LISTOPAD 2022 • MĚSÍČNÍK • ROČNÍK XXIV • NEPRODEJNÉ • WWW.STRAKONICE.EU • ZPRAVODAJ@MU–ST.CZ

OPRAVENÝ PROKOP ZVE K NÁVŠTĚVĚ
Zasedání zastupitelstva města

Utkání v seniorské lize

Nově zvolené jedenadvacetičlenné
zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb
se v letošním roce sejde ke svému dalšímu
jednání ve středu 14. 12. 2022 ve velké
zasedací místnosti Městského úřadu
Strakonice. Projednán bude především
rozpočet města na rok 2023.

Sportovní liga seniorů proběhne ve Sportovní
hale Lidická Strakonice ve čtvrtek 3. 11. 2022
od 9 hodin. Čtyřčlenná družstva budou
soutěžit v pěti disciplínách. Info na tel.:
606 246 246 (Jana Kordíková), 777 281 123
(Stanislav Kašpar). Přihlášky zasílejte
na osst@jck.cuscz.cz.

Žádosti o mimořádnou podporu
kroužků
Připomínáme, že je stále možné do 23. 12. 2022
podávat žádosti o mimořádnou podporu
volnočasových aktivit dětí od 6 do 15 let
s trvalým pobytem na území města Strakonice.
Více www.strakonice.eu-samosprava-dotace.
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ID. Buzz Pro: 20,6–21,7 kWh / 100 km, 0 g/km.
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
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Zahájena výstavba nafukovací haly

Břetislav Hrdlička, starosta

Ze stavby nafukovací haly 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Třetího října se řečí stavařů „koplo“.
Znamená to, že začala výstavba nafukovací haly, která za necelý rok zakryje
padesátimetrový venkovní bazén. Devatenáctého září bylo předáno staveniště firmě GHC Invest, s. r. o., a v prvé
řadě se začalo odstraňováním dlaždic
na ochozu stávajícího bazénu.
V jejich místě by měly vzniknout základy pro
uložení inženýrských sítí, odvodnění, ale také
samotné ukotvení budoucí haly. Ruku v ruce
s přípravnými pracemi probíhá i nezbytné
zajištění staveniště a vytvoření přístupu
k němu. To obnáší skrývku ornice a instalaci
příjezdových panelů pro stavební techniku.
Perličkou je stále napuštěný bazén, který tak
musí zůstat po celou dobu výstavby nafukovací haly především z důvodů nenarušení
statiky, ale také pro ochranu filtrační techniky bazénu. Také proto bude muset vzniknout
po obvodu bazénu bezpečnostní zábradlí.
S jarem a s ukončením realizace stavby se
voda vypustí. Tomu ale bude zhruba
v průběhu dubna, plán říká od 15. do 30. 4.,
předcházet zkušební provoz nové haly nad
bazénem. Jen pro zajímavost, halu je možné,
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jak garantuje dodavatelská firma GHC Invest,
s. r. o., nafukovat i nad napuštěným bazénem.
A jak bude vypadat? Jde o třívrstvou nafukovací halu o rozměrech 58 x 30 x 9,5 m.
Součástí dodávky je samozřejmě i sklad
pro její uložení včetně příslušenství, ale
také technologie zajišťující provoz, zdroje
vytápění, technologie pro vytváření přetlaku uvnitř.
Jelikož bude hala využívána především
v zimním období, přechod mezi krytým
bazénem vyřeší vyhřívaný bezbariérový
přechodový můstek, jehož součástí bude
vyjímatelný středový díl umožňující naopak
v letním období průchod po chodníku.
Vytápění haly zajistí rekuperace odpadního tepla ze zimního stadionu.
U samého začátku projektu stojí místostarosta Rudolf Oberfalcer, který absolvoval
společně s pracovníky majetkového odboru
a vedením STARZu nespočet jednání.
Prozatím jedinou podobnou stavbou je
hala v Kadani, kde byly sbírány zkušenosti
jak ze samotné stavby, tak z následného
provozu a jeho ročního vyhodnocení.
Město investuje do realizace nafukovací
haly, ale tím především do rozvoje sportu
mládeže i dospělých částku převyšující
21 000 000 korun.

Pouťové volby proběhly ve Strakonicích s obvyklou účastí, letos spíše
menšinovou. S výsledkem jsem byl
samozřejmě spokojen a moc a moc
vám děkuji za podporu. Zároveň
děkuji všem lidem, kteří se volbou
nového zastupitelstva přihlásili k odpovědnosti za své město bez ohledu
na to, koho kdo volil.
Vstoupit do politiky osobně by mělo
znamenat chtít pomáhat lidem a snažit se o lepší budoucnost. Těžkou
stránkou je pak také zažívat spoustu
dohadů, pomluv a špíny, občas
i nenávisti. Ale mohu vás ujistit, že
v protiváze k tomu negativnímu existují
i příjemné zážitky - spokojený úsměv
kolemjdoucích, zájem o dění, chuť
na něco se zeptat nebo chtít poradit ve prospěch města. Důvěra, se
kterou za vámi lidé přicházejí, a také
projevené srdečné díky. Stojí to za to.
I kritiku mám rád, občas je zdrojem
dobrého nápadu. Volby jsou tedy pro
většinu lidí jediným způsobem, jak se
vyjádřit, jak říci, co chci, a vybrat si,
kdo mě bude zastupovat. Bohužel,
většina lidí zatím k volbám nechodí.
Proto musím znovu velmi ocenit vás,
voliče všech stran, za volební účast.
Je to výraz zájmu o současnost i budoucnost našeho města a o nás, malé
i velké Strakoňáky. Vážím si vás a ze
srdce děkuji.

ARCHIV ZPRAVODAJŮ – WWW.STRAKONICE.EU

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE • Periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník vydán ve Strakonicích • Reg. č. RR/330725/99 a MK ČR E 12988 •
Vydavatel (adresa redakce): Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 • Redakční rada: Ing. Markéta Bučoková, Ing. Lucie
Kalinová, Mgr. Marcela Křiváčková, Jolana Prixová, DiS. Kontakt Zpravodaj: 725 586 678, zpravodaj@mu-st.cz • Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce
do 13:00 hodin. Náklad: 10 750 kusů. • Inzerce: Regionální vydavatelství, s. r. o., Karel Dobiáš, tel.: 739 300 390. Veškerá plocha označená jako inzerce je placenou inzercí
zajišťovanou dodavatelskou společností Regionální vydavatelství s.r.o. Tisk: Regionální vydavatelství, s. r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p. – Depo Strakonice 70. Datum vydání:
25. 10. 2022 • Foto titulní strana: Markéta Bučoková • Bezplatný výtisk

Zpravodaj města Strakonice 

listopad 2022

3

VOLBY

Výsledky voleb do místního zastupitelstva

Letošních komunálních voleb ve dnech
23.–24. 9. se ve Strakonicích účastnil od roku
1990 historicky nejnižší počet kandidujících
subjektů, pouhých pět. SPOLU PRO STRAKONICE, DSZ-ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK,
KSČM a DOMOV, Strakonická Veřejnost
a JIHOČEŠI 2012.
Celkový počet voličů 17 580 mohl své
hlasy odevzdat v příslušných 26 volebních
okrscích. Celkem bylo vydáno 7 524 úředních obálek a odevzdáno jich bylo o jednu
méně, tedy 7 523. Při letošních volbách,
jejichž termín se protínal s termínem Václavské pouti, byla 42,80% volební účast.
Počty mandátů dle pořadí úspěšnosti
získalo 14 kandidátů ze sdružení Strakonická Veřejnost s procentuálním výsledkem 61,14 %, na druhém místě s 21,54 %
SPOLU PRO STRAKONICE s počtem
4 mandátů a na třetím místě se 13,12 %
JIHOČEŠI 2012 se třemi mandáty.
V zastupitelstvu pro volební období
2022–2026 tak zasednou Martin Gregora,
Michal Pelíšek, Miroslav Žitný, Ladislav
Havel, Břetislav Hrdlička, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer, Pavel
Zach, Jaroslav Horejš, Jan Hrdlička, Marie
Žiláková, Rudolf Oberfalcer ml., Vít Holeksa, Václav Král, Josef Hradský, Martin
Horský, Josef Zoch, Pavel Drdel, Miroslava
Zralá, Pavel Vondrys, František Burda.
Dvě uskupení, KSČM a DOMOV
a DSZ-Za PRÁVA ZVÍŘAT a NK, nesplnila povinnou 5% hranici pro vstup do zastupitelstva obce.

Nově zvolení zastupitelé pro období 2022–2026 

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO

Při ustavujícím zastupitelstvu, které
se konalo 17. 10. 2022 od 15 hodin
v sále kulturního domu, složili přítomní
zastupitelé slib. Posty starosty a prvního
místostarosty zůstaly beze změny. Druhého uvolněného místostarostu vystřídal
za odcházejícího Josefa Zocha Jaroslav
Horejš.
V novém složení začala pracovat i rada
města: Břetislav Hrdlička, Jaroslav Horejš,
František Christelbauer, Rudolf Oberfalcer,
Pavel Zach, Marie Žiláková.
V sedmém křesle usedl radní Jan Hrdlička.
Zvolení zastupitelé schválili zřízení kontrolního a finančního výboru.

foto: Markéta Bučoková

Kontrolní výbor: Martin Gregora
(předseda), Pavel Drdel, Václav Drhovský,
Jaroslava Fornbaumová, Josef Hradský, Jan
Hrdlička, Michal Pelíšek.
Finanční výbor: Ladislav Havel (předseda), Martina Košťálová, Štěpán Kučera,
Pavel Mareš, Libor Volf.
Poděkování z úst starosty Hrdličky
směřovalo bývalým i současným zastupitelům i končícímu místostarostovi Zochovi
za odvedenou práci i slib poctivé služby
pro město v následujících čtyřech letech.
„Stále máme vize měnit Strakonice k lepšímu a stále platí, že za tímto slibem budeme
stát,“ vyjádřil po ukončení ustavujícího
zastupitelstva starosta Hrdlička. 
Markéta Bučoková, PR

Fakultní škola na FLČ
Vychovávat a vzdělávat nové pedagogy
a zároveň hledat zájemce o studium na pedagogické fakultě. To je smyslem fakultní
školy, kterou se pod patronací Pedagogické
fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice stala 14. 9. 2022 strakonická základní
škola F. L. Čelakovského.
Starý a omšelý stůl, pocházející ze samého počátku školy, byl jistě svědkem mnoha
významných podpisů, které se ve škole
udály. Proto ho ředitel Radek Čejka nostalgicky a zároveň s nadějí využil pro podpis
smlouvy ustavující novou éru jedné ze
strakonických škol.
Děkanka fakulty Helena Koldová a ředitel základní školy Radek Čejka svými pod-
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pisy stvrdili dlouhodobou spolupráci,
vzájemné dobré vztahy a odhodlání
podporovat nadané žáky.
Místostarosta Josef Zoch, který se
za vedení města slavnostního aktu
zúčastnil, vyzdvihl přínos celého
projektu jak pro samotnou základní
školu, tak pro budoucí pedagogy,
kteří se budou v nové fakultní
škole vzdělávat a kteří díky tomuto
projektu mohou už v průběhu studia
nalézt uplatnění na této konkrétní
základní škole.
O kulturní program se postarala
Mladá dudácká kapela.
Markéta Bučoková, PR Podpisy stvrzující vzájemnou spolupráci foto: Markéta Bučoková
Zpravodaj města Strakonice

VZDĚLANÝ ÚŘAD

Ocenění pro úředníky

Cenu převzala tajemnice úřadu Martina Kotrchová 

Vzdělaný úřad – od pátku 16. září se může
Městský úřad Strakonice pyšnit tímto
zlatým oceněním, a to díky ochotě zaměst-

foto: archiv SMO

nanců městského úřadu vzdělávat se a tím
zvyšovat kvalitu výkonu veřejné správy,
kterou by měli ocenit především občané.

„Veřejná služba je služba vám, občanům. Naší vizí bylo a je přiblížit a otevřít úřad občanům, proto podporujeme
vzdělávání úředníků,“ sdělil starosta
Břetislav Hrdlička.
Všem kolegyním a kolegům, kteří se
do projektu vzdělávání ESO zapojili
a ještě stále zapojují, za aktivní přístup,
ochotu a snahu zdokonalovat své znalosti a dovednosti poděkovala i tajemnice
úřadu Martina Kotrchová.
Tajemnice úřadu převzala certifikát
v prostorách Valdštejnského paláce z rukou výkonné ředitelky SMO ČR Radky
Vladykové.
Od roku 2018 realizuje Svaz měst
a obcí vzdělávací projekt Efektivní
správa obcí s cílem zvyšovat kvalitu výkonu veřejné správy formou bezplatných
vzdělávacích prezenčních i distančních
kurzů. Projekt je financován Evropským
sociálním fondem.
Markéta Bučoková, PR

INZERCE

RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rych
300 lost
Mb/
s

RV2201521/01

Instalace zdarma!
Ceny od 350 Kč měsíčně.
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2023 startují
Nový rok je tradičně spojen s koledou Tří
králů. Ta každoročně podporuje dobrou myšlenku nebo projekt, který pomáhá těm, co
pomoc potřebují. Organizátorem Tříkrálové
sbírky je Charita Strakonice a letos chceme
z výtěžku podpořit především rozvoj péče
o seniory. A jak konkrétně? Peníze získané
z Tříkrálové sbírky podpoří přístavbu Domu
klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích,
který přináší skutečný domov seniorům
potřebujícím celodenní péči druhých. Připravovaná přístavba nám dovolí nabídnout
bezpečný domov většímu počtu zájemců, než
můžeme nyní.

Tříkráloví koledníci

foto: archiv charity

Vloni přinesla koleda do Strakonic zatím
nejvyšší tříkrálovou pomoc: 482 588 Kč, a to
na nákup vozidel pro pečovatelskou službu
a službu osobní asistence. Překonáme společně

loňský výtěžek? Bez šikovných koledníčků
a vedoucích skupinek se ale neobejdeme.
Přidáte se k nám?
Chcete-li nám se svými dětmi pomoci,
prosíme, ozvěte se. Vítáni jsou rodiče se svými
dětmi, ale i mateřské nebo základní školy či
zájmové kroužky. Koledníčkům připravíme
vše potřebné a společně vybereme i místo
koledy. Pojďme společně našim dětem ukázat,
že pomáhat druhým je dobrá cesta.
Kontakt: 604 572 257,
jitka.stropnicka@strakonice.charita.cz
Jitka Stropnická
koordinátor Tříkrálové sbírky

Volba prezidenta republiky 2023
Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil
volbu prezidenta republiky na pátek 13. ledna
a na sobotu 14. ledna 2023. Případné II. kolo
se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023.
Právo volit má podle § 4, odst. 1, zákona
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále
zákon o volbě prezidenta), státní občan ČR,
který alespoň druhý den volby prezidenta
dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby
prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby
prezidenta dosáhl 18 let.
Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
(karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno
ve výroku rozhodnutí soudu).
Voličský průkaz při těchto volbách
je možné předložit v každé volební
místnosti na území ČR i na zastupitelských
a konzulárních úřadech ČR v zahraničí.
O vydání voličského průkazu může
volič požádat od vyhlášení volby, tj. od
1. 7. 2022, vždy na obecním úřadu v místě
svého trvalého pobytu uvedeném v občanském průkazu:
1. osobně s vyplněnou žádostí do 11. 1. 2023
do 16:00 hodin (do 25. 1. 2023 do
16:00 hodin při případném II. kole)
2. zasláním žádosti v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 6. 1. 2023
(do 20. 1. 2023 při případném II. kole)
3. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 6. 1. 2023
(do 20. 1. 2023 při případném II. kole).
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Městský úřad nejdříve 15 dní přede
dnem voleb, tj. od 29. 12. 2022, zašle voličský průkaz na adresu uvedenou v žádosti
nebo předá voličský průkaz osobně voliči,
případně může průkaz převzít i osoba,
která se prokáže plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu.
Volby v nemocnici, zdravotnických
a sociálních zařízeních
V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém
zařízení může volič hlasovat mimo okrsek
svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona o volbě prezidenta, a to:
1. na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro
voliče, který není v jeho územním obvodu
přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě
nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém
zařízení, volit ve svém volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa
zdravotnického zařízení předá údaje voličů
k zápisu do zvláštního seznamu obecnímu
úřadu nejpozději 4 dny před volbou (tj.
9. 1. 2023 do 14:00 hodin) a zároveň zašle
potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán
k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).
2. na základě voličského průkazu,
vydaného obecním úřadem, kde má
volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličský
průkaz výše).
V obou případech samotné hlasování
v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí
okrsková volební komise, v jejímž obvodu
se zařízení nachází.

Zájemci o členství v okrskových volebních komisích (dále OVK) se mohou hlásit
od 1. 11. 2022 osobně na Městském úřadu
ve Strakonicích v kanceláři č. 6208
v 1. patře budovy Na Stráži 270 nebo
na tel.: 383 700 221, 383 700 210,
724 232 888 a 725 871 320.
Upozorňujeme všechny zájemce o členství,
že I. zasedání OVK se uskuteční ve čtvrtek
22. 12. 2022 od 13:00 hodin ve velkém sále
Městského kulturního střediska Strakonice.
Delegovaní členové obdrží pozvánku prostřednictvím pošty mezi 16. a 20. 12. 2022. Účast
členů je povinná, neboť skládají slib a losuje se
předseda a místopředseda OVK. Při neúčasti
jak na tomto I. zasedání OVK, tak i v každém
volebním dni se odměna krátí na základě
příslušné vyhlášky MV ČR. Důvody neúčasti
nejsou rozhodné, tzn., že i při řádné omluvě se
odměna krátí a omluva se neuznává. Pokud se
delegovaný člen nebude moci zúčastnit
I. zasedání nebo přímo voleb z důvodu např.
nemoci nebo služební cesty atd., je třeba toto
okamžitě nahlásit na výše uvedená tel. čísla,
aby mohl být delegován náhradník. V případě
nutnosti uvolnění ze zaměstnání na I. zasedání
OVK i na dny voleb je mzda členovi refundována. Jen připomínáme, že volba proběhne
pravděpodobně ve dvou kolech a je třeba
počítat nejen s termínem I. zasedání
22. 12. 2022 a s termínem I. kola
13.–14. 1. 2023, ale i s termínem II. kola
27.–28. 1. 2023. Všechny informace a vzor žádosti o voličský průkaz najdete na webových
stránkách www.strakonice.eu pod odkazem
Praktické informace – Volba prezidenta
republiky.
Oddělení správní
Zpravodaj města Strakonice

INFORMACE

Naučná stezka Švandy dudáka
v novém kabátu

Dudák Švanda – v TOP 6 nejúspešnějších
piv degustace „České pivo 2022“

Hledáte inspiraci pro podzimní procházky? Vydejte se po stopách místní dudácké tradice a dudáka
Švandy. Dvanáctikilometrový okruh neminete
díky žlutým pěším turistickým značkám.
Výchozím bodem s prvním zastavením je strakonický hrad. Trasa je vedena po proudu podél řeky
Otavy, nejdelší úsek přes Šibeniční vrch, Hliničnou,
přírodní rezervaci Ryšovy a vrch Kuřidlo nabídne
výhledy na Strakonice ze severozápadní strany.
Odpočinková posezení cestou přijdou jistě vhod.
Lesní stezka z vrchů sestupuje Starým Dražejovem a Virtem. Řeka Otava vás po svém břehu
dovede přes odpočinkovou lokalitu Podskalí zpět
Informační cedule na Šibeničním
vrchu 
foto: Petr Kolář na hrad. Na okruh se můžete přidat či odpojit
v jakémkoliv místě trasy.
Na stezce naleznete sedm informačních panelů s mapkou celé oblasti s vyznačenou trasou a se zajímavými informacemi z oblasti dudáctví či místopisu. Více
podrobností získáte načtením QR kódu na panelech odkazujícím na příslušnou
webovou stránku.
Informační panely byly opraveny, natřeny a osazeny novými cedulemi za finanční podpory Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora cestovního ruchu.
Jolana Prixová, odbor školství

Desetistupňové
pivo Dudák Švanda
obsadil 6. místo
v prestižní degustační soutěži, pořádané
Českým svazem
pivovarů a sladoven.
Soutěže se letos zúčastnilo 27 pivovarů
se 101 vzorkem piva.
V porotě zasedli
pivovarníci, pedagogové a odborníci
z Chmelařského
institutu a Státní
D. Krankus se sládkem
zemědělské a potraviV. Matejem při slavnosti
foto: M. Bučoková nářské inspekce.
Hodnotila se anonymně senzorika jednotlivých
piv, zejména vzhled, barva, chuť a vůně, na jejich
základě byly přidělovány jednotlivým vzorkům
body.
Poté porota ocenila šest finálových piv z každé
kategorie.
Dušan Krankus, ředitel pivovaru

Zpravodaj města Strakonice 
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY
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.)
23. 11. – 26. 12.
Půjdem spolu do Betléma
vánoční výstava betlémů z různých materiálů
vernisáž 22. 11., 16:00 hod.
místo: kapitulní síň
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.
24., 25., 26. 12. 13:00–16:00 hod.
prodlouženo do 23. 12.
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. 11., 17:30 hod.
Adam Ondra: Posunout hranice
Jaká je skutečná cena za úspěch?
ČR, dokument, 80´, 2D, všem
1. 11., 20:00 hod.
PSH Nekonečný příběh
Českou hudební legendu Peneři strýčka Homeboye neboli PSH zná v České republice snad každý.
ČR, dokument, 70´, 2D, od 12 let
2.–3. 11., 17:30 hod.
Spolu
Láska neznamená oběť. ČR, drama, 118´, 2D, všem
2.–3. 11., 20:00 hod.
Vražda v Londýně
Největší vražda na divadelních prknech.
USA, historický/mystery, thriller, titulky, od 12 let
4.–6. 11., 17:30 hod.
Šoumen krokodýl
Lyle – zpívající krokodýl, který miluje koupele.
USA, komedie/rodinný, dabing, 122´, všem
4. 11., 20:00 hod.
Elvis
O životě a hudbě Elvise Presleyho.
USA, hudební/drama/životopisný, titulky, 159´,
2D, od 12 let
5.–6. 11., 20:00 hod.
Top Gun: Maverick
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce.
USA, akční drama, titulky, 131´, od 12 let
7.–9. 11., 17:30 hod.
Princ Mamánek
O princi, který musel dospět v krále.
ČR, pohádka, 100´, 2D, přístupný
7.–9. 11., 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
10.–14. 11., 17:00 hod.
11.–12. 11., 17:00 a 20:00 hod.
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Black Panther: Wakanda nechť žije 3D
Boj o ochranu svého národa.
USA, dobrodružný/akční, 17:00 hod. dabing/20:00 hod. titulky, 161´, od 12 let
10. 11., 20:00 hod.
Michael Kocáb – Rocker versus politik
Portrét hudebníka a politika.
ČR, dokument, 102´, 2D, všem
13.–14. 11., 20:00 hod.
Dreaming Walls: Hotel Chelsea
Duchové P. Smith, J. Joplin, J. Morrisona a další
přežívají spolu s posledními obyvateli v hotelu
Chelsea přestavbě navzdory…
Bel/Fra,USA, dokument, 80´, titulky, od 15 let
15.–16. 11., 17:30 hod.
Kvík
Kvíka do každého kina a každé rodiny!
Nizozemsko, animovaný, 72´, dabing, všem
15.–16. 11., 20:00 hod.
Oběť
Obětí je každý, vinni jsou všichni.
Slovensko/ČR, drama, dabing, 90´, 2D, od 12 let
17.–22. 11., 17:30 hod.
Princezna zakletá v čase 2
Pokračování úspěšné fantasy pohádky.
ČR, pohádka/fantasy/komedie, 2D, všem
17.–20. 11., 20:00 hod.
Grand Prix
Komedie o dvou bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade.
ČR, komedie/road movie, 107´, 2D, od 12 let
21.–22. 11., 20:00 hod.
Menu
Mladý pár cestuje na odlehlý ostrov, aby se
najedl v luxusní restauraci, kde šéfkuchař připravil
bohaté menu s několika šokujícími překvapeními.
USA, hororová komedie, 108´, titulky, od 12 let
23. 11., 17:30 hod.
Civilizace – dobrá zpráva o konci světa
Svět nikdy nezůstane stejný. Jak se bude vyvíjet,
je v našich rukou. Nic neskončí jinak, než jak
sami budeme chtít. Otázkou je, jestli víme, co
chceme…
ČR, dokument, 81´, 2D, všem
24.–28. 11., 17:30 hod.
Divnosvět 3D
...snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět.
USA, animovaný/rodinný, dabing, všem
24.–29. 11., 20:00 hod.
Vánoční příběh
Snímek plný nečekaných situací, emocí, ale i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů.
ČR, komedie, 118´, od 12 let
29.–30. 11., 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, 97´, 2D, všem
30. 11., 20:00 hod.
Fabelmanovi
Nejnovější projekt Stevena Spielberga je částečně
autobiografický snímek o jeho dětství a dospívání,
vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře.
USA, drama/životopisný, titulky, 151´, 2D, od 12 let
SENIORSKÁ STŘEDA
9. 11., 9:30 hod.
Hádkovi
Když se pohádat, tak s vlastníma.
ČR, komedie, 98´, 2D
FILMOVÝ KLUB
23. 11., 20:00 hod.

Hranice lásky
Erotická lovestory o zkoumání vlastní intimity a hledání hranic v lásce a sexu.
ČR, drama/erotický, 95´, 2D, od 15 let

DŮM KULTURY
1. 11., 19:00 hod.
Pavel Šporcl – Paganiniana
Nejnovější virtuózní program pro sólové housle.
Host – kytara: Lukáš Sommer
10. 11., 19:00 hod.
Na útěku – Komorní divadlo Kalich
Divadelní road movie dvou rozdílných žen, které by si
za normálních okolností neměly co říct, ale společný
útěk od stereotypů spojí jejich cesty. Div. předpl. A
13. 11., 15:00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
Hraje skupina Rytmix, zpívá Láďa Pavelka
16. 11., 19:00 hod.
KPH – Sedláčkovo kvarteto
Housle, viola, violoncello
17. 11., 19:00 hod.
Noc s legendou – Marta Kubišová
Tour k výročí 80. narozenin M. Kubišové, kde bude
po boku moderátora vyprávět svůj životní příběh.
19. 11., 15:00 hod.
Lollipopz – lízátková párty
Vstupenky k zakoupení na ticketportal.cz
23. 11., 19:00 hod.
Veselé Velikonoce – Pantheon Production
Kultovní francouzská komedie, slavná divadelní
hra, která proslula i díky filmovému zpracování
s Belmondem. Příběh nenapravitelného sukničkáře. Div. předpl. B
29. 11., 19:00 hod.
Janek Ledecký – Vánoční turné 2022
Pětadvacáté turné. Ke sváteční atmosféře přispěje i největší světelný park, s jakým kdy zpěvák
na koncerty vyrazil.
30. 11., 19:00 hod.
Koncert skupiny Jistem
Během večera přednese některé své básně Václav Jůn.
místo: sálek Čezeta
TANEČNÍ KURZ 2022
4. 11., 20:00 hod.
Prodloužená lekce
11. a 18. 11., 20:00 hod.
Základní lekce
25. 11., 20:00 hod.
Věneček

POD ŠIRÝM NEBEM
11. 11., 18:00 hod.
Svatomartinský lampionový průvod
povede z hradního nádvoří po lávce a mostě
zpět ke hradu
pořádá RC Beruška Strakonice
12. 11., 11:00–19:00 hod.
Svatomartinské oslavy
přípitek s mladým vínem ročníku 2022, občerstvení od Sůl a řepa, Charlie’s bistro, The Moon, sladké od Mom´s cake – Jitka Charyparová a Smlsni
si, káva od Hope roastery, víno od Krabice z
vinice, teplé nápoje od Pod Stolem, o hudební
náladu se bude starat Adam Vondřička
místo: tržnice u kostela sv. Markéty
27. 11., 15:00 hod.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
více na 13. straně
místo: Velké náměstí
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MÍR /
U MRAVENČÍ SKÁLY
6. 11., 14:30 a 16:30 hod.
Rozum a štěstí – pohádka
13. 11., 14:30 hod.
Živá voda – loutková pohádka
Rodiče a přátelé MŠ Lidická
20. 11., 14:30 a 16:30 hod.
Pták Ohnivák a liška Ryška – loutková
pohádka

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
8. a 9. 11., 10:00 hod.
Šikovná dílna – výroba náramků z korálků
registrace na tel.: 777 118 646, materiál zajištěn
15. 11., 13:00 hod.
Pochod proti diabetu
sraz na dvorku Infocentra pro seniory
připraveno bude měření glykémie a krevního tlaku
pořádá Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek
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
2. a 9. 11., 10:00–11:15 a 13:00–14:15 hod.
Kurz trénování paměti
určeno pro seniory nad 60 let
přihlášky osobně v knihovně, na tel.:
380 422 702 nebo na jitka.kotalova@knih-st.cz
místo: společenský sál ŠK
2. 11., 18:00 hod.
Promítání z letních cest do přírody
fotografie čtenářů ŠK s komentářem
místo: společenský sál ŠK
3. 11., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
pravidelná setkávání s rodiči a dětmi na podporu
čtení
místo: oddělení pro děti
4. a 18. 11., 13:00–17:00 hod.
Farmářské trhy
více na http://farmarsketrhy.strakonice.eu/
místo: Velké náměstí pod radnicí
7. 11., 17:00 hod.
Vícehlasy 28
Hosty budou stavař a dudák Martin Matějka
a učitel a začínající dudař Patrik Ředina. S etnografkou Irenou Novotnou budou hovořit o svých
cestách k dudáctví a o životě s muzikou.
místo: společenský sál ŠK
8. a 10. 11., 18:00 hod.
Kurzy zdravého vaření
lektor Jan Juráš, přihlášky na jan.juras@knih-st.cz
nebo 721 658 244
místo: ZŠ Povážská Strakonice (Nad Školou 560)
8. a 22. 11.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
info a přihlášky: https://www.knih-st.cz/fotokurz
9. 11., 17:00 hod.
Minulost mateřince Školských sester
v Horažďovicích
Přednáška historika Romana Vaňka o působení
a vzdělávacích aktivitách Kongregace Školských
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sester de Notre Dame v našem regionu a nuceném odchodu sester z horažďovického kláštera
v 50. letech minulého století.
místo: společenský sál ŠK
12. 11., sraz v 8:55 hod. před nádražím ČD
Přírodovědná procházka do okolí
Radomyšle
více na www.csop-strakonice.net
13. 11., 18:00 hod. a 14. 11., 10:00 hod.
Mezigenerační klub PARK
Poznávání. Aktivní odpočinek. Ruční práce. Knížky.
sraz před pobočkou ŠK Za Parkem
14. 11., 17:00 hod.
Let viny
Promítání filmu a beseda s režisérkou Terezou
Tarou, která se vydala na cestu sebepoznání,
aby uzdravila své nemocné ledviny, jejichž stav je
odrazem její psychiky a neharmonických vztahů.
místo: společenský sál ŠK
15. 11., 16:30 hod.
Úterní zastavení
setkání s literaturou, např. se vzpomínkami Jana
Mikoláška
místo: pobočka ŠK Za Parkem
16. 11., 18:00 hod.
Zelené otazníky – Jak na úsporné
a ekologické vytápění?
Máte obavy z aktuální situace na trhu s energiemi? Rozhodujete se, čím topit a jak se připravit
na zimu? Vyplatí se alternativní systémy jako fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo? Jaké jsou možnosti dotací? Na otázky odpoví specialisté z Energy Centra ČB Josef Šťastný a Ondřej Pokorný.
místo: společenský sál ŠK
24. 11., 8:00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – malování solí
místo: oddělení pro děti ŠK
4. a 11. 11., 16:00 hod.
Ledňáčci
sraz před zámkem u vývěsky ŠK
info: pobočka ŠK Za Parkem

KONCERTNÍ SÁL ZUŠ
9. 11., 17:15 hod.
Koncert žáků školy
10. 11., 15:30 hod.
Třídní koncert pí uč. Lucie Drábkové
23. 11., 17:15 hod.
Koncert žáků školy
30. 11., 17:15 hod.
Koncert žáků školy

ČAJOVNA NA PŮDĚ
5. 11., 15:00 hod.
Setkání se šamanskými bubny
přihlášení nutné na tel.: 602 452 075
9. 11., 17:00 hod.
BuďSob
setkání skupiny lokální soběstačnosti
10. 11., 17:00 hod.
Klub přátel Bruna Gröninga
přihlášení nutné na tel.: 605 586 112
13. 11., 17:00 hod.
Čaj o páté...
setkání, beseda na volné téma
15. 11., 18:00 hod.
Na slovíčko s doktorem…
beseda s Jaroslavem Švárou – První pomoc II.
16. 11., 18:00 hod.
Tajemné komnaty lidského bytí…
setkání, beseda, psychologický úvod se Štefanem
Schwarcem

18. 11., 18:30 hod.
Relaxační večer pro ženy s Yoga Deni
přihlášení nutné na tel.: 775 312 808
19. 11., 15:00 hod.
Zubylinka
kurz výroby přírodní kosmetiky, přihlášení nutné
na tel.: 773 500 444
24. 11., 18:00 hod.
Ochutnávka Puerh čajů
přihlášení nutné na tel.: 602 452 075
26. 11., 18:30 hod.
Muzikoterapie
harfa, tibetské mísy, zvonkohry atd.

ČAJOVNA POD STOLEM
11. 11., 19:00 hod.
Folkový večer
hostem Pepy Pelána bude česká písničkářka Žofie Kabelková, její druhé album Peřiny z vody bylo
nominováno kritikou na cenu Anděl v oblasti folku
12. 11., 20:00 hod.
Milonga – tančírna argentinského tanga
13. 11., 11:00–18:00 hod.
Seminář Tango Argentino

MUZEUM STŘEDNÍHO
POOTAVÍ
listopad (út–ne) 9:00–17:00 hod.
Přednášky
3. 11., 17:00 hod.
Maltézský řád v českých zemích
přednášející Milan Buben
Příchod johanitů do Prahy a jejich postupné rozšiřování vlivu v českých zemích.
místo: víceúčelový sál muzea
24. 11., 17:00 hod.
Mýtus tzv. Strakonického obrazu
přednášející Jakub Pátek
Jedním z nejstarších bělohorských mýtů je fenomén tzv. Strakonického obrazu, kolem nějž barokní doba vytvořila nefalšovaný samostatný kult.
místo: víceúčelový sál muzea
Univerzita třetího věku
10:00–11:30 hod., víceúčelový sál muzea
14. 11.
Geologická minulost a zlato na Otavě
Aleš Červený
28. 11.
Dějiny bádání a přehled výzkumů v regionu
Vlastimil Král

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA
2., 16. a 30. 11., 17:00 hod.
Šachy
pro děti od 6 let, přihlášení nutné
8. 11., 16:30 hod.
Vaření pro děti
pro děti od 5 do 12 let, přihlášení nutné
14. 11., 10:30 hod.
Setkání s dulou
poradna s dulou a certifikovanou laktační poradkyní Ivou Fajovou, přihlášky na tel.: 723 045 420
17. 11., 9:00–18:00 hod.
Vánoční focení
focení v ateliéru, přihlášení nutné, www.photobyoxy.cz
24. 11., 16:30 hod.
Úleva od stresu
skripta a praktické cviky od lektorky Katky Vondřičkové, přihlášení na tel.: 737 722 311

listopad 2022
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KALENDÁŘ AKCÍ
PLAVECKÝ STADION

ZIMNÍ STADION

Krytý bazén
Po 7., 14., 21. a 28. 11.
6:00–8:00, 13:30–15:30, 18:00–20:00x
Út 1., 8., 15., 22. a 29. 11.
14:30–15:30, 20:00–22:00
St 2., 9., 16., 23. a 30. 11.
6:00–8:00, 13:30–17:00, 20:00–22:00
Čt 3., 10. a 24. 11.
12:30–13:30, 14:30–16:00x, 20:00–22:00
Čt 17. 11. (svátek)
13:00–20:00		
Pá 4., 11. a 25. 11.			
6:00–8:00, 12:30–22:00 (15:30–20:00x)
Pá 18. 11.
6:00–8:00, 9:00–22:00
So 19. 11.
zavřeno – závody TJ FEZKO plavci
So 5., 12. a 26. 11.
13:00–20:00
Ne 6., 13. a 27. 11.
13:00–20:00
Ne 20. 11.
17:00–20:00
Vysvětlivky: x – ½ bazénu

Veřejné bruslení
	rodiče s dětmi
do 10 let

společné

Ne 6. 11. 12:30–13:30
So 12. 11. 11:15–12:15
Čt 17. 11.			
Ne 20. 11. 13:00–14:00
Ne 27. 11. 11:15–12:15

13:45–14:45
12:30–13:30
10:00–11:30
14:15–15:15
12:30–13:30

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 10:00–17:00
17:30–22:00 
ženy
St 10:00–17:00
17:30–22:00
muži
Čt 10:00–17:00
17:30–22:00 společná
(Čt 17. 11. 15:00–22:00 společná)
Pá 10:00–17:00
17:30–22:00
ženy
So 10:00–17:00	
společná
Ne		
13:00–20:00společná

Bruslení seniorů
Čt 3., 10., 24. 11.		
10:00–11:00
S ohledem na uzávěrku Zpravodaje může dojít
ke změně programu, sledujte www.starz.cz

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Nedělní bohoslužby:
8:00 hod. Podsrp; 9:30 a 17:30 hod. sv. Markéta (od 25. 11. v 17:30 hod. sv. Prokop)
1. 11., 17:30 hod., sv. Markéta
Slavnost všech svatých – bohoslužba
2. 11., 16:00 hod., hřbitov (u kříže)
Modlitba za zemřelé
2. 11., 17:30 hod., sv. Václav
Bohoslužba za zemřelé (bohoslužby
za zemřelé v okolí Strakonic na webu farnosti)
6. 11., 9:30 hod., sv. Markéta
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
6. 11., 15:00 hod., fara
Setkání manželů a rodin s dětmi
17. 11., 17:30 hod., sv. Markéta
Bohoslužba s díkem i prosbou za svobodu,
následně modlitba u kříže u kostela
sv. Markéty
19. 11., 14:30 hod., fara
Adventní dílna – pletení adventních věnců,
vyrábění drobných dárků

25. 11., 17:30 hod., sv. Prokop
Slavnostní bohoslužba při znovuotevření
kostela (hl. celebrant: biskup Vlastimil Kročil,
dále varhanní preludování, začátek 15:30 hod.
s přednáškou a možností soukromé prohlídky)
26. 11., 13:30, 15:00 a 16:30 hod.,
sv. Prokop
Komentované prohlídky kostela
26. 11., 19:00 hod., sv. Prokop
Večer chval – hudba, možnost prosby
za konkrétní věci, díky…, modlitbou provází
kapela Nestrach (strakonická farnost), v průběhu
možnost požehnání adventních věnců
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužby neděle v 9:30 hod.
Čtvrteční setkání od 17:00 hod.
Páteční Quest pro mládež 11. a 25. 11.
od 15:00 hod.

POZVÁNKA
7. 11., 18:00 hod.
S gymnáziem na cestách
Etiopie podle Libuše Leischnerové
místo: sál gymnázia
9. 11., 16:30 hod.
Taneční pro dámy
kurz společenského tance pro single dámy
info na tel.: 604 609 594
místo: zrcadlový sál sokolovny
2. 12., 15:00–17:00 hod.
3. 12., 10:00–16:00 hod.
Dobročinný bazárek
výtěžek bude věnován Domovu zdravotně postižených v Oseku. Pořádá Sdružení zdravotně
postižených v ČR, územní sdružení Strakonice
místo: klubovna územního sdružení (Stavbařů 213)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Významné životní
jubileum
Sto jedna let oslavila 7. října paní Miroslava Tříšková, která pobývá ve strakonickém městském ústavu sociálních služeb.
Když místostarosta Josef Zoch a Marie
Žiláková přišli za město Strakonice s gratulací, zastihli ji nad knihou Toulouse –
Lautrec, o které prozradila, že ji velmi ráda
čte a listuje si umělcovými kresbami. Není
divu. Celý život paní Tříšková milovala
knihy a jim se věnovala i jako knihovnice.
A recept na dlouhověkost? Paní Tříšková
vzkazuje: „Radujte se…“ Jsou to bezesporu
moudrá slova. Život si přece není třeba
kazit utápěním se ve smutku, ale najít si
každý den alespoň malou dávku radosti.
Paní Tříšková k životnímu jubileu společně
s přáním pevného zdraví a její pověstné
životní radosti dostala dárkový balíček
plný dobrot.
Markéta Bučoková, PR
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Miroslava Tříšková při gratulaci

foto: Markéta Bučoková
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PO STOPÁCH MINULOSTI

Bavorové, johanité a kostel sv. Prokopa

V kostele sv. Prokopa připomíná soužití
Bavorů a johanitů,
světské a církevní
moci, pozdně gotický základ skládacího oltáře sv. Anny
Samotřetí. Řezby
na jeho postranních
Nápis na půdě kostela sv. Prokopa nad vítězným obloukem
křídlech znázorňují
pověst o založení strakonického řádového
přichází roky mezi léty 1300–1317 (za Váckonventu panem Bavorem ze Strakonic.
lava II. či Jana Lucemburského). Autoři
Na západní stěně věže kostela se nachází
staršího stavebně-historického průzkumu
gotický (majuskulní) nápis, který je dnes
se přiklánějí k mladší dataci za J. Lucemzčásti patrný jen z půdy nad hlavní lodí kosburského, rozměry nápisu však odpovítela. Před přestavbou a novým zaklenutím
dají spíše jménu Václavovu, a tedy dataci
byl vidět zevnitř nad triumfálním obloukem.
časnější. Bavor III., kterému je přičítána
Nápis zní: ANNO*DOMINI MUNDI*Mdostavba kostela i konventu, se panství ujal
CCC…REGNANTE ... REGE*BOHEMIE
na sklonku 13. století a zemřel v r. 1318, což
BAWARUS DE BAWOROW. Přeloženo:
také vymezuje čas úprav interiéru kostela.
LÉTA PÁNĚ 13… ZA VLÁDNOUCÍHO ...
V letech 1306–1310 vystupoval jako prokuKRÁLE ČESKÉHO BAVOR Z BAVOROrátor johanitského řádu, důvěrník a obhájce
VA. Poslední číslice datace chybí. V úvahu
řádového majetku. Po jeho smrti, v průběhu

14. století, začal být
kostel nazýván kostelem sv. Prokopa.
Majetek po Bavorech koupil v r.
1402 johanitský
řád, který po scelení svých statků
spravoval celý
foto: archiv farnosti
strakonický hrad,
město Strakonice s jeho předměstími
a 46 celých vsí a 11 částí. Po vypálení řádové komendy v Praze dne 8. května 1420
byl do Strakonic přenesen řádový archiv
s ostatními cennostmi. Strakonice se
staly hlavním sídlem johanitů v českých
zemích. Po zbytek 15. století a po celé
16. a 17. století sídlili všichni generální
převoři českého převorství s výjimkou
jednoho ve Strakonicích a pocházeli z významných domácích panských rodů.
Pokračování příště
Blanka Madová

Otevírá se kostel sv. Prokopa ve Strakonicích
Pátek 25. listopadu 2022
15:30 přednáškou a možností soukromé prohlídky
16:55 modlitba růžence
17:30 slavnostní
bohoslužba,
modlitba
nejen
za dobrodince hl. celebrant: biskup Vlastimil Kročil),
následuje varhanní preludování (Mgr. Jakub Komrska)
Sobota 26. listopadu 2022
13:30; 15:00 a 16:30 komentované prohlídky kostela
19:00 Večer chval – hudba, možnost prosby
za konkrétní věci, díky apod.; modlitbou provází
kapela NESTRACH (strakonická farnost); v průběhu
možnost požehnání adventních věnců

www.farnost-strakonice.cz
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Z MĚSTA
Klostermann s 1. místem
na žatecké Dočesné 2022
Klostermann
polotmavý, který se v našem
pivovaře vaří
od roku 2008,
vyhrál ve své
kategorii již podruhé! Předtím
to bylo ještě
v roce 2015.
Vlastimil Matej, sládek

foto: archiv pivovaru Na žateckou
Dočesnou,
která patří mezi tři největší pivní akce
svého druhu u nás, se přihlásilo celkem
27 pivovarů se 158 vzorky komerčně
vyráběných piv. Polotmavý ležák Klostermann se ve Strakonicích poprvé uvařil
jako pocta šumavskému spisovateli Karlu
Klostermannovi, tehdy uplynulo 160 let
od jeho narození.

Sváteční speciál
Pivovar Strakonice si pro vás opět připravil nevšední dárek k vánočním svátkům.
Bude se jednat o čtyřsladové speciální
pivo, kde se v sypání kromě dvou klasických sladů, českého a mnichovského,
použily slady z belgické sladovny Castle
malting. Pivo má nádhernou zlatou
barvu, výraznou sladovou chuť s tóny
ořechů a sušenek, vytvořenou kombinací
takto použitých sladů. Harmonickou
hořkost tomuto pivu dodají české odrůdy
chmele, Premiant, Rubín a Bohemie.
Tento sváteční speciál bude v prodeji
začátkem prosince.
Dušan Krankus, ředitel pivovaru
INZERCE

NOVĚ OTEVŘENÁ
ORTOPEDICKÁ A TRAUMATOLOGICKÁ
ORDINACE

Zpravodaj města Strakonice 

Přírodovědné
lyceum

Cukrář

Sociální činnost

Specialista prodeje
techniky pro

maturitní zkouška

maturitní zkouška

maturitní zkouška

výuční list
domácnost a zahradu
výuční list

RV2201591/01

RV2201767/01

Čelakovského 261, 386 01 STRAKONICE

Veřejnosprávní
činnost

maturitní zkouška

MUDr. Jan Nežádal

OBJEDNÁNÍ PACIENTŮ
NA ČÍSLE 605 798 658

Ekonomika
a podnikání
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Méně slziček a více úsměvů v MŠ A. B. Svojsíka

Třída Myšky 

foto: archiv MŠ

V naší mateřské škole došlo k velké změně
ve složení tříd. Z dřívějších tří homogenních
tříd (třída dětí se stejným věkovým složením)
a jedné heterogenní (třída s věkovým složením
cca 3–7 let) jsou nyní všechny naše třídy heterogenní. Důvodů bylo několik. Jedním z nich
je adaptace nových dětí. Nově nastupující
dítko přijde do kolektivu, kde se děti znají, orientují se v prostředí mateřské školy a dodržují
pravidla vzájemného soužití. To napomáhá
snazší adaptaci nového žáčka na mateřskou
školu. Výzkumy uvádějí, že ve věkově heterogenních třídách nově nastupující děti tolik
nepláčou. Starší kamarádi dokáží mladším
pomoci. Mají svou zkušenost, protože zažili
totéž, a nyní mohou citlivě ovlivnit emoce
svého mladšího kamaráda. Další významnou
výhodou je skutečnost, že po celou školní
docházku dítěte do mateřské školy mají děti
tzv. „svou paní učitelku“. To je obohacují-

Třída Krtečci 

foto: archiv MŠ

cí moment pro děti, paní učitelku i rodiče.
Vztahy a důvěra se budují časem. Rodiče se
více otvírají pedagogům a rozvíjí se mezi nimi
efektivnější komunikace, která má za hlavní
cíl – maximální individuální podporu rozvoje
každého dítěte. Také nesmíme zapomenout
na sociální interakci. Mladší děti mají velkou
výhodu, již od začátku své docházky mohou
pozorovat vývojově vyšší úroveň hry svých
starších kamarádů, případně se zapojit.
Věková různorodost třídy zajišťuje i rozmanitost zkušeností, vědomostí a dovedností, to
vše se promítá do kognitivního, sociálního
i emočního růstu jednotlivého dítěte. Dalším
důvodem bylo letošní velké množství dětí

předškolního věku, které rozdělením do čtyř
tříd získají dostatečný prostor pro individuální
přístup. Vytváří se pro ně úkoly a činnosti
zaměřené na to, co je třeba posílit. Části úkolů
jsou týdenní a v rámci rozvoje samostatnosti
je na dítěti, kdy si je splní. Ve třídě se ve větší
míře pracuje skupinově a je více prostoru
pomáhat dětem při důležité přípravě na povinnou školní docházku. Významný je i fakt, že
se ve smíšených třídách vytrácí přílišná dětská
rivalita. Zcela přirozeně tu vzniká klidné
a přátelské psychosociální klima, které v sobě
nese solidaritu s ostatními kamarády.
Renáta Nováková Vukanovičová
učitelka MŠ

Prázdninové měsíce na Dukelské
O prázdninách jsme plánovali další zahraniční výlet pro žáky. Po výměnných pobytech ve Švýcarsku a Anglii, po výletech

Žáci ZŠ Dukelská ve Slovinsku
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do Rakouska, Polska, Německa, Beneluxu
či Dánska jsme se rozhodli navštívit nejvyspělejší zemi bývalé Jugoslávie, Slovinsko.

Celý týden v říjnu poznávali žáci ZŠ
Dukelské, pod vedením pana učitele
Němce, paní učitelky Oberreiterové a pana
učitele Štěrbíka, přírodní, sportovní
i urbanistické krásy Slovinska, které
mnohé z nich uchvátily i překvapily.
Kromě toho propojili své nabyté
znalosti z přírodovědných předmětů
a aktivně si procvičili anglický i německý jazyk s místními obyvateli.
Tuto nezapomenutelnou a výjimečnou událost jim zpříjemnilo
i neobvykle slunečné počasí, které jim
umožnilo koupat se v Jaderském moři.
Žáci byli z výletu nadšení, ale
vše jednou končí, tak jim nezbývalo
nic jiného, než se se Slovinskem
rozloučit pozdravem "Nasvidenje
Slovenija."
Rudolf Prušák, ředitel školy
foto: archiv ZŠ
Zpravodaj města Strakonice

CENA STAROSTY

Pro divadlo se Jan Tříska narodil
Jan Tříska, zapálený ochotník a od srpna
letošního roku i držitel Ceny starosty města za dlouholetou činnost v oblasti kultury
a divadelnictví.
Již po tři generace se u Třísků nadšeně
ochotničí. Vše začali rodiče Jana Třísky,
od kterých to okoukal on sám a od něj pak
jeho dcera Jana.
OSUDOVÉ SETKÁNÍ S HÖGREM

Divadlo je jeho celoživotním ne jenom koníčkem, ale spíše posláním. Cesta na bájná
prkna, co znamenají svět, pro Jana Třísku
začala v Akademickém divadle v Brně rolí
sluhy La Fleche v Molièrově Lakomci,
ke které se dostal prostřednictvím svého
kamaráda. Tehdy se zdálo, že to bude začátek a zároveň konec divadelní kariéry. To
se ale změnilo během prázdnin v Jevíčku,
kde se seznámil s Rudolfem Högrem, bratrem Karla Högra.
„Večery jsme trávili hraním scének
u táboráků. Pan Höger, tehdejší profesor
na Janáčkově akademii, nás dvakrát navštívil a naše vystupování se mu líbilo
natolik, že nám nabídl studium. A víte,
že dva lidé z naší party se tam opravdu
dostali… Já na to měl chuť také, ale
doma už na to nebyly peníze, a tak jsem
dokončil studia v Brně a dostal umístěnku do Strakonic.“
Je pravdou, že co se rodí pomalu
a s obtížemi, je vesměs kvalitní. Nejinak
tomu bylo i v případě Jana Třísky. Snad by
na strakonická divadelní prkna vstoupil se
svým příchodem do Strakonic, ale nástup
nové mladé krve narušila povinná vojenská
služba.

SPŘÁTELENÉ ARMÁDY DIVADLU NEPŘÁLY

Jakmile se mladý Jan vrátil z vojny,
okamžitě ho oslovil režisér divadla Fezko
Josef Enoch. To se tehdy psal rok 1958. Až
do dnešních dnů zůstal Jan Tříska souboru věrný. Ba co víc, přivedl do něj svou
manželku a posléze i děti. S nepatrnou
přestávkou, kdy jak sám říká, přišlo na svět
jejich třetí dítě a po nájezdu spřátelených
armád nastala doba, která divadlu příliš
nepřála.
„Nejraději vzpomínám na šedesátá léta.
Tehdy byl v módě Semafor a my se zhlédli
v divadle malých forem. V tu dobu sloužil
v nemocnici doktor Faber, s tím jsme dali
dohromady partu a začali jsme zkoušet
v pivovaru. Ten nás vzal nadšeně pod svá
křídla. Jejich ROH mělo tolik potřebnou
agitační činnost a my mohli začít zkoušet.
Pod názvem souboru CASAPIS – Cedulistické antidivadelní studio absurdity
pivovaru Strakonice jsme nastudovali
Černého Rodriga. Představte si, že jsme se
nejen dostali až na Šrámkův Písek, ale my
tam i zabodovali.“
Velkého ocenění se souboru dostalo i od
samotného Jaroslava Dietla, který divadelníky s neskrývaným překvapením navštívil v souvislosti s jejich uvedením hry
Senohrabské grácie. Další úspěšnou hrou
byl kousek poplatný tehdejší době autora
Zdeňka Žákavce Za minutu dvanáct.

PIMPRLÁTKA A ŠUMAVSKÁ CHALOUPKA

Vedle mnoha divadelních rolí, kterým Jan
Tříska dal vlastní osobitý ráz, se po celý
život věnuje dřevěným hercům, jimž
propůjčuje alespoň chvilkový pocit života.

Na památku významné chvíle se Jan Tříska
podepsal do Kroniky hostů města Strakonice

foto: Markéta Bučoková

S pimprlátky i herci a hlavně skvělou
partou lidí střídavě zkoušejí od října
do jara čtyřikrát týdně. A k tomu všemu
ještě pěkných pár let zajišťoval moderování
nejrůznějších pořadů a akcí. Příliš volného
času opravdu nezbývalo, a tak tomu všemu
musela ustoupit i chaloupka na Šumavě,
kterou nadšený ochotník prodal.
„Byl jsem vždy ukázněný herec, a co
mně nabídli režiséři a bylo v mých silách,
tak jsem bral. Nejsem exhibicionista a divadlo nemám jako nástroj předvádění sebe
sama, ale s nesmírným potěšením mě baví
tvořit inscenaci. Hlavně za celou dobu, co
divadlo dělám, okolo mě byla vždy dobrá
parta. A to je hodně. Kdysi mi někdo říkal
– dokud jsi mladý, stýkej se se staršími
lidmi. Až budeš starý, stýkej se s mladými
– a to mně vychází celý život.“
Markéta Bučoková, PR

Slavnostní shromáždění u příležitosti
33. výročí Sametové revoluce
17. 11. 2022 od 17:00 hodin
Přijďte ke kostelu sv. Markéty, kde bude tradičně položen věnec a zapáleny svíčky, vzpomenout
Dne boje za svobodu a demokracii i Mezinárodního dne studentstva.
V 17:30 hodin začíná v kostele bohoslužba s díkem i prosbou za svobodu a následně
u kříže modlitba.

Zpravodaj města Strakonice 

Kostel sv. Markéty nasvícen do barvy
trikolóry
foto: archiv redakce
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PRIOR STRAKONICE
Na Ohradě 2
OTEVŘENO 8:30 - 18:00

-20%

na VŠECHNO

21.
listopad 2022
pro držitele
Slevové karty PRIOR

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

www.prior.cz

RV2201593/02

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

RV2200296/04

✳

POMÁHEJTE ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY!
SPOLEČNĚ S NÁMI

Krevní plasma je tekutá složka krve, ze které se vyrábí řada léků využívaných například k léčbě

těžkých popálenin. Je také součástí léků pro pacienty s poruchami imunity či po onkologické léčbě.
Krevní plasmu stále není možné uměle vyrobit, proto jsou potřeba dárci z řad dobrovolníků.

V České republice ji lze bezpečně darovat 1x za 14 dní. V odběrových centrech Cara Plasma

KDE NÁS NAJDETE?

TELEFONICKÁ OBJEDNÁVKA:

Velké nám. 55, 386 01 Strakonice

+420 380 603 000

To nejcennější je ve Vás!

caraplasma.cz

RV2201863/01

na dárce navíc čeká řada benefitů a finanční odměna ve výši 1 600 Kč za 2 odběry.

