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ŠUPINÁČI V SÍTÍCH JSOU PŘEDZVĚSTÍ PODZIMU

Využívání stezky pro
chodce na Podskalí
Okolo restaurace Zavadilka byl vybudovaný
tzv. „bajpás“, který odvedl cykloprovoz
z bezprostřední blízkosti restaurace. Přesto se
stává, že chodci využívají právě nově vybudované
přeložky cyklostezky k chůzi. V rámci vlastní
bezpečnosti nevstupujte na cyklostezku.

Město přispěje
dětem pětistovkou
na zájmovou činnost
Mimořádná podpora aktivit dětí 6–15
let byla schválena zastupitelstvem města.
Žadatelé o podporu mohou podávat vyplněné
formuláře od 1. 10. do 23. 12. Formulář
žádosti je k dispozici na ww.strakonice.eu.  

Město přidá zřizovaným
organizacím na energie
Výrazný nárůst cen energie promítli
zastupitelé do částky převyšující 8 mil.
korun, kterou schválili jako navýšení
příspěvků na provoz příspěvkovým
organizacím účelově, a to na úhradu
elektrické energie v roce 2022.
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Originální příslušenství

Volkswagen Taigo
Udávejte směr

Výrazný sportovní design, komfortní výbava a inteligentní systémy. To je nové SUV kupé
pro všechny, kteří nechtějí jít s davem a každý den je pro ně výjimečný.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 5,5−6,9 l/100 km, 124−156 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model
může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Auto Strakonice, spol. s r.o.

Písecká 513, 386 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

RV2102133/09

Autorizovaný prodejce Volkswagen
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Dvanáct milionů do škol a školek

Břetislav Hrdlička, starosta
Děti se radují z nového pískoviště 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

V průběhu jara a léta se nepřetržitě budovalo v místních školách a školkách. Nutné
opravy, ale i rekonstrukce střech, fasád,
sociálních zařízení, elektroinstalací probíhaly hned na několika školských budovách
souběžně během prázdnin. To proto, aby
se co nejméně narušovala roční výuka.
V souhrnu město zainvestovalo do oprav škol
částku téměř 12 000 000 Kč.
POJĎME SE PODÍVAT, O JAKÉ INVESTIČNÍ AKCE ŠLO

Celkem ve třech budovách došlo k úpravám
toalet tak, aby v každé z nich vzniklo bezbariérové WC.  V budově školy Poděbradova
ve zvýšeném přízemí z toalety pro učitele
vzniklo společné WC pro osoby s omezenou
schopností pohybu. V Základní škole Čelakovského, jak v budově Jezerní, tak v Chelčického, vznikly celkem tři bezbariérové toalety.       
Mateřská škola Lidická se potýkala s dosluhujícím vybavením umývárny a toalet.
V rámci úprav bylo veškeré vybavení vyměněno, stejně jako vedení kanalizace a vodovodu,
obklady, dlažby.  
Mateřská škola Spojařů je co do kapacity
i samotného objektu ve srovnání s jinými větší
školkou. Nové sociální zařízení se vybudovalo
v obou podlažích. V září na děti čekaly zbrusu
nové obklady, dlažby i samotné toalety. Co
je méně viditelné, ale stejně potřebné, jsou
rozvody kanalizace a vodovodů.   
MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

foto: archiv MŠ Čtyřlístek

OPRAVA STŘECHY V MŠ ČTYŘLÍSTEK
OČIMA PEDAGOGŮ A DĚTÍ

„V Mateřské škole Čtyřlístek se oproti
doposud jmenovaným opravovala střecha.
Rekonstrukce, včetně tepelné izolace,
probíhala od dubna do června a provedla
ji firma PVSTAV eu, s. r. o., Prachatice.
Dětem se velice líbil i samotný průběh
rekonstrukce. Z bezpečné vzdálenosti
zaujatě pozorovaly dění na střeše a z práce
pokrývačů byly nadšené. Už teď se těší, že
k nové „čepici“ brzy přibude i nový „kabát“, který školka také potřebuje. Souběžně
s rekonstrukcí střechy probíhala i výstavba
nového pískoviště, které děti využívají
ke každodenním tvořivým hrám,“ prozradila ředitelka školky Gabriela Jánská.
Základní školu Dukelskou čeká v budoucnu celková revitalizace s výstavbou
nového pavilonu. Než se tak ale stane, bylo
zapotřebí bezodkladně opravit elektroinstalaci ve třetím nadzemním podlaží.
V průběhu posledních dvou let se opravovaly elektrorozvody v prvním a druhém
nadzemním podlaží. Zákonitě tedy na řadu
přišlo i třetí patro. V částce převyšující tři
miliony korun je zahrnuta rekonstrukce jak
silnoproudých, tak slaboproudých rozvodů
a s tím souvisejícího zařízení, jako jsou
například kamerový systém, automatické
otevírání dveří, což není finančně jednoduchá záležitost.
Mateřská škola U Parku dostala ještě
před začátkem prázdnin nový kabát, ze
kterého do dálky září usměvavé sluníčko.

Když se začnou šupináči mrskat v sítích,
vládne podzim. Občas se přistihnu,
že zažívám stejné pocity jako moje
babička. Konec podzimu a zima v sobě
opravdu ukrývá jakési tajemno, snoubící
se s obavou. Je vlhko a deštivo, slunce
ztrácí sílu, pokud vůbec prorazí mraky.
Zimy tu bývaly plné sněhu a dětských
radovánek. Ani to už naše děti nezažívají. A k tomu média denně zásobují
katastrofickými scénáři o nedostatku
energií, vysokých cenách, potravinové
krizi, covidu a válce. Napadá mě
tolikrát citovaná pravda o nápomocné
ruce, kterou každý nalezneme na konci
svého ramene. Ti, co mohou, se zásobují
dřevem, a ti, kteří jsou odkázáni na dodavatele tepla, se snaží trochu šetřit. Bez
toho to zkrátka nepůjde.
Až příliš dlouho jsme si žili nad poměry.
Dobré časy, zlé časy, pořád se to střídá.
Ale obyčejní lidé v Čechách si vždy dokázali poradit. A pokud trpíme materiálně,
můžeme se vždy vrátit k tomu, co dnes
nějak zapomínáme. K lásce v rodinách,
sousedské pomoci, pokoře, lidové zábavě, prostě k lepším mezilidským vztahům.
V tom je síla žití. Přeji nám všem dobré
časy, abychom se zbavili pomluv, ústrků
a podvodů, přeji nám návrat mravních
hodnot, oporu v bližních a hodně úcty
a lásky mezi lidmi navzájem. A k tomu
ještě trochu klidného, slunečného a barevného podzimu a babího léta.
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INFO Z RADNICE

Lekníny se z Virtu neztratí

Požární nádrž na Virtě všichni znají jako
zarostlé místo, které jednak hyzdí zdejší
náves a už vůbec neplní svou funkci. Postupně se podobné zdroje vody obnovují
a při té příležitosti i opravují.   
Ve středu 7. září bylo předáno staveniště požární nádrže na Virtě. Město ji
zrevitalizuje v nákladech přesahujících
1,6 milionu korun s DPH, přičemž na obnovu byla poskytnuta dotace ve výši
1 018 000 Kč.
Ještě před začátkem samotných stavebních úprav byly z nádrže odborně vyjmuty lekníny. Ty firma přesune do jiné
nádrže k jejich uchování a rozmnožení.
Po ukončení prací budou vráceny zpět
a částečně se počítá s jejich vysázením
i na jiných místech po městě, například
pod lávkou u pivovaru.
Dodavatelsky stavbu, která bude sloužit
zejména k zajištění požární vody v místě
a k zadržení vody v krajině, zajistí firma

Virtská nádrž těsně před rekonstrukcí 

Potenec, s. r. o., s termínem ukončení
do dvou měsíců od předání staveniště.
Projekt je spolufinancován Evropskou
unií – NextGenerationEU v rámci pro-

foto: Markéta Bučoková

gramu Ministerstva zemědělství 129 390
„Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádrží –
2. etapa“. 
Markéta Bučoková, PR

My v tom Jihočechy nenecháme
Zastupitelé na zářijovém jednání schválili
zapojení města do dotačního programu „My
v tom Jihočechy nenecháme II“. Rada města
se zabývala podmínkami pro administraci žádostí. Příjem žádostí bude zahájen
3. 10. a ukončen 30. 12. včetně. Žadatel si
formulář může vyzvednout na podatelně
MěÚ Strakonice, dále budou k dispozici
na webových stránkách města a v infocentru

pro seniory. Formuláře budou přijímány
formou osobního podání opět na podatelně
městského úřadu, případně prostřednictvím
České pošty, a. s., nebo datovou zprávou.
Bude-li žádost obsahovat veškeré údaje a žadatel splní podmínky dotačního titulu (např.
bezdlužnost vůči městu), budou finanční prostředky poskytovány v bezhotovostní, nebo
hotovostní formě. S ohledem na skutečnost,

že platby v hotovostní formě jsou administrativně náročné, budou zpracovány a poskytnuty pouze v konkrétních termínech. Ty
budou zveřejněny na webových stránkách
města a sociálních sítích. Doporučujeme proto využívat bezhotovostní formu.  Podrobné
info naleznete na: https://myvtomjihocechynenechame.cz/
Markéta Bučoková, PR

Náves – výkladní skříň každé obce
Náves v osadě Hajská prošla během
letošního jara a léta obnovou. Nová fasáda
na místní kapličce, dětské herní prvky,
místo k posezení a hlavně obnovený celkový ráz návsi, která si i přes revitalizaci
zachovala ducha jihočeské vesničky.
Celkové náklady na obnovu návsi vyšly
městskou kasu na 2 105 000 Kč s DPH.
S podanou žádostí o finanční podporu
u Státního zemědělského investičního fondu město uspělo a po celkovém ukončení
investiční akce, tedy po kolaudaci, obdrží
dotaci ve výši 1 200 000 Kč.
Zhotovitelem díla byla strakonická firma
Prima, a. s., které děkujeme za rychlé
a precizní zpracování zakázky.
Markéta Bučoková, PR
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Náves v Hajské v novém

foto: Markéta Bučoková
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Měřiče rychlosti upozorní – nohu z plynu!

Informativní měřiče rychlosti mají své
opodstatnění. Ve vybraných úsecích
upozorní řidiče na překročení povolené
rychlosti. Ti vnímavější jejich varování
uposlechnou, ti druzí se s dopadem setkají při následných kontrolách. Radary
nejenže slouží k prevenci, ale zároveň
jsou ukazatelem, kde zvýšit dohled dopravní policie nad silničním provozem.
Státní fond dopravní infrastruktury
vypsal pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace pro
rok 2021.
Jedním z podporovaných opatření
je i instalace měřičů rychlosti vozidel
s informativními ukazateli okamžité
rychlosti vozidel. Z pohledu řidičů jde
možná o nepopulární zařízení, ovšem
ze statistik vyplývá, že nedodržování
rychlosti je jednou z nejčastějších příčin
fatálních dopravních nehod.  
Vedení města společně s odbory rozvoje a dopravy a s městskou policií vytipovalo tři lokality při vjezdu do města,
kde by měřiče měly být nainstalovány.

Ilustrační foto měření rychlosti 

Jedná se o lokalitu Nového Dražejova
v ulici Otavská při příjezdu od Katovic, druhý u hřbitova na Podsrpu a třetí
u prodejny sportovních potřeb v ulici
Volyňská.
Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny na částku
600 000 Kč. V tomto konkrétním pří-

DOPRAVA

foto: Markéta Bučoková

padě, bylo město úspěšným žadatelem
a obdrželo dotaci ve výši 85 %, podíl
hrazený z městského rozpočtu tak činí
132 500 Kč.
První radary byly instalovány koncem
letošního září.
Markéta Bučoková, PR

Zebra se po prázdninách vrátila
Po dvouměsíční prázdninové pauze se
strážníci vrátili na přechody pro chodce,
aby dohlédli na bezpečnost školáků při
cestě do škol. Zároveň odstartoval další ročník preventivních besed Zebra se
za tebe nerozhlédne, které jsou šité na míru
zejména prvňáčkům. A prvními prvňáčky,
za kterými preventistky městské a státní
policie zamířily, byli ti na ZŠ Povážská.
Tradičně dostali mnoho informací o tom,
jak a kde přecházet, že není dobré se spoléhat jen na zeleného panáčka, co všechno
rozrušuje v dopravě mysl, za co všechno se
rozdávají pokuty. A také, že i ve Strakonicích mohou narazit na nebezpečnou věc,
a to jsou injekční stříkačky s jehlou, které
narkomané bez ostychu odhodí kdekoliv.
S novým školním rokem se tedy rozjedou
besedy na všech strakonických školách.
Probíhají od prvních až do sedmých tříd
a probere se na nich vskutku vše, co děti
a mládež ohrožuje.
Jaroslava Krejčová, MP
Zpravodaj města Strakonice 

Z preventivní besedy s prvňáčky

foto: archiv MP
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CENA STAROSTY

S Petrem Pučelíkem o vojně, amatérském filmování a novinařině
O amatérském filmování a profesionální
novinařině jsme si povídali s Petrem Pučelíkem u příležitosti převzetí ceny starosty
města, kterou dostal mimo jiné za dlouholetou
propagaci Strakonic.
Jak se rodák z Chomutova ocitl
na jihu Čech?
Jednoduše. V roce 1965 mi přišel povolávací
rozkaz na vojnu, tehdy povinnou, a já narukoval do Dobřan a následně do Chotěšova, kde
ze mě udělali radistu. Po tříměsíčním kurzu
jsem byl převelen na malou rotu do Katovic.
Dodnes mě mrzí, že jsem se tam nesešel
s Karlem Krylem, který před mým příchodem
odešel z této roty do civilu. Já si tam v uvolněných šedesátých letech odsloužil dva roky
základní vojenské služby, během kterých jsem
v Katovicích místo Kryla potkal svou budoucí
ženu.
Nabízí se otázka, zda máte dobré vzpomínky na vojnu, ale ve vašem případě musí být
dobré…
Je zajímavé, že v pozdějších letech člověk
vzpomíná na vojnu spíše v dobrém. Tedy většinou. Byli jsme vytrženi z civilu a dva roky
trávili život v maskáčích za plotem. Dlouhodobý pobyt člověka v ohrazeném prostoru poznamená a odhalí lidské povahy. Vzpomínám
na historku, která se mi přihodila při strážní
službě. Měli jsme povinnost držet v noci tzv.
dvouhodinové stojky a obcházet katovickou
rotu s nabitým samopalem. Jednou na mě
vyšla řada mezi desátou a dvanáctou hodinou.
Měsíc nesvítil, a tak chodím ve tmě podél plotu kolem zhasnutých ubikací a nudu zaháním
recitováním Morgensterna: „Koleno samo
světem jde/jen koleno víc nic/není to strom/
stan taky ne/jen koleno víc nic...", když najednou se v pšeničném poli za plotem objevila
tajemná záře. Natáhl jsem samopal a dírou
v plotě, kterou se chodilo na černé vycházky,
jsem vlezl do pole. Šel jsem za světlem a došel
až k nováčkovi Habarkovi z nejvýchodnějšího
Slovenska, který si při baterce na lihovém
vařiči připravoval smaženici z lišek. Nebyl rád,
že jsem ho objevil, nechtěl se s nikým dělit.
Na vojně se ale také rodí velká kamarádství.
Vzpomínám na Jirku Zamazala, Pavla Marka
a další, se kterými jsem dělal divadlo malých
forem nebo večery poezie. Po rozkaze, který
býval ve čtyři hodiny odpoledne, odjížděli důstojníci z roty, a my zkoušeli třeba i u dozorčího stolku, když na někoho z nás vyšla dozorčí
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Petr Pučelík při předání ceny

foto: M. Bučoková

služba. K výhodám takové tvůrčí činnosti
na vojně byla i možnost dostat se z kasáren.
Občas jsme pořádali večery poezie v katovickém kulturním domě. Tam jsem se také
seznámil se svou budoucí ženou Zdeňkou.
Pověstné léto šedesátého osmého roku jste
tedy strávil zde?
Po vojně jsem nějaký čas bydlel v Plzni, ale
když se nám 29. června 1968 narodil syn
Petr, vrátil jsem se do Katovic. V noci 21.
srpna přišli Rusové. Lidé v panice skupovali
potraviny ve velkém a já byl vyslán pro zásoby
sunaru, což bylo sušené mléko pro kojence.
Vracel jsem se na kole s plnou taškou, když
se na mě uprostřed katovického mostu zezadu
nalepil ruský obrněnec. Řidič spěchal, ale já
jel schválně pomalu a středem, aby mě nemohl
předjet. Nervózní voják za mnou přidával
naprázdno plyn, ale já neuhnul a on nakonec
přizpůsobil rychlost mému tempu až k našemu
domku, kde jsem odbočil. Bylo mi dvacet
a jemu možná taky. Uvědomil jsem si až později, že mě klidně mohl odhodit z mostu a nic
by se mu nestalo. Naštěstí to neudělal.
Zůstal jste v jižních Čechách a začal pracovat v národním podniku Fezko...
Začínal jsem jako normovač, později jsem
pracoval v podnikové propagaci. Po celou tu
dobu v sedmdesátých a osmdesátých letech
jsem se hodně věnoval amatérskému hranému
filmu. Měli jsme výbornou partu, do které
patřili Milan Kepl ze Zbrojovky, František
Řežáb z Mototechny nebo bratři Tritové, jeden
fotograf a druhý vysokoškolák. Zvuk v amatérském filmu býval tehdy velkým technickým
problémem, a přestože jsem vyhrál celostátní
literární soutěž Brněnské šestnáctky s filmovým scénářem „Vědomí dechu“, realizovat
tento téměř hodinový dialogový film bylo nad
naše technické možnosti. A tak jsme začali
vymýšlet krátké několikaminutové hrané
snímky beze slov. A to nám šlo. Připomenu

alespoň dva úspěšné filmy jak v domácích,
tak zahraničních soutěžích. Byly to „Housle“ a „Veď mě dál, cesto má“ s Františkem
Řežábem v hlavní roli. Oba filmy vygradovaly
do nečekané pointy a bavily diváky po celé
Evropě. Vycházeli jsme z názoru, že malá
filmová forma inklinuje spíše k básničce
a klauniádě. František Řežáb, tajemný muž
v dlouhém černém kabátě s černým tralaláčkem na hlavě a s vážnou tváří bez úsměvu, byl
pro naše filmy ideálním představitelem.
To bylo období Fezka, ale co vaše novinářská profese?
Když se v osmdesátých letech objevil Gorbačov, normalizace u nás začala dostávat
trhliny. Přestalo mě bavit remcat jenom
u piva a vrátil jsem se k myšlence dokončit
své středoškolské vzdělání vysokoškolským
studiem. Chtěl jsem psát, a když se mi naskytla příležitost dálkově studovat na fakultě
žurnalistiky v Praze, využil jsem toho. Před
jejím dokončením jsem odešel do pražského Orbisu a stal se redaktorem v ústřední
redakci. Po revoluci 1989 jsem ještě tři roky
působil jako novinář v Praze, kde jsem byl
přijat do nově vzniklého Syndikátu novinářů
České republiky. Když se začal připravovat
první regionální deník ve Strakonicích, vrátil
jsem se do jižních Čech a v roce 1993 se stal
jeho prvním šéfredaktorem. V Listech Strakonicka jsem působil do roku 2004 a potom
ještě dva roky v Klatovech jako šéfredaktor
Klatovského deníku.

Nebyly vám Strakonice po Praze malé?
Regionální noviny jsou pochopitelně jiné,
ale v regionech nezastupitelné. Také u nás
po revoluci jejich význam narůstal, ale i když
novináři v Praze o sebe zakopávali, do regionů se jim nechtělo. Tam lidé do regionálních
redakcí přicházeli bez sebemenší praxe
a profesi se učili za pochodu. To se zpočátku
odráželo na kvalitě regionálních novin, ale
dnes už je to naštěstí jiné.
***
Petr Pučelík, šéfredaktor Strakonické televize,
je muž s širokým záběrem. Můžete ho potkat
s kamerou či mikrofonem v ruce. S bločkem,
do kterého pečlivě zaznamenává dění napříč
městem. Ač není rodákem, strakonickým
patriotem se rozhodně stal. Povídání s ním nebralo konce a jen stěží jsme se loučili s přáním
mnoha zdařilých textů.
Zpravodaj města Strakonice

Stálice v proměnách času
Po téměř roce a půl se 25. listopadu
2022 otevřou brány kostela sv. Prokopa.
Ve Zpravodaji vám v průběhu roku dáme
nahlédnout do známých i nově objevených
částí a prvků tohoto klenotu Strakonic.
Ač počátky svých dějin patří k nejstarším památkám města, přece stále slouží
svému účelu. Podíváme-li se na areál hradu, všechny objekty změnily způsob svého
užívání, některé dokonce již vícekrát. Kostel sv. Prokopa je stále využíván jako místo
modlitby, bohoslužeb a chvály Boží.
Stavba je založena v nejvýchodnější části
skalního ostrohu vzniklého nad soutokem
řek Otavy a Volyňky. Původně panský
kostel má své počátky na začátku 13. století a před rokem 1243 je darován panem
Bavorem I. řádu sv. Jana Jeruzalémského
(johanitů aneb maltézských rytířů) a stává
se kostelem klášterním.
Přístup zajišťuje dvouramenné schodiště
na severní straně. Sestává z obdélné lodi
a presbytáře. V západní části lodi je rozsáhlá kruchta, zřejmě nejstarší část stavby.
K jižnímu boku lodi přiléhá úzká boční
loď, nad níž byly zřízeny další místnosti
s průchodem na kruchtu a na děkanství.
První klenební pole presbytáře tvoří
základnu věže. Při presbytáři stojí mohutná
stavba sakristie.
Kostel byl původně jednolodní, přičemž
loď byla pravděpodobně ukončena pravoúhle v místě dnešního podvěží. V této době
byla možná vystavěna dnešní sakristie,
původně snad starší románský opevňovací
donjon. Tato nejvýchodnější hradní věž
mohla případně sloužit i jako poslední útočiště v době obléhání, není vyloučeno, že
byla jednou z prvních obytných hradních
budov z počátku 13. století. K této věži
vedla podél hradby úzká otevřená chodba,
která je dnes boční lodí kostela.
Při vzniku boční lodi, kde se uchovává
kopie obrazu P. Marie Vítězné, byla zazděna gotická okna v jižní stěně a upraveny
krovy.
Kolem roku 1243 byla postavena monumentální, 40 metrů vysoká věž v předchozím slohu, jež má svým vzhledem i svým
umístěním mezi presbytářem a lodí dosud
románský charakter. Z téže doby je i gotický presbytář (kněžiště).
Významné úpravy hradu i kostela byly
provedeny počátkem 16. století za velkopřevora Jana z Rožmberka (1511–1532).
Zpravodaj města Strakonice 

PO STOPÁCH MINULOSTI

Majestátně tyčící se kostel sv. Prokopa

Byla zaklenuta hlavní loď kostela pozdně
gotickou křížovou klenbou o pěti polích
s vloženými terakotovými rozetami nad
kruchtou.
Během třicetileté války byl kostel
na mnoha místech zničen a postupně se
obnovoval, hlavně v 18. století.
Ve 30. letech 20. století se uskutečnila velká rekonstrukce týkající se fasády,
oken a nově byl upravován interiér kostela.
S ohledem na požadavky liturgických
předpisů II. vatikánského koncilu
(1962–64) byl nově uspořádán presbytář.

foto: archiv města Strakonice

Původně nesl chrám zasvěcení sv.
Vojtěchovi, prvnímu pražskému biskupovi
českého původu. Nevíme, kdy a kým byla
dedikace změněna na sv. Prokopa, opata.
Svátek, a tedy titulární slavnost kostela se
tak slaví v okruhu 4. července. Roku 1787
pozbyl kostel sv. Václava status farního
kostela, jímž se stal sv. Prokop, dokonce
s četným titulem „děkanský“. V červenci
2018 byla farním kostelem ustanovena sv.
Markéta a sv. Prokop se stal tzv. filiálním
kostelem.
Roman Dvořák, farář
říjen 2022
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY
7. 9. – 30. 10.
100 let organizovaného lyžování
ve Strakonicích
výstava o historii jednoho z nejoblíbenějších zimních
sportů v jihozápadních Čechách, texty, fotografie, videa, včetně ukázek dobové výstroje, pohárů a medailí
místo: výstavní sály muzea
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.
9. 9. – 30. 10.
Spolu – Valentin Horba a David Hugo
Habermann
veselé obrazy V. Horby doplněné kovanými
sochami D. Habermanna
místo: výstavní sály muzea
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.
11. 9. – 9. 10.
Lifetime & Freedom of expression
úvodní výstava ke speciální expozici, která proběhne
v rámci South Rocks warm up party 7. 10.
místo: Artwall Strakonice (ul. Želivského)
26. 9. – 7. 10.
Když tě Slunce pohladí
charitativní výstava fotografií Dity Kozákové
v rámci Týdne sociálních služeb
místo: vstupní hala ŠK
3. 10., 16:00 hod. vernisáž
10. 10. – 28. 11.
Nebe bylo plné hvězd
výstava připomíná komunistický pokus o násilnou
likvidaci klášterů a řeholních řádů na našem
území, místo: vstupní hala ŠK
otevřeno ve výpůjční době ŠK (tj. Po + St–Pá
8:00–18:00 hod., Út zavřeno, So 8:00–12:00 hod.)
do 30. 10.
Nové archeologické poklady
archeologické nálezy učiněné
ve spolupráci s veřejností od roku 2015,
nově rekonstruované keramické předměty
z muzejních sbírek
místo: výstavní sály muzea/mázhaus
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.
od 4. 1.
Jaroslava Vokáčová – Květiny
výstava přístupná v době konání společenských akcí
místo: společenský sál ŠK
Výstavka větviček na určování
Pokračují i dlouhodobé akce – Místa
s přírodními zajímavostmi, Nejmilejší knihy
místo: pobočka ŠK Za Parkem

KINO OKO
1.–2. 10., 17:30 hod.
Kde zpívají raci
Tajemství se skrývají těsně pod povrchem.
USA, drama/mysteriózní, titulky, 125´, 2D, od 12 let
1.–2. 10., 20:00 hod.
Spolu
Láska neznamená oběť.
ČR, drama, 118´, 2D, všem
3.–4. 10., 17:30 hod.
Buko
Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá
jako špatný vtip, protože jeho nová majitelka se koní bojí.
ČR, komedie/drama, dabing, 112´, 2D, všem
3.–4. 10., 20:00 hod.
Úsměv
Horor o tom, že i jedna z nejkrásnějších lidských
emocí může být děsivě znepokojivá.
USA, horor, titulky, 117´, 2D, od 15 let
5. 10., 17:30 a 20:00 hod.
Prezidentka
Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku…
ČR, romantická komedie, 2D, od 12 let
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6.–9. 10., 17:30 hod.
Zoufalky
Co teda kluci chtějí?
Lot/ČR, komedie, dabing, 100´, 2D, od 12 let
6.–7. 10., 20:00 hod.
Tři tisíce let touhy
Idris Elba jako kouzelný džin vypráví příběhy
touhy napříč historií a též nabízí splnění tří přání.
USA/AUS, fantasy/drama, 108´, 2D, od 15 let
8.–9. 10., 20:00 hod.
Paní Harissová jede do Paříže
Proč by ovdovělá britská uklízečka nemohla toužit
po šatech od Diora?
VB, komedie, titulky, 116´, 2D, všem
10.–12. 10., 17:30 hod.
Zaměstnanec měsíce
Zaměstnanec měsíce dodržuje nejlepší tradice
francouzské komedie a humoru.
FR, komedie, dabing, 83´, 2D, od 12 let
10.–11. 10., 20:00 hod.
Světlonoc
Je to tu zakleté.
Slov/ČR, drama/mystery, 109´, 2D, od 15 let
13.–16. 10., 17:30 hod.
Cirkus Maximum
Cirkusový život není jen tvrdá práce, ale i svérázný svět lidí, kteří mají rádi legraci a obětují se pro
úspěch v manéži.
ČR, rodinná komedie, 2D, všem
13.–15. 10., 20:00 hod.
Válečnice
Za některé věci stojí za to bojovat…
USA, historický, titulky, 2D, od 15 let
16.–17. 10., 20:00 hod.
Halloween končí
Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou,
mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však dojde i na něj.
Aspoň to slibují tvůrci posledního dílu hororové ságy.
USA, horor, titulky, 111´, 2D, od 15 let
17. 10., 17:30 hod.
18.–19. 10., 17:30 a 20:00 hod.
Jan Žižka
Film vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce
českých zemí…
ČR, životopisný/historický/drama/akční, dabing
125´, 2D, od 12 let – 17:30 hod./od 15 let –
20:00 hod.
20.–23. 10., 17:30 hod.
Websterovi ve filmu
Propletené příběhy s nečekaným dobrodružstvím
se věnují každodenním dětským radostem i trápením a ukazují, že nejpevnější je rodina.
ČR, animovaný, 65´, 2D, všem
20.–23. 10., 20:00 hod.
Za vším hledej ženu
Středobodem příběhu jsou tři kamarádky, tři osudy.
Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život.
ČR, vztahová komedie, 105´, 2D, od 12 let
24.–26. 10., 17:00 hod.
Jurský svět: Nadvláda 3D
Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď
na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my.
USA, dobrodružný/akční, dabing, 147´, od 12 let
24.–27. 10., 20:00 hod.
Black Adam
Téměř 5 000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů – a stejně rychle
uvězněn – je Black Adam.
USA, akční/fantasysci-fi, DCkomiks, titulky, 125´,
2D, od 12 let
26.–27. 10., 17:30 hod.
Šoumen krokodýl
Lyle – zpívající krokodýl, který miluje koupele.
USA, komedie/rodinný, dabing, 122´, 2D, všem

28.–31. 10., 17:30 hod.
Princ mamánek
O princi, který musel dospět v krále.
ČR, pohádka, 100´, 2D, přístupný
28.–30. 10., 20:00 hod.
Ďáblova kořist
Ďábel ji má přesně tam, kde ji chce mít... a chce vstoupit. USA, horor/thriller, titulky, 93´, 2D, od 15 let
31. 10., 20:00 hod.
Adam Ondra: Posunout hranice
Jaká je skutečná cena za úspěch?
ČR, dokument, 80´, 2D, všem
SENIORSKÁ STŘEDA
12. 10., 9:30 hod.
Řekni to psem
…šlápne do psího… no, víte čeho… Opravdu je
to štěstí?
ČR, komedie, 85´, 2D, Cinemart
FILMOVÝ KLUB
12. 10., 20:00 hod.
Trojúhelník smutku
Satirická komedie o společenských rolích a opojné síle moci, která nenechá na nikom nit suchou.
Švédsko, drama, titulky, 147´, 2D, od 12 let

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MÍR
9. 10., 14:30 a 16:30 hod.
Perníková chaloupka
LS Radost
16. 10., 14:30 hod.
Dlouhý, Široký, Bystrozraký
Rodiče a přátelé MŠ Lidická, loutková pohádka
23. 10., 14:30 a 16:30 hod.
Četnická pohádka
LS Radost

DŮM KULTURY
2. 10., 14:00 hod.
I. ročník Setkání harmonikářů
Setkání harmonikářů a heligonkářů z širokého okolí
6. 10., 19:00 hod.
Milionový údržbář
Jako milionář zklamal. Uspěje jako bezdomovec?
Francouzská komedie, divadelní předplatné A
12. 10., 19:00 hod.
Dan Bárta a Rozhlasový Big Band Gustava
Broma
Slavnostní koncert Českého rozhlasu České Budějovice
13. 10., 19:00 hod.
KPH – Trio Opera Diva
Ani Vardanyan – zpěv, Eva Mišková – flétna,
Drahoslava Satorová – klavír
18. 10., 19:00 hod.
Trabantem kolem světa na jeden zátah
Superpřednáška, Daniel Přibáň
19. 10., 19:00 hod.
Muž mojí ženy
Divadlo na Fidlovačce, divadelní předplatné B
20. 10., 19:00 hod.
The Backwards – World Beatles Show
v programu Beatles Legends
Jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě, košická kapela, pravidelně vystupuje v USA a Anglii
25. 10., 8:30 hod.
Burza škol
TANEČNÍ KURZ 2022
7. 10., 20:00 hod.
Prodloužená lekce
14., 21. a 27. 10., 20:00 hod.
Základní lekce

Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÁLY V HRADU
3. 10., 19:00 hod.
Afrika s Tuktukem – cestovatelská beseda
Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách. Tentokrát
vyrazil s Tuktukem (tříkolkou) po Africe!
místo: Rytířský sál
3. 10., 17:00 hod.
Vernisáž k výstavě 130. výročí
nemocnice Strakonice
místo: Maltézský sál
24. 10., 19:00 hod.
Beseda s Janem Hřebejkem
místo: Rytířský sál

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA
5. a 19. 10., 17:00 hod.
Šachy
pro děti od 6 let, přihlášení nutné
11. 10., 16:30 hod.
Vaření pro děti
pro děti 5–12 let, přihlášení nutné
14. 9. – 15. 12.
Bezplatné kurzy počítačů a osobního
rozvoje
více na www.attavena.cz
23. 10., 10:00–17:00 hod.
Podzimní focení
venkovní focení pod Hvězdou, fotografka Oxy
24. 10., 10:30 hod.
Setkání s dulou
poradna s dulou a certifikovanou laktační poradkyní Ivou Fajovou, přihlášky na 723 045 420

PŘÁDELNA NA DUBOVCI
21. 10., 19:00 hod.
Automat na filmy – Buchty a loutky
improvizační loutkové divadlo
více info na FB Jsme Strakonice

ČAJOVNA NA PŮDĚ
6. 10., 17:00 hod.
Čaj o páté...
setkání, beseda na volné téma, kytarový doprovod
12. 10., 17:00 hod.
BuďSob – setkání skupiny lokální
soběstačnosti
13. 10., 18:00 hod.
Tajemné komnaty lidského bytí...
setkání, beseda, filozofické zamyšlení s Richardem Maršákem
14. 10., 18:00 hod.
Se stínem jsme sami – EVIJAN
autorské čtení, fotografie, promítání
18. 10., 18:00 hod.
Na slovíčko s doktorem...
beseda s Jaroslavem Švárou – První pomoc I.
20. 10., 17:00 hod.
Klub přátel Bruna Gröninga
přihlášení nutné na tel.: 605 586 112
21. 10., 18:30 hod.
Relaxační večer pro ženy s Yoga Deni
přihlášení nutné na tel.: 775 312 808
25. 10., 18:00 hod.
Borůvkový kopec
autorský film Vlastimila Lenze o strakonických
muzikantech
27. 10., 18:00 hod.
Ochutnávka oolong čajů
přihlášení nutné na tel.: 602 452 075

Zpravodaj města Strakonice 

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA
12. 7. – 15. 11. (vždy v úterý), 19:00 hod.
Kurz českého jazyka pro začátečníky
kurz Centra na podporu integrace cizinců
místo: společenský sál ŠK
4. 10., 9:00 hod.
Zkrocení mlsného muže
čtení z knihy J. Ludvíkové nejen pro nevidomé
a slabozraké
místo: čítárna
5. 10., sraz v 16:45 hod. u kapličky na návsi
v Přešťovicích
Procházka s Václavem Žitným do okolí
Přešťovic
více na www.csop-strakonice.net
5., 12., 19. a 26. 10., 10:00–11:15 a 13:00–
14:15 hod.
Kurz trénování paměti
určeno pro seniory nad 60 let
místo: společenský sál ŠK
přihlášky osobně v knihovně, na tel.:
380 422 702 nebo na jitka.kotalova@knih-st.cz
6. 10., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
místo: oddělení pro děti
6. 10., 17:00 hod.
Zahradník duší
Novinář Radek Gális představí svou knihu o knězi
P. Martinu Františkovi Víchovi, který působil v pošumavské Dobrši.
místo: společenský sál ŠK
7. a 21. 10., 13:00–17:00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké náměstí pod radnicí
více na http://farmarsketrhy.strakonice.eu/
8. 10., sraz v 9:00 hod. před nádražím ČD
Přírodovědný výlet do okolí Sedlice
více na www.csop-strakonice.net
9. 10., 18:00 hod., 10. 10., 10:00 hod.
Mezigenerační klub PARK
Poznávání. Aktivní odpočinek. Ruční práce. Knížky
sraz před pobočkou ŠK Za Parkem
11. a 13. 10., 18:00 hod.
Kurzy zdravého vaření
další sezona kurzů bude probíhat do května,
kurzy na sebe nenavazují, lektor Jan Juráš
účast hlaste předem na: jan.juras@knih-st.cz nebo
721 658 244
místo: ZŠ Povážská
11. a 25. 10., 16:00 hod.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
informace a přihlášky: https://www.knih-st.cz/
fotokurz
18. 10., 16:30 hod.
Úterní zastavení
setkání s literaturou, např. se starojaponskou poezií
místo: pobočka ŠK Za Parkem
19. 10., 18:00 hod.
Zelené otazníky – Návrat velkých šelem –
komu prospívá a komu vadí?
Jak se daří soužití s velkými šelmami v dnešní krajině? Podaří se konečně vyřešit případy pytláctví?
Můžou se vlci u nás přemnožit? Na otázky bude
odpovídat Josef Volf z Hnutí Duha
místo: společenský sál ŠK
27. 10., 8:00–11:00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – bambule
materiál bude k dispozici na místě
místo: oddělení pro děti ŠK
7., 14. a 21. 10., 16:00 hod.
Ledňáčci
sraz před zámkem u vývěsky ŠK
info: pobočka ŠK Za Parkem

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
říjen (út–ne) 9:00–16:00 hod.
22. 10., 10:00–16:00 hod.
Podzime, podzime
závěrečná tematická řemeslná akce s pečením a ochutnávkou chleba, řemeslným jarmarkem, komentovanými prohlídkami, pouštěním
mlýnského kola a dílničkami pro děti, k poslechu hrají Kůrovci, akce se koná za každého
počasí

ČAJOVNA POD STOLEM
1. 10., 19:00 hod.
Paraglidem po Tádžikistánu
cestopisný dokument a beseda o putování Honzy
Svobody po Tádžikistánu (doporučujeme rezervaci míst)
místo: společenský sál ŠK
12. 10., 17:00 hod.
5 o´clock Tea Talk
anglická konverzace pro každého, pravidelně
1x měsíčně
26. 10., 17:00 hod.
Czech time – konverzace v češtině
setkání zaměřené na konverzaci v českém jazyce,
určeno pro cizince

MUZEUM STŘEDNÍHO
POOTAVÍ
říjen (út–ne) 9:00–17:00 hod.
PŘEDNÁŠKY
6. 10., 17:00 hod.
Historie voroplavby
přednášející: Jan Pöschl a Spolek Vltavan v Purkarci
místo: víceúčelový sál muzea
20. 10., 17:00 hod.
Maltézský řád ve světě
přednášející: Milan Buben
místo: víceúčelový sál muzea
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
10:00–11:30 hod., víceúčelový sál muzea
3. 10.
Význam poznávání minulosti, úvod
do archeologie
Josef Hložek
17. 10.
Muzeum středního Pootaví – historie,
význam, perspektivy
Ivana Říhová
31. 10.
Teorie a metody současné archeologie
Josef Hložek

INFOCENTRUM PRO SENIORY

V IC pro seniory je zřízena potravinová pomoc
pro seniory v nouzi.

Každý čtvrtek od 9:00 hod.
Procházky nordic walking
sraz s J. Prokopovou před Infocentrem pro seniory
4. a 5. 10., 10:00–12:00 hod.
Šikovná dílna – výroba svícnů
registrace na tel.: 777 118 646, materiál zajištěn
místo: IC pro seniory
13. 10., 14:00 hod.
Nové trendy a služby nejen v péči o osoby
s demencí – přednáška
místo: sálek Čezeta v domě kultury
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KALENDÁŘ AKCÍ
PLAVECKÝ STADION
Krytý bazén
Po 3., 10., 17., 24., 31. 10.
6:00–8:00 k.p. 13:30–15:30 18:00–20:00x
Út 4., 11., 18., 25. 10.
12:30–13:30
14:30–15:30 20:00–22:00
St 5., 12., 19., 26. 10.
6:00–8:00 k.p. 13:30–17:00 20:00–22:00
Čt 6., 13., 20., 27. 10.
12:30–13:30
14:30–16:00x 20:00–22:00
Pá 7., 14., 21. 10.
6:00–7:30 k.p. 12:30–22:00 (15:30–19:00x)
Pá 28. 10. (svátek)
13:00–20:00
So 8. 10.
13:00–18:00
So 1., 15., 22., 29. 10.
13:00–20:00
Ne 2., 16., 23., 30. 10.
13:00–20:00
Vysvětlivky:
k.p. – kondiční plavání (bez parní lázně)
x – ½ bazénu
Plavání pro důchodce: každou středu 12:30–13:30
Plavání pro zdravotně postižené: každé pondělí 12:30–13:30
Plavání pro těhotné: každý čtvrtek 14:30–15:30
Sauna
Út 10:00–16:30
17:30–22:00 ženy
St 10:00–16:30
17:30–22:00 muži
Čt 10:00–16:30
17:30–22:00 společná
Pá 10:00–16:30
17:30–22:00 ženy
So 10:00–17:00 společná

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení
	rodiče s dětmi
do 10 let
So 1. 10.
11:45–12:45
So 8. 10.
11:15–12:15
So 15. 10.
14:15–15:15
Ne 23. 10.
13:45–14:45
Ne 30. 10.
13:30–14:30

společné

13:00–14:00
12:30–13:30
15:30–16:30
15:00–16:00
14:45–15:45

Podzimní prázdniny
St 26. 10. 10:00–11:30
Čt 27. 10. 10:00–11:30
Pá 28. 10. 10:00–11:30
Bruslení seniorů
Čt 6., 13., 20. 10.
10:00–11:00

POZVÁNKA
5. 10., 14:00–15:00 hod.
Hotel Bavor – minulost a současnost
prohlídka budovy v rámci festivalu Den
architektury
více na www.denarchitektury.cz

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Nedělní bohoslužby:
8:00 hod. Podsrp; 9:30 a 17:30 hod. sv. Markéta
2. 10., 9:30 hod., sv. Markéta
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
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2. 10., 15:00 hod., fara
Setkání manželů a rodin s dětmi
2. 10., 18:00 hod., fara
Začátek duchovní obnovy pro prohloubení
křesťanského života (Nový život v Duchu
svatém), každou neděli do 11. 12.
7. 10., 17:30 hod., Podsrp
Památka Panny Marie Růžencové,
bohoslužba
8. 10, 17:30 hod., sv. Markéta
Bohoslužba s udílením pomazání
nemocných
14. 10., 19:00 hod., sv. Markéta
Večer chval: hudba, zpěv, možnost
přímluvy na konkrétní úmysly
22. 10., 17:30 hod., sv. Markéta
Bohoslužba s udílením biřmování
(biskup Pavel Posád)
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužby neděle v 9:30 hod.
Čtvrteční setkání od 17:00 hod.
Páteční Quest pro mládež 14. a 18. 10.
od 15:00 hod.

SOUTH ROCKS 2022 (7.–9. 10.)
9. ročník urban festivalu
7. 10., 20:00 hod.
Koncert alternativní hudby
dveře budou otevřeny od 19:00 hod.
místo: přádelna Na Dubovci
8.–9. 10.
Dětská i dospělá soutěž v breakdance,
taneční party a umělecké odpoledne plné
hudby a skateboardingu
místo: DDM Strakonice
Součástí festivalu bude burza vinylů, umělecké
dílny a dobré jídlo a pití

SLOVOSLET 2022 (8.–15. 10.)
www.slovoslet.cz
8. 10., 16:00 hod.
Morgenstern byl zrzoun
vernisáž výstavy ilustrací Karolíny Žitné na Artwall
Strakonice
+ 18:00 hod. čtení z textů Christiana Morgensterna, setkání s autory knihy 77 šibenic a BUbásně, hudební doprovod František Ďuriš
místo: čajovna Pod Stolem
12. 10., 19:00 hod.
Cermaque + Zhilee
hudební vystoupení
místo: čajovna Pod Stolem
14. 10., 18:00 hod.
Se stínem jsme sami – EVIJAN
pásmo autorského čtení, hudby a promítání
místo: čajovna Na Půdě
15. 10.
Program pro rodiny – Šmidingerova
knihovna a Muzeum středního Pootaví
14:00 O Nirdhanatovi – divadlo ToTeM (společenský sál)
14:00–17:00 Staré pověsti strakonické (muzeum)
– zážitková hra
14:00–16:00 Tvoření jednoduché skládací knížky
(oddělení pro děti)
15:00–16:00 Tvoření štěrchacích loutek (společenský sál)
16:00 Barevný svět – zážitkový program
pro rodiny s dětmi, Petra Kadlecová (oddělení
pro děti)

Při vstupu do muzea na hru Staré pověsti strakonické se prokážete razítkem, které dostanete ve společenském sále Šmidingerovy knihovny (III. nádvoří)
15. 10., 19:00 hod.
Básníci Strakonicka – Malota, Staněk,
Gottwald + Marjari sólo – autorské čtení
a hudební vystoupení
místo: čajovna Pod Stolem
SPECIALIZOVANÉ DÍLNY SLOVOSLET 2022
www.slovoslet.cz/dilny
9. 10., 16:00–19:00 hod.
Hlas v pohybu – Alžběta Kostrhunová
místo: společenský sál ŠK
10. 10., 16:00–19:00 hod.
Využití metod dramatické výchovy (nejen)
ve výuce – Jan Mrázek
místo: společenský sál ŠK
11. 10., 16:00–20:00 hod.
Storytelling – Martin Hak
místo: společenský sál ŠK
12. 10., 16:00–19:00 hod.
Kultura mluveného projevu (nejen)
ve výuce – Zdeňka Lukešová
místo: společenský sál ŠK
13. 10., 16:00–19:00 hod.
Jak si pohrát s poezií (nejen) ve výuce –
Tereza Machková
místo: společenský sál ŠK
14. 10., 16:00–20:00 hod.
Hlas jak zvon – Jitka Doubravová
místo: společenský sál ŠK
14. 10., 16:00–20:00 hod. a 15. 10.,
10:00–14:00 hod.
Rozhlasová dílna – Jakub Doubrava
místo: rozhlasové studio DDM Strakonice
15. 10., 10:00–18:00 hod.
Herecký seminář: Od formy k pravdě – Vít
Malota
místo: víceúčelový sál muzea
Účastnický poplatek 200 Kč, studenti 100 Kč
(předprodej na goout.net Slovoslet 2022)
Dílny pro pedagogy jsou zdarma – podmínkou je
přihlášení na email slovoslet@seznam.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Slavnostní shromáždění
u příležitosti oslav 104. výročí
vzniku samostatného Československa
28. 10., 13:30 hod.

13:30 hod. Nektarka
14:00 hod. Kladení věnců a kytic
místo: u pomníku obětem války u hřbitova

foto: M. Bučoková
Zpravodaj města Strakonice

Plány i zdravý optimismus
v AstenJohnson Strakonice

Zpravodaj města Strakonice 

tkanin, která by měla být dokončena na konci
léta příštího roku. Investice svým objemem
prací i ﬁnanční náročností největší v posledních mnoha letech bude reprezentovat sumu
v úrovni 100 mil. CZK. Poté budeme mít zařízení, které dokáže tepelně stabilizovat tkaniny
pro síta na největší, resp. nejširší papírenské
stroje světa. Silnice našeho dalšího rozvoje se
již tedy v přeneseném slova smyslu asfaltuje.
Další doprovodné, ale i významné strategické
investice si s dovolením nechám zatím pro
sebe, abych nevystřílel veškerou munici nyní,
neb se jistě za nějaký čas opět zeptáte, jak se
nám daří a co je nového. Není-liž pravda?
Samozřejmě, že mě a snad i čtenáře bude
zajímat další vývoj ve vaší společnosti.
Nebudeme však předbíhat, uvidíme podle
ohlasů. Nicméně jsou tyto vaše plánované
kroky spojené s novými pracovními
příležitostmi?
V současnosti závod zaměstnává okolo 190
pracovníků, z velké části pracujících v nepřetržitém režimu. V následujícím roce či dvou
v souvislosti s rozvojem výroby formovacích sít
neočekávám významný nárůst počtu nových
pracovních míst. Předpokládám, že se bude
jednat spíše o jednotky nových pozic. To však
vůbec nic nemění na naší strategii, kterou je
především stabilní a výborně zaplacený tým
zaměstnanců, kteří svou kreativitou a nápaditostí zvyšují produktivitu, a tím nemyslím
pouze produktivitu práce, ale obecně nákladovou stránku výroby síta, a spolupodílí se tím
na naší dlouhodobé konkurenceschopnosti.
Jaká další výzva vás nyní čeká?
Pominu jako obecnou výzvu zvládnutí aktuální hospodářské situace. To jest především
zvládnutí extrémně rychlého růstu nákladů
pro naše podnikání, který dostihuje každého
jednotlivce a soukromou sféru v míře velmi
významné, snad až dramatické.
Nicméně máme před sebou samozřejmě
důležité úkoly, které v sobě mají dlouhodobý
motivační a veskrze pozitivní náboj. To jsou

úkoly, u kterých je jasné, že se s nimi musíte
popasovat a chcete je přijmout a zvládnout,
neboť z dlouhodobé perspektivy, kvůli potvrzení zákaznického renomé, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionu jsou důležité.
Jsou-li navíc do velké míry pouze ve vašich
rukách, musíte se spolehnout jen sami na sebe.
Neúspěch totiž na nikoho jiného nesvedete.
To jsou právě ty úkoly, které v sobě mají silný
hnací motor a potenciál pro náš další rozvoj.
Takže několik vět na papíře a nic konkrétního
jsem neřekl, viďte. Tak nyní pár příkladů, abych
to napravil: čekají nás například instalace sít
na pozice, kam jsme ještě nikdy nedodávali,
na významné referenční stroje. Jejich úspěšný běh pro nás bude vstupenkou do dalších
papíren na podobné papírenské stroje, a tím
naplňováním strategie rozvoje výroby formovacích sít; další téma je například postupné
využívání digitálních technologií v procesech
skladování, výroby, údržby, monitorování strojů
a zařízení. Získávání těchto dat a informací z výrobního procesu nám otevře dveře k možným
optimalizacím v plánování, ve využití strojního
času nebo třeba v prediktivní údržbě, kdy
budeme schopni předvídat možné poškození
monitorovaných částí stroje, a tím předejít
případné nákladné opravě a ještě nákladnějšímu odstavení stroje. Dalším možným příkladem
je potřeba zprovoznění nového technického
řešení pro sestavování spirálových sít, kterýžto
projekt je od počátku jen a pouze v režii naší
vlastní konstrukce a technologie s očekávaným nárůstem produktivity v procesu výroby
spirálových sít. Berte to tedy jako ilustrativní
příklady touhy poznávat, inovovat a ptát se
a nalézat odpovědi. Důkaz toho, že sami jsme
si vědomi rizika plynoucího z možného našeho
uspokojení, neboť i pro nás platí známé „kdo
chvíli stál, již stojí opodál“. A to poslední, co
bych si přál v souvislosti s dalším působením
naší ﬁrmy v elitní společnosti dodavatelů pro
papírenské, ale i jiné aplikace, je, abychom
se dívali ostatním na záda a začali hrát ty
nepopulární druhé housle. Máme smysluplné
plány, zavazující historii, silné zázemí, skvělé
zaměstnance, věříme si a víme, že ten, kdo sám
v sebe věří, nejlepší si získal podporu.
AstenJohnson, s.r.o.
Textiláků 1112, 386 01 Strakonice I
strakonice.careers@astenjohnson.com,
tel.kontakt : 736 757 532

RV2201540/01

Dobrý den, pane řediteli,
potkáváme se znovu téměř po roce.
V minulém rozhovoru jste zmiňoval započetí
významné investiční cesty. Můžete nás tedy
seznámit se změnami, ke kterým ve vašem
závodě došlo?
Předpokládejme, že ne všichni čtenáři si
pamatují na náš rozhovor z loňského podzimu.
Samozřejmě bych se rád mýlil v přesvědčení,
že článkem o naší společnosti jsme zanechali
hlubokou stopu v paměti vašich čtenářů, ale
jsem realista. Proto si myslím, že na začátek
je vhodné krátké připomenutí z loňského
obsahu.
Naší produkcí jsou síta, technické tkaniny,
zjednodušeně tedy textilie, vyráběná v různých typech, velikostech (řádově desítky až
stovky m2) a speciﬁkacích tak, aby odváděla
prvotřídní výkon na strojích našich zákazníků.
Naprostá většina naší produkce míří do zahraničí, a to nejen do Evropy, ale i do Severní
Ameriky či Asie. Nicméně český a slovenský
trh nezanedbáváme a daří se nám jak doma,
tak i u sousedů.
Na závěr v loňském rozhovoru jsem předeslal
očekávaný počátek naší významné investiční
cesty plánované na několik následujících
roků, na jejímž konci bude náš závod vybaven
novými výrobními technologiemi a stane se
významným centrem společnosti pro výrobu
formovacích sít na papírenské stroje. A nyní již
k vašemu dotazu.
Tato naše avizovaná rozvojová cesta fakticky
započala již v letech 2015/2016, kdy společnost AstenJohnson koupila sousedící výrobní
halu o rozloze necelých 3000 m2. Tento nákup
bylo možno tehdy považovat v podstatě
za jedinou a zároveň jedinečnou možnost pro
případný plánovaný rozvoj a rozšíření výroby
v našem závodě.
V loňském roce na podzim byla dalším
významným počinem instalace dvanáct
metrů širokého formovacího stavu, který
rozšířil naši ﬂotilu takto širokých stavů na tři.
Zařízení již vyrobilo tisíce metrů čtverečních
tkaniny a na mnoha zde odetkaných sítech se
již vyrábí papír pro naše každodenní použití.
Především však se jedná o ty nejjemnější hygienické a tiskové papíry o plošné hmotnosti
od 15 g/m2. Tomu odpovídá i jemnost našich
vstupních materiálů, kde průměr příze začíná
na 0,11 mm. Myslím, že tato malá technická
odbočka z vašeho dotazu by mohla být pro
čtenáře zajímavá, a tudíž i snesitelná.
V současné době připravujeme instalaci
další investice, stroje pro tepelnou stabilizaci
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Z MĚSTA
Psí smolaři,
kteří vlastně měli štěstí
Během letních
prázdnin odvezli
strážníci do strakonického psího
útulku 14 chlupáčů. Podle slov
vedoucí útulku
Jitky Zdychyncové
si pro většinu
mazlíků majitelé
přijeli, zůstalo
jen pět smolařů. Ale možná právě proto,
že se do útulku dostali, mají našlápnuto
k šťastné budoucnosti. Pětice nových
členů je totiž prý hodně bázlivá, i když
důvěra k lidem se v nich díky pečovatelkám znovu probouzí.
Černým dnem byl pro útulek
10. srpen. To tam strážníci umístili tři psy.
Dopoledne odvezli křížence kavkazského pasteveckého psa z Volyňské ulice.
Dostal jméno Kraken. „Je to stařeček,
na kavkazáka moc hodný, ale bohužel
velmi zanedbaný a ve špatném výživovém stavu. Neměl ani čip,“ představila
Krakena vedoucí útulku. V Blatenské
ulici našla jedna žena dokonce dvojici
toulajících se chlupáčů. Jedná se o mladou fenu a psa, křížence staforda, bez
zaregistrovaného čipu. Holčička byla
pojmenována Pralinka, kluk Chocapic.
„Úplně všeho se bojí, nejsou kontaktní,
když je chceme pohladit, pak jedině
v kotci. Ve volném prostoru si sice přijdou
pro piškot, ale jakmile ho vyfasují, hned
zase utečou. Bude s nimi dost práce,“
sdělila Jitka Zdychyncová.
Z benzinové čerpací stanice na Písecké odváželi strážníci 18. srpna odpoledne německého ovčáka, který nastoupil
jednomu zde tankujícímu řidiči do auta
a odmítal vystoupit. Podle pracovnic
útulku může být psovi tak sedm let, čip
nemá. Prý by byl vhodným hlídačem
u domečku. Bakovi však chvíli potrvá,
než si na nové lidi zvykne.
Černého voříška bez známky a bez
čipu převezla hlídka z Předních Ptákovic
26. srpna. Je to pejsek asi tří až čtyřletý,
hodný, miluje kontakt s lidmi. „Byl hodně
vyhublý a stále je ještě hodně hubený,
i když mu dopřáváme,“ dodala Jitka
Zdychyncová. V útulku o psech poskytnou bližší informace.

text a foto Jaroslava Krejčová, MP
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Panská přivítala seniorské hry

Letošní hry seniorů v Panské zahradě 

Již tradiční, ale především oblíbené sportovní
hry seniorů proběhly letos ještě za příjemného
slunečného počasí v úterý 13. září v areálu Panské zahrady. Sportovních disciplín,
od kondičně náročných až po vědomostní,
se zúčastnila stovka seniorů, a to nejen ze
Strakonic. Pravidelnými návštěvníky jsou
obyvatelé Domova pro seniory se zdravotním
postižením Osek.
Velké oblibě se těší ukázky práce a vybavení státní i městské policie. Obě instituce
pro sportovce připravily zajímavé, a ne vůbec
lehké kvízy. Pánové se pobavili ve staročeské

foto: Markéta Bučoková

střelnici Františka Mareše.
A co je smyslem sportovních her seniorů?
No přece myšlenka, aby žádný senior nebyl
osamělý, měl okolo sebe přátele a udržoval se
v kondici jak po stránce tělesné, tak po stránce
duševní. Zkrátka zůstat soběstačným a aktivním členem společnosti.
Podle kondice, kterou senioři v Panské zahradě předvedli, se daří myšlenku sportovních
her bezezbytku naplňovat.
Na závěr se patří poděkovat všem, kteří
aktivně připravují programy pro seniory a spon
zorům celé akce. Markéta Bučoková, PR

Poděkování
Už je to něco přes rok, co mne odvezla
záchranka do strakonické nemocnice, kde
jsem skončil na jednotce intenzivní péče
chirurgie. Bylo to uprostřed souboje zdravotníků s covidem a já jsem si říkal, kolik
budou mít zdravotníci sil a času, aby se mi
mohli věnovat. V mém případě se o covid nejednalo. Ležel jsem téměř nehybně
na zádech a každý pokus o změnu polohy
byl provázen ukrutnou bolestí. Pohnout se
z boku na bok bych bez pomoci sestřiček
nezvládal. Všichni se mnou jednali velice
vlídně a dopřávali mi pocit, že jsem v rukou profesionálů. Potom jsem byl přeložen
na neurologické oddělení a i pro ně mám
jen slova uznání a díků. Je obdivuhodné,
že i v této komplikované situaci dokázali
přidat úsměv a vlídné slovo.
Děkuji všem i teď, když už jsem několik
měsíců doma, že jste mi pomohli dostat se
z nejhoršího a dali jste mi naději, že jednou
budu zvládat za podpory manželky postarat
se o své základní životní potřeby. Zatím jsem

toho nedosáhl, ale nevzdávám to. Kdo to
nezažil, tak si asi neumí představit, z kolika drobných úkonů se skládá třeba osobní
hygiena ležícího pacienta, stravování, péče
o prádlo a lůžko, léky a celá řada dalších
povinností. Některé věci, které jste pokládali
za samozřejmé, najednou samozřejmé nejsou.
Jsem velmi rád, že existuje služba
domácí péče ČČK – obecně prospěšná
společnost. A že je opravdu prospěšná,
vám potvrdí těch mnoho lidí, kterým jejich
pracovnice pomáhají vrátit se do života.
Za to jim patří veliký dík a doufám, že
tato záslužná a nenahraditelná služba bude
i nadále velmi oceňována a podporována
ze všech stran. S tlesknutím od každého,
komu pomohli, by to byl jistě pěkný aplaus.
Chtěl bych vzkázat vám, kteří jste zdrávi,
važte si všech, kdo o vaše zdraví pečují. Pokud máte potíže, bojujte s nimi a nevzdávejte
to. Život je krásný - mít pro koho žít, s kým
se radovat a na koho se těšit je k nezaplacení.
Miloslav Pinkas
Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY

Žáci základní školy Dukelská znovu v televizní soutěži Bludiště
Přihlásila jsem svou třídu 9. D opět
do televizní soutěže Bludiště, která se
dlouhodobě natáčí ve studiu Déčko
v Ostravě. Účast v soutěži byla spojena
s pětidenním putováním po Moravě.
Dne 17. května 2022 jsme změřili své
síly se soupeři v soutěži již po čtvrté.
Nic jsme neponechali náhodě a poctivě
jsme se několik měsíců připravovali.
Tým Dukeláků, Apolena Klejnová –
kapitánka, Michaela Kokrdová, Elen
Krejčová a Metoděj Císař, vybojoval
k pěti zlatým Bludišťákům z minulých
účastí v soutěži v letech 2002 a 2012
bronzového Bludišťáka. Všichni podali
vynikající výkony jak ve znalostech, tak
na lanech i laserech. Zaslouženě jsme
proto soupeře porazili a postoupili tak
do druhého kola. Drželi jsme se soupeřem ze základní školy v Liberci krok,
i když byla trochu vidět únava z celodenního natáčení. Štěstí nás opustilo
při hádání tajenky, kdy byli pohotovější
spoluhráči. Bravurní spolupráce na ba-

Družstvo ze Strakonic při televizním klání
foto: archiv ZŠ

lancovníku byla příkladem pro ostatní
soutěžící. Za soutěžící učitele v průchodu světelným bludištěm jsem pověřila
bývalého žáka J. Němce, který se v roce
2007 účastnil naší první bludišťácké
expedice. Nyní se stal na Dukle mým
kolegou a mohl si tak vyzkoušet své
schopnosti. Druhého Bludišťáka Skokana získala pro tým Eliška Růžičková.
Tým byl podporován skvělým publikem

Otevřená sv. Markéta

složeným z žáků z různých tříd vybraných za odměnu.
Rádi bychom vás pozvali dne 10. října
k televizním obrazovkám ke sledování premiéry našeho klání  v Bludišti
na Déčku (opakování bude vysíláno
v sobotu 15. října) a druhé kolo soutěže
proběhne 17. října (opakování v sobotu
22. října). Pojďte s námi prožívat znovu
chvíle napětí.
Všem soutěžícím moc děkuji za elán
během přípravy. Věřím, že jsme si ji nakonec i užili. Velké poděkování zaslouží
především za vzornou reprezentaci
Základní školy Dukelské. Pedagogům,
Kateřině Brabcové a Josefu Němcovi,
děkuji za pomoc při realizaci, sponzorům a vedení školy za finanční i morální
podporu, která umožnila rozhýbat děti
po covidové přestávce. Jsem velmi ráda,
že jsem žákům mohla dopřát úžasný pětidenní výlet po krásné Moravě, na který
budeme dlouho vzpomínat.
Hana Šimková

INZERCE

HBC STRAKONICE 1921 www.hazenastrakonice.cz

Oddíl házené TJ ČZ HBC Strakonice 1921 a DDM Strakonice
pořádá nábor dětí do těchto družstev:

děvčata a chlapci - předškoláci
do všeobecného sportovního kroužku

HANDBÁLCI

Cvičení se koná každou středu od 16,00 do 17,00 hod. v tělocvičně TJ ČZ v Máchově ulici (naproti Gymnáziu),
zaměřeno na všeobecnou sportovní přípravu. Poprvé 7. září 2022, můžete si přijít nezávazně vyzkoušet.

Informace - V. Tíkalová, tel. 724 181 029
nebo přímo v tělocvičně TJ ČZ

děvčata a chlapci z 1. - 3. tříd
ročníky narození 2014 - 2016

do družstev přípravky házené
Tréninky děvčat: pondělí 15,30 - 17,00 hod., čtvrtek 16,30 - 18,00 hod.
Tréninky chlapců: úterý 16,00 - 17,30 hod., čtvrtek 15,00 - 16,30 hod.
Všechny tréninky se konají v tělocvičně TJ ČZ v Máchově ulici.

Informace - děvčata: E. Krausová, tel. 606 669 916
chlapci: M. Čech, tel. 734 769 743
foto: archiv města Strakonice

Během prázdninových měsíců se s podporou města Strakonice dostaly opět nohy i pohledy místních i návštěvníků města v kostele sv.
Markéty nejen do vstupní chodby k mříži, jak je možné po celý rok,
ale do celého chrámu. Poděkování patří též brigádníkům a všem,
kdo se na provozu kostela podílejí celoročně.
Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice 

děvčata a chlapci z 3. - 5. tříd
ročníky narození 2012 a 2013

do družstev minižactva házené
Tréninky děvčat: pondělí 17,00 - 18,30 hod., středa 17,00 - 18,30 hod., pátek 16,00 - 17,30 hod.
Tréninky chlapců: pondělí 15,30 - 17,00 hod., středa 17,00 - 18,30 hod., čtvrtek 17,00 - 18,30 hod.
Tréninky se konají v tělocvičně TJ ČZ v Máchově ulici nebo v Házenkářské hale.

Informace - děvčata: R. Plojhar, tel. 775 645 488
chlapci: J. Miklas, tel. 606 105 220

říjen 2022
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Kostel sv. Markéty otevřel v létě svou bránu

INFORMACE

Strakonické hendikepované
plavání zářilo ve Zlíně

Magdalena Němcová se svými medailemi
foto: archiv TJ

Ve dnech 8. 9. až 11. 9. proběhla ve Zlíně
sportovní soutěž Zlínské dny speciálních
olympiád. Za TJ Fezko Strakonice plavání
pro hendikepované nás úspěšně reprezentovala naše svěřenkyně Magdalena Němcová.
Vybojovala hned tři medaile v zastoupení
tří plaveckých způsobů, kde prokázala svou
univerzálnost a talent. Jakožto výborná prsařka a kraulistka získala zlato v disciplíně
motýl, a to bezkonkurenčně.
Vendy Wieserová, trenérka

Bůh nechce smrt hříšníka
Čas od času se
člověk setká
s někým, kdo
má pocit, že
nechybuje.
Subjektivní pohled
ovšem nebývá
reálný. Jedni
jsou na sebe
přísnější, než je vnímá okolí, druzí si
naopak fandí a nekriticky se prezentují
ideálním způsobem. Není naším cílem
analýza tohoto jevu. Důležitější je pro nás
skutečnost, že se každý nějak vypořádáváme s lidskou nedokonalostí. Ano, každý
z nás chybujeme, ale neznamená to, že nás
to opravňuje omlouvat své špatné jednání,
nebo se dokonce vymlouvat.
Křesťanství je realistický přístup
k životu. Před proviněním nezavírá oči,
ale nedělá z něj zásadní téma. Pokud si
uvědomujeme vinu či hřích, pak proto,
abychom neuhýbali z pravdivého pohledu
na sebe, ale především proto, abychom
zakusili možnost vylepšit a napravit své
jednání. K tomu patří vědomí, že jako je
nutné odpuštění mezi lidmi, Bůh nabízí
své milosrdenství a odpuštění mnoha

způsoby. V Bibli se nachází nepřeberné
množství textů, které se tomuto tématu
věnují. Zásadně bychom mohli shrnout
jejich poselství takto: Bůh nechce smrt
hříšníka, ale aby přijal odpuštění a pokusil se o nápravu.
V kostelích nalezneme tzv. zpovědnice. Místo, kde je kněz k dispozici, aby
člověk mohl zakusit, že mu Bůh opravdu
a jistě odpouští hříchy v jedné ze svátostí, které ustanovil Pán Ježíš. Obvykle se
tak děje před bohoslužbami, ale někdy
bývají ohlášeny i jiné časy, kdy jsou
kněží k dispozici bez toho, aby se musel
zájemce dopředu domluvit. V některých
kostelích (u nás třeba Podsrp) umožňuje
dispozice zřídit zpovědní místnost, které
lépe odpovídá současnému vnímání toho,
oč při odpuštění jde.
Ač vyřknout svá provinění nebývá jednoduché, mnozí lidé objevují díky svátosti
pokání (zpovědi) velký zdroj povzbuzení
a sílu k lepšímu životu. Zpovědnice připomíná nejen to, že potřebuji odpustit, ale
především to, že Bůh nás nechce odsoudit,
ale zachránit.
Kéž nám vědomí odpuštění pomáhá žít
čestně své životy!
Roman Dvořák, farář

Podzimní výlovy rybníků na Strakonicku
K podzimu patří neodmyslitelně výlovy
rybníků. Nejde jen o zajímavou podívanou, kdy voda vydává své bohatství, které
uvízne v rozhozených sítích, ale také o sousedské setkávání se a sdružování, k němuž
patří dobré jídlo v podobě rybích specialit
a pití. 
Markéta Bučoková, PR

TERMÍNY VÝLOVŮ RYBNÍKŮ

28. 9.
1. 10.
3. 10. 	
8. 10.
15. 10. 	
22. 10.
29. 10. 	
5. 11.
12. 11.
19. 11.
20. 11.
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Smiradice
Starý
Malé Sedlo
Sedlo (Lipno)
Stavičný
Suchan
Kojanovský + Poříčí
Radkovický dolní
Jetišov (Radkovický horní)
Střela
Malá Střela
Změna termínu vyhrazena
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foto: archiv města Strakonice
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PRIOR STRAKONICE
Na Ohradě 2
OTEVŘENO 8:30 - 18:00

-20%

na VŠECHNO

17. října 2022

pro držitele

Slevové karty PRIOR

Získejte kartu ještě dnes za nákup nad 500 Kč.
Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

Vybírat můžete ze sortimentů:
• DOMÁCÍ POTŘEBY
• ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
• BYTOVÉ DEKORACE A SUVENÝRY
• ODĚVNÍ A BYTOVÉ LÁTKY
• BYTOVÝ TEXTIL
• TEXTILNÍ GALANTERIE
• OBUV A KOŽENÁ GALANTERIE

www.prior.cz

RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

RV2200296/03

RV2102221/20

✳

Rych
300 lost
Mb/
s

RV2101510/12

Instalace zdarma!
Ceny od 350 Kč měsíčně.

