

11. 2., 15.00 hod.
Čertův švagr
dětský muzikál v podání divadelní společnosti 
Julie Jurištové
místo: dům kultury, info: MěKS

11. 2., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje
Koná se ve spolupráci se spolkem Spona. 
K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme 
širokou veřejnost. 
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

12.–17. 2. 
Rande naslepo s knihou
tradiční akce k svátku všech zamilovaných – kdo 
máte rádi překvapení, půjčte si knihu naslepo
místo: oddělení pro dospělé i pro děti ŠK, info: ŠK

12. 2., 17.00 hod.
Národní týden manželství 2018 
(více na str. 10)
místo: Rytířský sál, info: MěKS

12. 2., 17.00 hod.
Emoce aneb Máme vše pod kontrolou?!
přednáška Milady Koutenské o tom, jak se naučit 
zvládat emoce, přihlášky na info@rcberuska 
nebo tel. 773 165 696
místo: RC Beruška

12. 2., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách – z L. A. do Sierra 
Nevady
do Kalifornie se slovem a obrazem vydáme 
s Libuší Leischnerovou
místo: promítací sál gymnázia, info: gymnázium

13. 2., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření I 
Jednotlivé kurzy na sebe nenavazují, hlásit se je 
možné na každý zvlášť. Účast hlaste na e-mailu 
jan.juras@knih-st.cz nebo tel. 721 658 244. 
místo: ZŠ Povážská

13. 2., 19.00 hod.
FJC – Jan Burian – Ekologie duše aneb Jak 
se nezbláznit z naší civilizace
koncert pražského písničkáře 
místo: Rytířský sál, info: MěKS

14. 2., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše – Victor Hugo, 
poetická próza – Jules Verne.
místo a info: pobočka Za Parkem

14. 2., 17.15 hod.
Koncert žáků ZUŠ
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

14. 2., 18.00 hod.
Zelené otazníky: Na co si dát pozor při 
koupi štěněte? 
Víte, odkud pochází vaše štěně a na co se 
soustředit při jeho výběru? Jak poznat množírnu 
a množitele? Jak se proti nim dá bojovat? Na tyto 
a další otázky se pokusí odpovědět Miroslava 
Josefíková z iniciativy NE množírnám!
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

14. 2., 19.00 hod. 
Divadelní předplatné A – Oddací list
Městská divadla pražská, Divadlo Rokoko, hrají – 
J. Vlasák, T. Medvedská, M. Procházková,  
M. Rošetzký, J. Hána/M. Hofmann/T. Novotný, 
R. Fidlerová
místo: dům kultury, info: MěKS

15. 2., 17.00 hod.
Historie města Strakonice III. část
přednáší Josef Kalbáč
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum, ŠK

15. 2., 17.00–18.30 hod.
První pomoc u dětí
důležité informace a praktický nácvik první 
pomoci dětem, seminář vedou zkušení 
záchranáři, přihlášky na tel. 773 165 696 nebo 
info@rcberuska.cz, místo: RC Beruška

15. 2., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření II
Čtvrteční lekce jsou určeny rovněž pro ty, kteří 
kurzy v minulých letech nenavštěvovali. Účast 
hlaste předem na e-mailu jan.juras@knih-st.cz 
nebo tel. 721 658 244. Místo: ZŠ Povážská

16. 2., 20.00 hod.
Maturitní ples Gymnázia Strakonice – 
oktáva
místo: dům kultury, info: MěKS

17. 2., 6.50 hod.
Výlet do Týna nad Vltavou s návštěvou 

Přírodovědného muzea Semenec
Sraz v 6.50 před nádražím ČD. V 7.07 odjezd 
vlakem do Týna nad Vltavou (s přesedáním v Číče-
nicích). Je zde domluvena návštěva Přírodovědného 
muzea Semenec (2 km od města). Podíváme se 
i po městě a okolí. Zpět lze jet např. v 16.50.
info: pobočka ŠK Za Parkem

17. 2., 15.00 hod.
Beseda – Reforma dublinského systému
přednáší Zdeněk Chytra 
místo: Rytířský sál, info: MěKS

17. 2., 20.00 hod.
Hasičský ples
místo: sokolovna

17. 2., 20.00 hod.
Vojenský ples
místo: dům kultury, info: MěKS

18. 2., 14.00 hod.
Dětský karneval – TJ Sokol
místo: sokolovna

18. 2., 14.30 a 16.30 hod.
Šípková Růženka
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

18. 2., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Přímý přenos
místo: dům kultury, info: MěKS

20. 2., 8.30 hod.
Divadlo Víti Marčíka – Labyrint světa 
školní představení
místo: dům kultury, info: MěKS

20. 2., 9.00 hod.
Ochrana zvířat při stavebních úpravách
odborný seminář pro pracovníky stavebních 
firem, projektanty, úředníky MěÚ a další zájemce 
o problematiku z řad veřejnosti, podrobný 
program semináře na www.knih-st.cz, přihlášky 
posílejte na e-mail jan.juras@knih-st.cz
místo: velká zasedací místnost MěÚ Strakonice, 
Velké náměstí 2, 1. patro, info: ŠK 

20. 2., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet II – Cestování s internetem – počasí, 
jízdní řády, mapy..., přednostně pro čtenáře ŠK. 
místo: studovna ŠK, info: ŠK
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20. 2., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
snadné vaření pro děti od 5 let, přihlášky na  
tel. 773 165 696, info@rcberuska.cz
místo: RC Beruška

20. 2., 18.00 hod.
Strakonické příběhy L.  
Karel Skalický: Růže pro Thalberga. Podnikavý 
staročeský starosta Ludvík Thalberg. Politické 
ovzduší a hospodářský život města za jeho 
radniční éry. 
místo: spol. sál ŠK (hrad)
info: pobočka ŠK

20. 2., 19.00 hod.
Koncert Bratři Ebenové
místo: dům kultury, info: MěKS

21. 2., 16.00 hod.
Program pro děti v solné jeskyni
pro děti od 4 let, rezervace na tel. 773 165 696
info: RC Beruška

21. 2., 17.30 hod.
Přednáška Jana Adámka v předvečer  
300. výročí Svatojánského zázraku
(více na str. 10),místo: kostel sv. Markéty, info: 
www.farnost-strakonice.cz

21. 2., 17.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky a mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška

21. 2., 19.30 hod.
Milostné dostaveníčko – premiéra
Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

22. 2., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

22. 2., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven
Milan Ohnisko, český básník, nakladatelský 
a časopisecký redaktor, editor a kulturní publicista, 
za normalizace disident a signatář Charty 77. 
Autorské čtení s debatou. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

23. 2., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením
program pro rodiče s hlídáním dětí
místo a info: RC Beruška

23. 2., 20.00 hod.
Ples ČZ Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

23. 2., 20.00 hod.
Rybářský ples
místo: sokolovna

24. 2., 21.00 hod.
Retro oldies party staré DJ gardy
místo: dům kultury, info: MěKS

26. 2., 17.00 hod.
Vícehlasy
Hosty dalšího z mimořádných setkání budou 
ředitel prachatického hospice sv. Jana N. 
Neumanna Robert Huneš a novinář, publicista 
a spisovatel Aleš Palán.  
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK 

27. 2., 19.00 hod.
Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky 
po Arménii a Gruzii
cestovatelská projekce/stand-up
místo: dům kultury, info: MěKS

28. 2., 17.00 hod.
Půda – nenahraditelný zdroj života
Jaroslav Šíma – přednáška s promítáním
místo: promítací sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem

2. 3., 20.00 hod.
Maturitní ples Gymnázia Strakonice 4. C
místo: dům kultury, info: MěKS

4. 3., 14.30 a 16.30 hod.
Začarovaný les
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

5. 3., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Báječná neděle 
v parku Crève coeur

Rozárka Hodánková  
zachráněna před 300 lety
V únoru to je 300 let, co se ve Strakonicích 
stal zázrak připisovaný sv. Janu Nepomuc-
kému. Dcera zámeckého správce Rozálie 
Hodánková spadla 22. února nad jezem u Pě-
tikolského mlýna proti hradu do mlýnského 
splavu. Lidé ji hledali dvě hodiny pod ledem 
zamrzlé řeky. Když ji našli, vynesli ji na břeh 
u zámku. Děvčátko nejevilo známky života, 
ale náhle přišlo k sobě a bylo zcela zdravé. 
Před svou matkou a zástupem lidí Rozálie 
řekla, že když spadla do vody, zjevil se jí sv. 
Jan Nepomucký a uklidnil ji, že se neutopí. 

Strakonický zázrak byl jedním ze čtyř 
zázraků potvrzujících svatost Jan Nepomuc-
kého.  (red)

Zázraky se dějí
Při různých příležitostech se setkávám s lidmi, 
kteří mi začnou popisovat nějakou mimořádnou 
událost svého života. Nezřídka si v takových 
chvílích uvědomujeme, že ne vždy je řešení 
v našich rukou nebo našich možnostech. Jsou 
okamžiky, kdy se i lidé, kteří o sobě běžně 
uvažují jako o nevěřících, obracejí vědomě či 
podvědomě k Bohu.

Lidé věřící v Boží moc neutíkají z přirozených 
řešení svých záležitostí. Naopak si váží toho, 
kolik možností máme jako lidé a jak úžasná díla 
lze pozorovat v celé přírodě. 

Jistě není divné, že v různých obtížích se 
obrací s prosbou k Bohu, nebo alespoň „někam 
nahoru“, i lidé, kteří o sobě jinak říkají, že jsou 
nevěřící. Není výjimkou, že se vše vyřeší. Co ale 
náš život vede dál, je, že dokážeme v těchto chví-

lích být vděčni. Že celou situaci ihned nehodíme 
za hlavu. Jsme-li schopni takhle věci vnímat 
a reflektovat, pak si připravujeme pevnou půdu 
pod nohama a světlo i naději do situací obtížných 
a náročných.

To, že si chceme připomenout 300. výročí 
zázraku záchrany Rozárky Hodánkové, nemá 
být pouhá vzpomínka na historickou událost, ale 
můžeme objevit nové rozměry lidského života. 
Kéž nám připomínky a různé přednášky pomo-
hou, abychom měli otevřené oči nejen pro zázra-
ky velkého kalibru, ale i pro zázraky každého 
dne. Vždyť život sám je úžasný. Mnohokrát jsem 
byl svědkem mimořádných uzdravení, vyřešení 
těžkostí, neřešitelných záležitostí. Vděčnost mi 
pomáhá, abych měl pro takové věci oči otevřené. 
Moc přeji schopnost vidět a děkovat každému 
z nás – tím ať jsou naše životy stále bohatší!

Roman Dvořák, farář

Divadlo Kalich, hrají S. Remundová, L. Žáčková, 
B. Munzarová, I. Janžurová 
místo: dům kultury, info: MěKS

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Páteční schůzky Ledňáčků od 16.00 hod.
Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice 
a lidové hry. Chodit lze i nepravidelně. Sraz 
vždy v 16.00 hod. před zámkem u vývěsky 
ŠK – více na pobočce Za Parkem (Husova 
č. 380, 380 422 720). 2. 2. – schůzka 
se nekoná, 9. 2.– ukážeme si hvězdářský 
dalekohled a (snad) i hvězdy, 16. 2. – 
stopování zvířat, 23. 2. – zahrajeme si 
na zahrádce a uděláme si oheň. 

„Za Švandou dudákem do Strakonic“ je nová 
geolokační hra, kterou si díky aplikaci Geofun 
můžete nově stáhnout do chytrého telefonu. Hra 
se aktivuje i offline, když hráč dorazí za třetí 
hradní bránu strakonického hradu k safari.

Průvodcem nemůže být nikdo jiný než sám 
Švanda, který se vrátil ze světa a ve městě hledá 
svou milou Dorotku. 

Cesta vede strakonickým Podskalím 
k ostrovu a zpět přes park do centra města. 
Vypravěč každého hráče upozorní na za-
jímavosti, kterých by si měl všimnout. 
Samozřejmě nechybí otázky pro bystré hla-
vičky, ale nebojte, odpovědi můžete vybírat 
z nápovědy. Hůře přístupná místa nebo již 
zaniklé stavby uvidíte na fotografiích, které 
vám sám mobilní průvodce pošle. Protože 
jsme ve městě dud, i v telefonu několikrát 
dudy „zahučí“. 

Na hře v loňském roce pracoval odbor školství 
a cestovního ruchu společně se strakonickým 
dětským zastupitelstvem. Strakonice se tak 
zařadily k dalším městům České republiky, kde 
mohou hráči sbírat virtuální odměny geonky. 
Pokud jste ještě nikdy nehráli, vyzkoušejte ji 
s dětmi nebo sami, jen počkejte na trochu teplejší 
počasí. Jak se poznání města hrou bude líbit 
turistům a návštěvníkům, uvidíme začátkem 
nadcházející turistické sezony. Informační leták 
je již nyní k dispozici v městském informačním 
centru na hradě. 

odbor školství a cestovního ruchu

Nová hra pro chytré telefony i ve Strakonicích

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Rodiče + děti 
do 10 let

      Společné

2. 2. 10.30–12.00
4., 24. 2. 13.00–14.00 14.30–15.30
6., 13., 20., 27. 2. 16.15–17.15 17.30–18.30
17. 2. 14.45–15.45    16.15–17.15

Bruslení pro seniory 
1., 8., 15., 22. 2. 9.30–10.30
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Studuj obory, se kterými se v praxi 
neztratíš! Více na www.VSTECB.cz

Jak se vyrábí mladina
Vážení Strakoničtí, v našem povídání se 
dostáváme k samotné výrobě piva a tou je 
v první fázi příprava mladiny ve varně pivo-
varu. Pokud tedy máme připravené všechny 
potřebné suroviny, o kterých jsme si již po-
vídali, a to v požadované kvalitě, nic nebrání 
tomu, aby mohla být zahájená tato operace. 

Slad se zásadně používá ve formě slado-
vého šrotu, který vzniká šrotováním ječného 
(nebo i jiných druhů) sladu na speciálních 
šrotovnících. Jde o to, že pouze dobře namač-
kané zrno je přístupné všem potřebným enzy-
mům, a proto je tato zdánlivě jednoduchá 
operace velmi důležitá. 

SAMOTNÁ PŘÍPRAVA MLADINY  
SPOČÍVÁ V TĚCHTO DÍLČÍCH KROCÍCH 
n  Vystírání – smíchání sladového šrotu s tep-

lou varní vodou 
n  Rmutování – působení teplot a enzymů 

na sladový roztok
n  Scezování – oddělení tzv. sladiny od zbytků 

sladu a tedy od mláta 
n  Vyslazování – vymývání zbytků extraktu 

z mláta pomocí horké vody
n  Chmelovar – 90minutový var sladiny 

s chmelem, přičemž výsledným produktem 
je mladina

n  Chlazení mladiny na zákvasnou teplotu

Všechny tyto operace probíhají v tzv. varně 
pivovaru, někdy též nazývané jako srdce pivo-

varu. Varní soupravy mohou obsahovat pouze 
dvě nádoby (například v minipivovarech), ane-
bo více nádob ve velkých pivovarech. U nás 
v pivovaru je pětinádobová varna a objem 
jedné várky je cca 250 hl, což představuje ne-
uvěřitelných 50 000 piv. Hlavním, ale nikoliv 
jediným principem celého varního procesu je 
rozštěpit škrob přítomný ve sladu na jednoduš-
ší cukry, které jsou zkvašovány pivovarskými 
kvasinkami. Varní proces je klíčový, co se 
pokazí na varně, dá se napravit již pouze 
s velkými obtížemi, anebo vůbec. Proto je dů-
ležité, aby přístrojové vybavení bylo v dobrém 
stavu a personál obsluhující varnu byl náležitě 
zkušený a vzdělaný. Po asi deseti hodinách se 
horká mladina vyčerpá do vířivé kádě a poté 
zchladí na zákvasnou teplotu, u nás kolem 
7°C. To vše slouží jako příprava k další fázi 
výroby piva, a tou je hlavní kvašení. Ale o tom 
až v dalším článku… Váš pivovar Dudák

Informace o činnosti  
Českého červeného kříže
Okresní sdružení Českého červeného kříže 
ve Strakonicích organizuje ozdravné pobyty 
pro všechny věkové kategorie – zahraniční 
i tuzemské. Bližší informace naleznete na  
www.cck-strakonice.hys.cz, v sekci ozdrav-
né pobyty je možné si stáhnout celý přehled 
a přihlášku.

V dubnu je na programu zájezd do ter-
málních lázní Sarvár, v červnu a v říjnu pak 
zájezd za zvýhodněnou cenu na spojené 
pobyty ve španělské Oropese del Mar. 
ČČK nabízí také tuzemské pobyty pro 
seniory, například v Jilemnici, hotelu Sumo 
v termínu 23.–29. 7. Jedná se o tréninkové 
a rehabilitační centrum zápasníků sumo, je-
diné v ČR, s možností využívání rehabilitač-
ního centra s plnou penzí, nebo s polopenzí 
jako výchozí bod turistiky v Krkonoších.
Rodiny s dětmi mohou využít nabídky 
na červnový pobyt v Olšině v chatkách 
s volným programem a v srpnu v chatě 
Lesana s dvoulůžkovými pokoji a možností 
programu pro děti s rodiči nebo prarodiči.
Děti mohou s červeným křížem jet na letní 
záchranářský tábor do Střelských Hoštic 
s klasickým táborovým programem obo-
haceným o výuku a cvičení v první pomoci 
a výlety na kolech.

Helena Mocová Linhartová, ČČK
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ROZHOVOR

Zvuk motoru a vůně benzinu učarova-
ly Zdeňku Polánkovi coby mladému 
chlapci, který bydlel v samém soused-
ství motocyklové továrny ČZ ve Strako-
nicích. Jeho sen stát se konstruktérem 
se do posledního očekávání vyplnil, ba 
co víc. Zdeněk Polánka se stal továr-
ním jezdcem strojů Čezeta, na kterých 
vyhrával jeden závod za druhým. 

Naše povídání začalo vzpomínáním na rok 
1949, kdy mladý Zdeněk poprvé osedlal 
motocykl, na kterém absolvoval svůj první 
závod pod vedením trenéra Čeňka Kohlíčka. 
Byla to soutěž Tisíc zatáček v Plzni, po které 
vystoupal na stupeň nejvyšší, zlatý.

 
Pane Polánko, jaký impuls vás vedl v mlá-
dí k rozhodnutí, že svůj profesní a vlastně 
i osobní život nerozlučně spojíte s motory? 
Můj tatínek byl řezník, a tak nějak se po-
čítalo, že v jeho řemesle budu pokračovat, 
ale celý život jsem jako kluk obdivoval 
a okukoval dílny, kde se vyráběly nové 
modely motorek. Snad fakt, že jsme by-
dleli v těsném sousedství fabriky na mo-
torky, mě přivedl až do Čezety, kde jsem 
se vyučil strojním zámečníkem. Ale moje 
velká touha byla dostat se do vývojové 
dílny, kde se pohybovali tovární jezdci, 
soutěžáci, motokrosaři. Můj sen se splnil, 
po roce pobytu v učňovské dílně mě 
přijali do vývojové dílny. Měl jsem štěstí, 
protože jsem se dostal tam, kam mě to 
nejvíc lákalo, tam, kam se montovaly nové 
prototypy. Pokud si vzpomínáte, v tu dobu 
se tam začaly montovat skútry, říkalo se 
jim prase. Tak přesně tuhle dobu jsem tam 
zažíval. 

Jak se stane obyčejný chlapec továrním 
jezdcem? 
V té době docházeli tovární jezdci, hlavně 
věkem, Čeněk Kohlíček, vynikající jezdec, 
Eman Marha a Emanuel Paštika. Ti všichni 
už byli na zlomu, kdy končili se závodní 
činností. Tehdy vedení fabriky rozhodlo, 
aby Čeněk Kohlíček vybral mezi mladíky 
nové lidi a trénoval je. Tím jsem se dostal 
mezi skupinu, kterou trénoval Kohlíček. 
Svou první soutěž jsem jel v roce 1949, 
jmenovala se Tisíc zatáček Plzní. Tam jsem 
vyhrál a pak už jsem jezdil jako tovární 
jezdec další soutěže. V roce 1953 jsem jel 
první Šestidenní, která se tehdy jela v Gott-
waldově, dnešním Zlíně. V roce 1954 jsem 
byl nominován do Stříbrné vázy, která se 
jela v Anglii. Pak přišel rok 1956, ve kte-
rém už jsem startoval za národní Trophy 
team. V něm jsem setrval deset let. 

Měl jste nějaký vzor? 
Mým vzorem byl právě Čeněk Kohlíček. On 
byl geniálním jezdcem a byl zkrátka dobrý. 

Jakých úspěchů jste dosáhl v průběhu 
oněch zmiňovaných deseti let? 
Čtyřikrát jsem byl ve vítězném týmu,  
12 zlatých medailí a jedna stříbrná.

Byl jste pouze továrním jezdcem, nebo se 
vaše kariéra stočila i jiným směrem? 
Ne, začal jsem jezdit i motokrosy. Nejprve 
na 175. Posléze jsem přešel do kategorie 
„dvěstěpadesátek“. 

Motokrosové závody jsou značně náročné. 
Jaké byly vztahy mezi jezdci uvnitř týmu? 
Mezi ČZ jezdci byly vynikající vztahy 
a jawisti nám to trochu záviděli. Ale pokud se 
týkalo vztahu mezi těmito dvěma značkami... 
Šestidenní totiž vyžadovala v Trophy teamu 
nejméně dvě značky a dvě kubatury. Vztahy 
byly záviděníhodné. 

Vaše práce vám byla zároveň koníčkem, 
což vyžaduje značnou časovou náročnost. 
Jak se vaše práce slučovala s fungováním 
rodiny? 
No tak rodina si zvykla, že jsem byl hodně 
mimo domov. Skoro každou neděli jsme byli 
na závodech. Rodina mě podporovala. Měl 
jsem skvělé zázemí. 

Vy jste se po završení své sportovní 
kariéry věnoval naplno vývoji. Jakých 
úspěchů jste dosáhl? 
Na samém závěru jsem se věnoval především 
vývoji brzdových systémů jak sériových stro-
jů, tak závodních motorek. Bohužel výroba 
motorek byla z rozhodnutí nového vlastníka 
fabriky zastavena a tím skončila éra sportov-
ních motocyklů ČZ a zároveň i mé působení 
v Čezetě. 

Pane Polánko, podívejte se na slavnou 
značku Čezeta, která podivným způsobem 
zanikla. Otevřeně se hovořilo o likvidaci 
konkurenční značky firmou Cagiva. 
Myslíte si, že se ve Strakonicích ještě 
podaří vzkřísit značku Čezeta? 
Nemyslím si to. Ono začít s vývojem moto-
cyklů vůbec není jednoduché, než se výrobek 
vyvine k dokonalosti, aby se mohl prodávat 
sériově. Několik lidí se pokoušelo o vývoj, 

ale nechytlo se to. Nemyslím si, že by se 
tady měly tyhle motocykly někdy narodit 
v této době. Schopní konstruktéři se rozutekli 
po světě, když to tady skončilo. Pár jich 
začalo dělat konstrukce jako soukromníci. 
I když udělá někdo nějakou konstrukci, musí 
se odzkoušet, vyvíjet, a to zvládne jenom 
fabrika, jako byla tady. Menší nadšenci, kteří 
by to chtěli vyrábět, v dnešní konkurenci 
nemohou uspět. 

Když se ohlédnete za svou kariérou.  
Co vám svět na dvou kolech dal? 
Mně dal hodně. Jednak jsem se musel naučit 
jazyky, když jsem byl ve světě. Uměl jsem ně-
mecky a anglicky a díky tomu jsem se dostal 
do kontaktu s lidmi ze zahraničních továren, 
a když bylo třeba, tak i továrna mě poslala 
třeba do Anglie dělat tam technika. Po Šes-
tidenních mě zvali do Irska nebo do Skotska 
dělat přednášky. Jak říkám, dostal jsem se 
díky tomu téměř po celé Evropě. A nikdy 
bych neměnil. 

Přestože pan Polánka strávil hodně času 
v zahraničí, nikdy ho nelákalo opustit 
tehdejší režim v Československu a rozvíjet 
svůj um a talent mimo domov. Zůstal věrný 
své zemi a světu motorů, díky němuž dosáhl 
téměř všeho, čeho dosáhnout chtěl. Oby-
čejný chlapec, kterému se splnil klukovský 
sen. Mnohokrát stál na stupních nejvyš-
ších, okusil, co je sláva a vítězství. Co mu 
život na jedné straně vzal, na druhé bohatě 
vynahradil. 

Zanedlouho vznikne v nedalekých Radči-
cích muzeum veteránů, kde bude čestné mís-
to vyhrazeno právě Zdeňku Polánkovi, který 
i ve svém pokročilém věku neváhá usednout 
právě do starých aut a jako navigátor a spolu-
jezdec se účastnit závodů Bohemia rallye. 

Náš rozhovor jsme začali životním krédem 
pana Zdeňka a jím také povídání zakončí-
me. Do dalších let přejeme co nejméně pádů 
a další cenná vítězství... 

Zdeněk Polánka: „Kdo chce vyhrávat, nesmí padat…“
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Držitel Ceny starosty města Zdeněk Polánka Foto: M. Bučoková
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Udílení ceny starosty Jiřímu Dobešovi 
provázelo utajení nejvyššího stupně. 
Zcela netradičně, na plese házenkářů, 
pozval starosta města nic netušícího 
Jiřího Dobeše na pódium. 

Jaká byla vaše první reakce? 
Byl jsem překvapený, ale myslím, že jsem to 
zvládl. 

Jaký pocit jste měl, když jste přebíral cenu 
starosty před tolika lidmi? 
Pochopitelně, že to potěší. Přece jenom 
mužská ješitnost trošku zapracovala, to se 
musím přiznat, takže jsem měl velkou radost, 
a dostat takovou cenu před vyprodaným 
kulturním domem, na plese bylo 600 lidí, tak 
to určitě potěší. Město mi udělalo radost. 

Cena, kterou jste obdržel, je za vaše  
celoživotní dílo. Jaké ale byly začátky 
házené ve Strakonicích? 
Psal se rok 1958, chodil jsem do gymná-
zia a někteří moji kamarádi začali chodit 
na sídliště na házenou. To se tehdy hrála ještě 
česká házená. A protože jsem bydlel kousek 
odtud, v ulici Svatopluka Čecha, začal jsem 
chodit také. V té době jsem začínal jako star-
ší žák a hned potom jsem přešel do dorostu. 
A protože se nám dosti dařilo, v roce 1963 
jsme získali stříbrnou medaili na přeboru 
republiky, další rok jsme byli čtvrtí. Takže se 
mně tenhle sport líbil a zůstal jsem u něj. Po-
stupně, protože začínala mezinárodní házená, 
i my jsme na ni přešli. V roce 1961, přesně 
1. května 1961, jsme sehráli jako strakoničtí 
dorostenci první utkání mezinárodní házené 
ve Volyni proti písecké průmyslovce. Bylo 
to takové propagační utkání, které skončilo 
remízou 3 : 3. Postupně jsme z české házené 
přecházeli na mezinárodní házenou. Hráli 
jsme oba druhy. Až někdy v roce 1972 jsme 
českou házenou definitivně opustili. 

Upřesněte, jaký je rozdíl mezi českou 
a mezinárodní házenou? 
Rozdíl spočívá v tom, že při české házené tři 
hráči útočí a tři hráči brání. Útočníci nesměli 
do obranné třetiny a naopak obránci nemohli 
do útočné třetiny. Ten, kdo hrál v obraně, si 
nemohl střelit branku. V té době jsem byl 
obránce a mně se to nelíbilo. Takže jsem byl 
jedním z těch strůjců přechodu na handball – 
mezinárodní házenou, která má dynamičtější 
hru a je daleko rychlejší. 

Vaše sportovní působení skončilo poměrně 
brzo. Co slibně nastartovanou kariéru 
ukončilo? 
Ano, skončil jsem brzo. A jednoduchým 
způsobem. Na turnaji v Německu jsem si 
přivodil těžké zranění kolene, které skon-
čilo operací, a už to nikdy nebylo ono. Pak 
jsem se ještě chvíli snažil hrát, ale už jenom 
v pivotu, protože jinde to nešlo. V házené 
potřebujete uplatnit výskok, a tady to koleno 
přece jenom nebylo tak zatěžované. V roce 
1978 jsem definitivně skončil. 

Co bylo dál?
Začal jsem se věnovat trenéřině. V té době 
jsem měl syna, kterému bylo sedm let, a stra-
konický nestor sportovců pan Karel Moravec 
tenkrát trénoval družstvo mladších žáků, kde 
byl i můj kluk, a já jsem mu začal pomáhat 
a už jsem u trénování vlastně zůstal. 

Vy ale nejste spojen se strakonickou  
házenou pouze coby trenér? 
Postupem času přibyly i nějaké povinnosti 
kolem funkcionařiny a ta doba byla dosti 
složitá, myslím tím z politického hlediska. 
Museli jsme se snažit, abychom přežili, 
takže postupně jsem přebíral až funkci, 
ne předsedy oddílu, já jsem nikdy nechtěl 
dělat předsedu oddílu, vždycky jsem dělal 
místopředsedu. Předseda byl vždycky jenom 
taková figurka (smích) a já jsem tahal za nit-
ky. Až někdy po roce 2000, a to je zajímavé, 
jsem přebral roli předsednickou jako takovou 
a celou řadu let jsem v oddíle dělal úplně 
všechno z hlediska vedení. Samozřejmě, že 
bez další party spolupracovníků, a teď mám 
na mysli trenéry, se to nedá dělat. Takže nás 
bylo po tom roce 2000, jako trenérů, patnáct, 
šestnáct. Měli jsem všechna družstva, 
od mládeže až po dospělé, a to jak v dívčí 
složce, tak v mužské. 

Máte už svého nástupce, který po vás 
předsednické žezlo jednou převezme? 
Ano, postupem času, jak jsem stárnul, jsem 
si říkal, že to musím někomu pomaličku 
předat. Trvalo to dlouho. Nikdo to nechtěl, 
ale nakonec se mi to podařilo, takže dneska 
vedení, kromě trenérů, vykonávají čtyři lidé 
a dělají to velice dobře. Myslím, že jsem si 
vybral velmi dobře. Ještě jednou bych chtěl 
zdůraznit, že bez dobré party by to nešlo. 
Myslím si, že jsme nějakých úspěchů dosáhli, 
zvlášť teď v poslední době, kdy je strako-
nická házená známá nejen ve strakonickém 
kraji, ale i po celé republice a znovu říkám, je 
to o dobré partě, které si nesmírně vážím. 

Ve Strakonicích se vám povedl realizovat 
házenkářský sen. Vnímáte jako vrchol své 
kariéry vybudování házenkářské haly? 
Určitě, o halu jsme bojovali od chvíle, kdy se 
začala stavět basketbalová hala. V té době už 

jsme chtěli, aby hala byla větší a házená se 
tam vešla. Bohužel byly tam nějaké finanční 
limity, takže se to nepodařilo, a od té doby 
jsme se pokoušeli o výstavbu odpovídajícího 
objektu. Jednání, která jsem absolvoval, bylo 
nespočet. Halu jsme otevírali 24. 1. 2009 
a bylo to za účasti vedení Českého svazu 
házené a ten pocit je nezapomenutelný. Mám 
jedinou maličkou výčitku. Když se hala 
projektovala, v té době nám chodilo na há-
zenou padesát lidí, takže jsme se vzhledem 
k finančním prostředkům spokojili se třemi 
řadami v hledišti. Dnes se tam vejde 400 lidí 
a je vyprodáno, mohla být větší. Ale... kdo 
nic nedělá, nic nezkazí.

Co vám házená dala a co vám vzala? 
Dala mi pocit zodpovědnosti, naučil jsem se 
být zodpovědný vůči dalším. Slovo chlapa 
platí. Zážitků je nespočet a řada z nich je 
tak divokých, že si je raději nechám pro 
sebe. A co mi vzala házená? No, někdy 
jsem trochu ublížil rodině, když jsem nebyl 
doma. Možná takovou zajímavost na závěr. 
Jak jsem byl zažraný do házené, tak bych 
jednu příhodičku mohl říci. Jak jsem říkal, 
mám syna a v roce 1975 se narodila dcera. 
Na jaře roku 1976 jsme měli odjíždět hrát 
do Milevska. A moje žena, protože jsem 
pořád někam jezdil pryč, tak ráno odešla 
na houby a nechala mi tam dceru a myslela 
si, že nikam neodjedu. Takže já jsem dceru 
sbalil, uvařil jsem kašičku, ona ještě v té 
době nechodila, jenom seděla, a do toho 
Milevska jsme odjeli auty, náhradní dresy 
jsme měli v tašce, dceru jsem jimi zapřel 
a za potlesku a jásotu diváků jsem ji nesl 
přes celé hřiště na střídačku. Protože jsme 
měli jenom jednoho hráče na střídání, takže 
o to dítě se staral ten, kdo v té chvíli nehrál. 
Utkání jsme odehráli, v šatně jsem ji přeba-
lil a odjel domů. Žena se potom přiznala, že 
jsem stoupl v jejích očích o dvě stě procent 
a od té doby už mi nikdy nebránila. 

Úsměvným vzpomínáním jsme zakončili 
naše povídání. Dva muži, kteří na sklonku 
loňského roku obdrželi další z Cen starosty 
města. Vzhledem k jejich elánu nezbývá, než-
li oběma popřát, aby je jejich životní optimiz-
mus a radost ještě hodně dlouho provázely. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Jiří Dobeš     Foto: M. Bučoková

Jiří Dobeš: „Slovo chlapa musí platit!“



BRENO.cz ... inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO 
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

Akce platí do 28. 2. 2018 nebo do vyprodání zásob. 
Za případné tiskové chyby neručíme. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

KUPON NA SLEVU

Platí pouze do 28. 2. 2018!  
Vztahuje se pouze na zboží na prodejně. 

Slevy se nesčítají, neplatí zpětně, na akční 
zboží, na objednávku ani v e-shopu.

při nákupu

-15%

Z
pr

av
od

aj
 S

tr
ak

on
ic

e 
 0

2/
20

18

máme 
největší výběr
koberců, 
PVC a vinylu

Akce platí do 28. 2. 2018 nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.poskytujeme komplexní služby

bytové PVC nabízíme také
v šířích5m

poradenství
a individuální 

přístup 

řezání na míru 
a obšívání 

koberců

koberec i PVC 
profesionálně 

položíme

zboží dovezeme 
po celé ČR
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