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Soutěž Strakonice kvetou

Máte bohatě kvetoucí truhlíky, které zdobí 
vaše okna nebo balkon, či upravenou zahradu? 
Pak se můžete přihlásit do soutěže Strakonice 
kvetou. První tři místa budou finančně odmě-
něna a každý účastník dostane dárek. Pravidla 
soutěže jsou na www.souteze.strakonice.eu. 

Knihovna pořádá bleší trh

Pokud máte doma knihy, časopisy, CD,  
či DVD, které už nevyužijete, můžete je nabíd-
nout na bleším trhu, který se uskuteční v rámci 
oslav 175. výročí Šmidingerovy knihovny  
14. září. Zájemci o prodej kontaktujte do 
7. 9. knihovnu na e-mailu akce@knih-st.cz. 

Oslavy 100 let republiky

Městské kulturní středisko přichystalo na 7. až 
9. září oslavy 100 let republiky. Jejich součástí 
bude videomapping, promítání do vodní stěny, 
ohňostroj, koncerty, soutěž dechových kapel 
O zlatou taktovku Ladislava Roma, či ukázky 
historické vojenské techniky.

Mezinárodní dudácký festival  
23.–26. srpna
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Nabídka, které propadne každý

Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF 
s motorem TSI o výkonu 150 koní, multifunkčním 
koženým volantem, zadními parkovacími senzory 
a rádiem Swing s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth 
a další neodolatelnou výbavou.

www.tednatomam.cz

TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

*ilustrační foto

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

Untitled-305   1 21.5.2018   11:20:02

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touareg: 6,6–6,9 l/100 km, 173–182 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

Volkswagen Touareg krásně zapadne do vašich rodinných i business plánů. Výbava, kterou od něj očekáváte, 
je pro něj samozřejmostí. Navíc nabízí zcela novou digitální přístrojovou desku Innovision Cockpit, asistenta 
nočního vidění Night Vision, LED-Matrix světlomety IQ. Light nebo systém aktivní stabilizace náklonu. 
Takže s přehledem ustojíte jakékoliv dobrodružství, do kterého se pustíte.

Nový Touareg.
Podnikejte s rodinou velké věci.

Zaručený způsob, 
jak ochránit svou 
největší investici.

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

Vážení Strakoničtí i návštěvníci,
dva roky uplynuly a já sedím opět nad 
prázdným listem papíru a píši první 
řádky úvodníku, který, jak doufám, 
bude jednou tvořit maličkou součást 
historie vzácného setkání se zvukem 
dud. Jsou to hlavně dudy, které dělají 
naše město neobvyklým, a dost možná, 
že za to mohou právě začarované 
Švandovy dudy nesoucí podle pověsti 
radost a veselí široko daleko. Jak už 
to tak bývá, rozveselit a pobavit lid 
není jednoduchou záležitostí, snad 
se to všem, kteří se podíleli na tvorbě 
programu, i letos podaří. 

Ačkoliv se v našem městě v době 
dudáckého festivalu potkávají lidé 
různých národností i řečí, přesto 
procházím-li městem, mám pocit, jako 
by si všichni rozuměli. Hudba má tu 
vzácnou moc vyjádřit pocity, spojit to, 
co se zdálo být nespojitelné, a usmířit 
neusmiřitelné. A přidáme-li k tomu 
dobře vychlazenou sklenku zlatavého 
Dudáka Švandy, pak se s lehkostí 
zapomene na všechny nesváry. 

Až poslední tóny dud odnese 
Otava kamsi do daleka, měl bych 
jedno malé přání, abychom si v sobě 
všichni ponechali alespoň maličkou 
vzpomínku na tyto chvíle, nebo si je 
dokázali připomenout vždy, když 
nás bude cokoliv trápit. Aby radost, 
kterou dudáci budou rozdávat 
v ulicích, přetrvala i do dnů dalších 
a vybízela k návštěvě města dudáků 
nejen za další dva roky. Vždyť u nás 
je krásně z jara, v létě, na podzim, ale 
i v zimě.

Dům kultury čeká postupná rekonstrukce

Fyzické a technické opotřebení domu 
kultury byly hlavními důvody, jež přiměly 
představitele města k razantnímu kroku, 
který vedl prvotně ke zpracování prově-
řovací studie a poté k zadání zpracová-
ní projektové dokumentace.

Studie rekonstrukce kulturního domu 
ve Strakonicích z dílny architektů Jana 
Zákosteleckého a Zdeňka Hromádky byla 
představena v kulturním domě 13. června. 

„Jakýmsi popisem stavu a zároveň po-
mocným mottem do budoucna se nám stalo 
podstatné jméno hrana. Myslíme, že vysti-
huje současnou kondici domu kultury, která 
je na hraně, ale dává i odpověď na nasměro-
vání domu kultury hranou vstupních fasád 
k městu a v řešení interiérů a fasád nabízí 
možnost kontrastu přelomu 50. a 60. let 
20. století s 20. léty 21. století,“ sdělil 

návštěvníkům v úvodu prezentace architekt 
Zákostelecký. 

Podle předběžných odhadů prověřovací 
studie by rekonstrukce celého objektu kul-
turního domu dosáhla nákladů 180 milionů 
korun a měla by být dle vyjádření místosta-
rosty Rudolfa Oberfalcera rozfázována 
na několik etap. Jako první bude rekonstru-
ována divadelní restaurace, která se nyní 
potýká především s hendikepem umístění 
v prvním patře, bránícím komfortu zásobo-
vání i možnosti provozu ve večerních hodi-
nách, neboť je závislá na uzamčení objektu 
kulturního domu a neumožňuje plnohod-
notné využití kapacity restaurace. V dalších 
etapách by následoval hlavní vstup, výtah 
pro diváky, foyer, hudební klub a kongreso-
vý sál, zázemí účinkujících a fasáda. 

Vzhledem k využitelnosti objektu bude 
snaha o razantní navýšení kapacity domu 
kultury na téměř dvojnásobek. 

Realizace rekonstrukce by měla probíhat 
v horizontu čtyř až pěti let. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Vizualizace nové podoby domu kultury a přilehlého prostranství  Zdroj: archiv města

Dotace na podporu sportu dospělých
Město Strakonice vyhlásilo nový dotační 
program na podporu tělovýchovy, sportu 
a ostatních volnočasových aktivit dospě-
lých pro rok 2018. O podporu mohou žádat 
právnické osoby vykonávající pravidelnou 
tělovýchovnou, sportovní a ostatní volnoča-
sovou činnost na území města Strakonice 
v kategoriích dospělých po dobu nejméně 
jednoho roku. Žádost je možné podat 

od 1. do 30. srpna. Na dotační program je 
vyčleněno 1,5 milionu korun, maximální 
výše jednotlivé podpory je 300 000 korun. 
Pravidla dotačního programu a formulář 
žádosti najdete na www.strakonice.eu/
content/sport-ostatni-volnocasove-aktivi-
ty-2018. Informace poskytne Petra Měšťa-
nová, tel. 383 700 844, e-mail  
petra.mestanova@mu-st.cz. (red)



ZPRÁVY

4 srpen 2018 Zpravodaj města Strakonice

Zvoničku v Modlešovicích  
čeká oprava
V Modlešovicích se bude od 15. srpna opra-
vovat zvonička, která je zapsaná v rejstříku 
nemovitých kulturních památek. Získá novou 
šindelovou střechu, věž bude mít novou 
krytinu z měděného plechu a měděnou 
špičku, která bude replikou původní. V plánu 
je například i opatření pro snížení vlhkosti 
zdiva pomocí drenáže, obnova venkovních 
omítek, oprava podlah, vyspárování vnitřní 
strany zdiva, okapní chodníček, oprava ven-
kovního schodiště nebo nové dveře a mříže. 
Práce vyjdou na zhruba 400 000 Kč. Město 
na tuto akci získalo dotaci z Jihočeského 
kraje ve výši 40 000 Kč.  (red)

Hřiště Na Sídlišti bude  
mít nový umělý trávník
FK Junior získal dotaci téměř šest milionů 
korun z ministerstva školství na výměnu 
umělé trávy na hřišti Na Sídlišti, které má 
v dlouhodobém pronájmu. Dotace by měla 
pokrýt zhruba 60 procent nákladů. Město 
klubu poskytne téměř čtyři miliony korun 
na dofinancování projektu. Jeho součástí 
bude například vybavení pro denní údržbu 
umělého trávníku nebo zkrápěcí systém. Cel-
kové náklady na vybudování trávníku budou 
známy po výběru dodavatele.   (red)

Proces plánování sociálních 
služeb na rok 2018 ukončen
V listopadu 2017 bylo ve spolupráci 
s městem Strakonice a organizací SOS 
Šumavsko, z. ú., zahájeno udržení procesu 
plánování sociálních služeb na území 
správního obvodu obce s rozšířenou 
působností (ORP) Strakonice.

Cílem tohoto procesu bylo v oblasti 
plánování sociálních služeb na Strako-
nicku udržet strukturu, zajistit komunikaci 
a spolupráci obcí, zmonitorovat, jak se 
podařilo plnit aktivity naplánované na rok 
2017, a zároveň vytvořit Akční plán rozvo-
je sociálních služeb pro ORP Strakonice 
na rok 2018. Díky spolupráci poskytovate-
lů, zadavatelů i uživatelů sociálních služeb, 
kteří se vzájemnou diskusí při jednání 
pracovních skupin vyjádřili k potřebnosti 
navržených aktivit, byl tento plán zformo-
ván a schválen. 

V první polovině tohoto roku se v rámci 
zakázky podařilo úspěšně zrealizovat 
dvě vzdělávací akce, etika v sociální práci 
a facilitace v sociální práci. 

Dalším z výstupů je aktualizovaný adre-
sář poskytovatelů sociálních i doprovod-
ných služeb. Celá akce byla realizována 
v rámci podpory procesů plánování soci-
álních služeb na místní úrovni při projektu 
Plánování sociálních služeb v Jihočeském 
kraji II – 11. část: obec s rozšířenou působ-
ností Strakonice.

Za SOS Šumavsko, z. ú., Hana Lukešová

Recyklojízda dorazila do Strakonic

Úterý 19. června bylo doslova nabité rozličnými 
akcemi. Jednou z těch, které ten den navštívil 
místostarosta Rudolf Oberfalcer, byla ekolo-
gicko-naučná akce s názvem Přeskoč, přelez, 
recykluj. V rámci projektu dorazila na parkoviš-
tě U Sv. Markéty Recyklojízda. Strakonice byly 
jejich šestnáctou zastávkou. K týmu Recyklo-
jízdy se připojují i hendikepovaní sportovci. 
Jedním z nich byl Heřman Volf, který je již 
dvanáctým rokem paraplegikem, což mu ovšem 
nebrání v aktivní činnosti, jakou je například 
jízda na handbiku. Byl to právě on, kdo ve Stra-
konicích vysvětlil dětem nejen smysl třídění 
baterií, ale přinesl i svěděctví o tom, že vážným 
úrazem život rozhodně nekončí. 

Místostarosta Oberfalcer předal Recyklojíz-
dě šek na necelých 184 kg vytříděných baterií 
a poděkoval za snahu o propagaci myšlenky 
třídění tohoto odpadu, kterého prozatím pouhá 

polovina končí v recyklaci. Druhá polovina ničí 
životní prostředí. „Sběrná místa na staré baterie 
máme v městském úřadě, udělejte několik kro-
ků navíc, přineste vysloužilé baterie do sběru 
a chraňte přírodu pro nás a naše děti,“ vzkázal 
na závěr všem návštěvníkům akce. 

Projekt Přelez, přeskoč, recykluj je zaměře-
ný na ekologickou recyklaci elektra. Recyk-
lojízda sdružuje nadšence, kteří projíždějí na-
příč celou Českou republikou, aby podpořili 
třídění a recyklaci baterií. Za trvání projektu, 
tedy od 13. dubna, lidé přinesli na sběrná 
místa ve Strakonicích 183,7 kg baterií, které 
budou předány společnosti k odborné recyk-
laci, díky níž se z baterií získávají druhotné 
suroviny k výrobě nových produktů. Tím 
samozřejmě šetříme naši přírodu. 

Markéta Bučoková, PR 

Místostarosta Rudolf Oberfalcer s účastníky Recyklojízdy Foto: M. Bučoková

Při pivovarské pouti bylo živo i na Podskalí
Sládek pivovaru Dušan Krankus přivítal krátce 
po jedné hodině odpolední 23. června návštěv-
níky a výstřelem nad řekou tradičně odstartoval 
pivovarskou pouť s Dudákem. Živo bylo nejen 
v pivovaru, pod pivovarem, ale i na Podskalí. 

Několik novinek provázelo letošní svátek 
strakonických pivovarníků. Jednou z nich byly 
dvě velké scény, na kterých se vystřídala hu-
dební lákadla, jako Narttu, Hamr, Scéna, Butty, 
UDG, Poetika, Portless, Parkán. Podskalí roze-
zněly dechové kapely, Nektarka a Otavanka. 

A živo bylo i na nové pirátské lodi, kde dová-
děly děti každého věku. 

Díky pivovaru, který připravil velmi zají-
mavý a lákavý program, i přes vrtochy počasí 
dorazilo nebývalé množství návštěvníků, kteří 

nešetřili chválou. Vedle scény na pivovar-
ském dvoře po celou dobu programu běžela 
na velkoplošné obrazovce smyčka prezentující 
společnost a její obchodní výsledky. 

Obdiv a uznání patří bezesporu každé z po-
sádek neckyády, neboť počasí opravdu vodním 
radovánkám nepřálo. První místo v kategorii 
rychlost plavidla obsadila posádka Člověče, 
nezlob se. V kategorii atraktivita plavidla vy-
stoupali na stupně vítězů členové Madagaskaru. 

Dnes už je pivovarská pouť 2018 historií. 
Všem, kteří ji navštívili a byli spokojeni, vedení 
města i pivovaru děkuje za návštěvu i za to, že 
„přišli pobejt“. Na viděnou příští rok…

Markéta Bučoková, PR
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Cena starosty města udělena Miroslavu Vondřičkovi 

První červnovou středu byla malá zasedací 
místnost strakonické radnice doslova nabita 
nejen pozitivní energií a humorem, ale i mírnou 
nostalgií. Basketbalová legenda, trenér, nezlom-
ný optimista, a především strakonický patriot 
Miroslav Vondřička tady převzal z rukou 
starosty Břetislava Hrdličky prestižní ocenění 
Cenu starosty města. 

A když k tomu připočteme i skutečnost, že 
popřát mu přišly také jeho bývalé svěřenkyně, 
je nasnadě, že se nekonalo žádné formální 
posezení, ale příjemné setkání lidí, kteří nejen 
kdysi, ale i nyní dávají strakonickému sportu 
onu jiskru a nadšení, kterými byli strakoničtí 
sportovci tak vyhlášení.

Miroslav Vondřička nešetřil vzpomínkami, 
a tak ožívaly historky nejen z basketbalu, ale 
připomněl i lékařské metody, které jako trenér, 

a především veterinární lékař používal. „Když 
se stalo, že holky bolely nohy, potíral jsem 
jim je mastí na krávy,“ řekl s přímostí sobě 
vlastní. Ona pověstná přímost ho provází celý 
život. Proto také bez obalu už desítky let tvrdí, 
že nemá rád ruskou radost. Obzvláště když 
juniorské reprezentantky v roce 1983 pod jeho 
vedením porazily Sovětský svaz. „Když jsme 
pak měli jet na svěťák do USA, tak na to nebyly 
peníze. Jely Rusky a vyhrály. To se nezapomí-
ná. Proto mé úsloví, že nesnáším ruskou radost, 
platí i v jiných sportech. I když je to vůči těm 
sportovcům hodně nespravedlivé, nemohu to už 
ve své duši změnit. A ani nechci,“ dodal.

Jeho pohotovost se ukázala i v okamžiku, 
kdy padla otázka, kterou ze strakonických 
basketbalistek považuje za největší talent. 
„Jednoznačně Evu Blažkovou (za svobodna Ka-
lužáková). Strakonice měly vždy skvělé hráčky, 
ale Eva byla prostě unikát,“ zasmečoval trenér.

I když začínal jako atlet, jeho osudem se stal 
basketbal. A tak věřme, že jeho trefné poznám-
ky i komentáře z basketbalu budeme číst ještě 
mnoho let.

Kromě starosty Břetislava Hrdličky repre-
zentovali vedení města oba místostarostové, 
Josef Štrébl a Rudolf Oberfalcer. Za rodinu pak 
byli přítomni manželka Božena a syn Marek.

Miroslav Vondřička oslavil v květnu vý-
znamné životní jubileum. 

Text a foto Markéta Bučoková, PR

Informace Policie ČR
Územní odbor Policie ČR ve Strakonicích 
přijme nové policisty a policistky. Do služebního 
poměru mohou být přijati občané ČR starší  
18 let, kteří jsou bezúhonní, ukončili studium ma-
turitní zkouškou, případně výučním listem a mají 
dobrý fyzický, psychický a zdravotní stav. 
Policie nabízí stabilní příjem, možnost kariérního 
růstu a řadu výhod, např. šest týdnů dovolené, 
příspěvky na penzijní pojištění či rekreační 
pobyty. Noví policisté po úspěšném ukončení 
roční odborné přípravy mají plat 26 290 korun 
a po půlroční zkušební době dostanou příspě-
vek 75 000 Kč. Informace poskytne personální 
pracoviště PČR Územní odbor Strakonice tel.: 
974 237 400 (724 250 841 nebo e-mail: 
jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo st.pis@pcr.cz. 
 (red)

Dětské zastupitelstvo v útulku
Naše dětské zastupitelstvo ukončilo svou 
roční práci v závěru června návštěvou útulku 
pro psy ve Strakonicích. Dozvěděli jsme se 
informace o útulku a také bohužel i to, že zdejší 
nalezence mohou venčit jen lidé starší 18 let. 
Proto jsme se mohli na psy jen podívat. Ale měli 
jsme tu čest jednoho z nich pojmenovat. Vybrali 
jsme jméno Lenny, i když jeho nositel je „kluk“. 
Pokud by se někdo chtěl o útulku dozvědět více 
informací, najde je na webových stránkách  
www.psiutulek.strakonice.eu.  

dětské zastupitelstvo
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ŠKOLY A SPORT
Kde budu doma
Desítku studentů strakonického gymnázia 
přijal 18. června místostarosta Josef Štrébl. 
Účelem jejich návštěvy na radnici bylo 
seznámit vedení města s projektem, na kterém 
společně se slovenskou stranou pracovali. 

Během června proběhl poslední ze čtyř 
výměnných pobytů studentů strakonického 
a bánovského gymnázia v rámci mezinárod-
ního projektu Kde budu doma, podpořeného 
Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. 
Deset studentů z české strany a stejný počet 
studentů ze Slovenska během projektu získá-
valo od absolventů informace týkající se jejich 
studia na vysoké škole, následného uplatnění, 
využití získaných vědomostí v osobním i pro-
fesním životě i to, zda je jejich plánem vrátit 
se do rodného regionu. Studenti získané 
informace porovnali a zjištěné výsledky obou 
gymnázií zpracovali do čtyřjazyčné brožury, 
která je výstupem projektu. 

Místostarosta Štrébl ocenil výsledky, které 
mají náležitou vypovídací hodnotu nejen 
pro obě školy, ale rozhodně by bylo možné 
výzkum využít i pro potřeby města s výhledem 
pro budoucnost školství a směrování žáků 
základních škol.  Markéta Bučoková, PR

Ulice města opět zaplaví běžci
Příznivci atletiky mají v kalendáři určitě 
zapsáno úterý 21. srpna, kdy se již po  
24. uskuteční Běh městem. Start závodu 
v areálu strakonického hradu je napláno-
ván na 18.00 hod., program začne už 
o dvě hodiny dříve, kdy vystoupí skupina 
Pauza. Lidé budou mít také možnost pro-
hlédnout si vojenskou techniku. 

Závodníky v kategoriích žáků, do-
rostenců a příchozích mužů a žen čeká 
okruh dlouhý 3 300 m, ostatní poběží dva 
okruhy, tedy 6 600 m. 

Přihlášky je možné zaslat do 20. srpna 
e-mailem na adresu koubovi@centrum.cz, 
v místě závodu budou přijímány v areálu 
letního kina nejpozději do 17.00 hod. Star-
tovné je 20 Kč za dítě a 100 Kč za dospě-
lého. Informace k závodu jsou na www.
strakonickybeh.cz.

Akci pořádá TJ ČZ Strakonice ve spo-
lupráci s 25. protiletadlovým raketovým 
plukem Strakonice, ČUS Strakonice,  
ČZ, a. s., Strakonice, pod záštitou města 
Strakonice a Jihočeského kraje. (red)

Fotbal ve Strakonicích slaví 110 let
Fotbalový klub FK Junior připravil ke 110. 
výročí fotbalu ve Strakonicích celodenní 
akci, která se uskuteční 11. srpna na hři-
šti Na Křemelce. Od 10.00 hod. bude 
na programu turnaj mladších přípravek, 
od 12.00 starších přípravek a ve 14.30 
turnaj mladších žáků. V 16.00 je vystřídají 
staré gardy, FEZKO a ČZ Strakonice. 
Vrcholem oslav bude přátelské utkání 
Strakonice ČFL 94/95 – Internacionálové 
ČR. Na závěr je pak na hřišti u Lidlu při-
chystána diskotéka Františka Mareše, která 
začne ve 20.00 hod.  (red)

Střídání stráží na ředitelských postech

Ředitelé dvou strakonických škol s koncem 
školního roku odešli po mnohaletém působení 
ve školství na zasloužený odpočinek. S Mi-
loslavou Vozábalovou, ředitelkou Mateřské 
školy Lidická, a ředitelem Základní školy 
Dukelská Václavem Vlčkem se rozloučili 
za vedení města starosta Břetislav Hrdlička 
a místostarosta Josef Štrébl. Oba pánové 
poděkovali za obětavou práci i nasazení, které 
práce v kolektivu a s dětmi obzvlášť vyžaduje. 

Do nové životní etapy popřáli oběma 

především pevné zdraví, neutuchající elán pro 
veškeré zájmy, které je čekají, a optimizmus, 
kterého je zapotřebí v každé životní situaci. 

Paní ředitelka Vozábalová se svěřila se 
svými plány. Čeká ji především odpočinek 
a cestování. Pan ředitel Vlček naopak plánuje 
tábor pro vnoučata. 

Na uvolněné místo ředitele nastoupí do ZŠ 
Dukelská Rudolf Prušák a mateřskou školu 
povede Zdeňka Havlíková. 

Markéta Bučoková, PR

Mezinárodní workcamp v Bad Salzungenu

Skupina studentů strakonického gymnázia se 
ve dnech 17.–24. června zúčastnila X. mezi-
národního workcampu pořádaného Gymnázi-
em Dr. Sulzbergera a 1. TSV Bad Salzungen 
1990 e. V. pod vedením Burkharda Durnera. 
Dalšími účastníky workcampu byli studenti 
gymnázií z Maďarska (Mezökövesd), Polska 
(Slupsk), Litvy (Kelme) a Indonésie (Jakarta).

Program workcampu byl bohatý a velmi 
různorodý. Studenti byli rozděleni do skupin, 
ve kterých byly zastoupeny všechny národ-
nosti, seznámili se s městem Bad Salzungen 

a dvě odpoledne se věnovali pracovním akti-
vitám ve městě a blízkém okolí. Zúčastnili se 
celodenní konference a seminářů zaměřených 
na téma demokracie a tolerance mezi lidmi 
celého světa. Konferenci vedla profesorka 
Erika Rosenbergová z Argentiny, blízká 
přítelkyně Emilie Schindlerové, manželky 
Oskara Schindlera, který za války zachránil 
mnoho Židů před genocidou. Na konferenci 
promluvil také zemský rada kraje Wartburg 
Reinhard Krebs a starosta Bad Salzungenu 
Klaus Bohl.

Ve zbývajícím čase pro nás hostitel-
ská škola zorganizovala několik výletů 
a studenti měli také možnost sportovního 
vyžití. Navštívili jsme Point Alpha, muzeum 
a vojenskou základnu na bývalé hranici mezi 
západní a východní částí Německa, dále 
pak koncentrační tábor Buchenwald, hlavní 
město Duryňska Erfurt a solný důl Erlebnis 
Bergwerk Merkers. 

Vzácným hostem mezinárodního campu 
byl ministerský předseda Duryňska Bodo 
Ramelow, který vyjádřil potěšení nad tím, že 
zde vidí mladé lidi z různých koutů Evropy 
a Asie navazující přátelské vztahy a žijící 
ve vzájemné shodě.

V závěru campu jsme se zúčastnili měst-
ských slavností v Bad Salzungenu, kde každá 
delegace předvedla krátké vystoupení. 

Text a foto Jitka Panušková, 
 Gymnázium Strakonice

Starosta Břetislav Hrdlička s místostarostou Josefem Štréblem poděkovali odcházejícím ředitelům za jejich práci
Foto: M. Bučoková
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Dřevostroj Čkyně, a.s.
Spůle 25, 384 81 Čkyně • tel: +420 388 407 111 • e-mail: info@drevostroj.cz • web: www.drevostroj.cz

              Dlouholetý dodavatel strojnětechnologických celků na prvotní zpracování dřevní hmoty přijme pracovníky na pozice:

Kontaktní telefon: 604 295 325

Konstruktér
Požadujeme:
• VŠ vzdělání strojního zaměření
• vysoké pracovní nasazení
• znalost práce v AUTOCADU
• znalost AJ nebo NJ
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• zajímanou, rozmanitou a tvůrčí práci
• možnost podílet se na inovaci a vývoji moderní pilařské technologie
• velmi dobré mzdové podmínky 
• 13. a 14. plat
• náborový příspěvek ve výši 100 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:
    - 5 týdnů dovolené
    - příspěvek na stravování
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění
    - příspěvek na dopravu
    - motivační věrnostní systém
    - možnost bezúročné půjčky
    - firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky
    - výhledově možnost získání podnikového bytu 
    -  možnost ubytování ve zcela novém apartmánu s kuchyňskou linkou a samostatnou koupelnou
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)

Vedoucí montér
Náplň:
• řízení montáží technologických celků 
• jednání se zástupci investora 
• dohled nad prací subdodavatelů
• výkon montážních prací
Požadujeme:
• zkušenost s montáží a řízením montáží technologických celků
• zkušenost s řízením lidí
• zodpovědnost, důslednost, vysoké pracovní nasazení
• vyspělé technické myšlení, velmi dobrá práce s technickou dokumentací
• schopnost samostatného řešení technických problémů
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobré motivačně nastavené mzdové podmínky
• 13. a 14. plat
• náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:

 5 týdnů dovolené / příspěvek na stravování / příspěvek na penzijní a životní pojištění / příspěvek na 
dopravu / motivační věrnostní systém / možnost bezúročné půjčky / firemní akce pro zaměstnance 
a rodinné příslušníky 

• možnost ubytování ve zcela novém apartmánu s kuchyňskou linkou a samostatnou koupelnou
• práce i na montážích v zahraničí 

Elektrikář - elektromontér
Požadujeme:
• zkušenost s údržbou a opravou elektrických strojů
•  zkušenost z externích montáží 

silnoproudé / slaboproudé elektroinstalace
• manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost a technické myšlení
• ochotu pracovat na montážích, včetně zahraničí
•  v rámci vytížení i práce při kompletaci výrobků 

a jejich přípravě k expedici

Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobré mzdové podmínky 
• 13. a 14. plat
• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:
   5 týdnů dovolené / příspěvek na stravování / příspěvek 
   na penzijní a životní pojištění / příspěvek na dopravu /   
   motivační věrnostní systém / možnost bezúročné  
   půjčky / firemní akce pro zaměstnance 
   a rodinné příslušníky / možnost ubytování  
• možnost práce na montážích, i v zahraničí 

Josef Krejza: Otužování vás naučí pokoře 
Ačkoliv teploty klesají k nule, jsou lidé, 
kteří si právě v podobných klimatických 
podmínkách libují a teprve s jejich 
příchodem vyrážejí k vodě. 
Ano, řeč je o otužilcích, kterým právě 
teploty mířící k modré části teploměrů dělají 
vyloženě dobře. My ostatní s úžasem sledu-
jeme jejich odhodlání, když se 1. ledna noří 
do zamrzlé Otavy. Za průkopníka otužování 
ve Strakonicích je zcela právem považován 
muž, který neznalý věci začal v 70. letech 
minulého století s téměř neznámou disciplí-
nou. Tímto mužem není nikdo jiný než nestor 
otužilců Josef Krejza. Není to ale jenom otu-
žování, pro které vznikl následující rozhovor, 
Josef Krejza se v srpnu dožívá významného 
životního jubilea.

Co člověka přiměje začít s otužováním? 
Možná to bylo paradoxně proto, že jsem vody 
měl vždy málo. Pocházím ze Šumavy a pod 
naší vesničkou tekl jen takový větší potok, 
ve kterém jsme se ráchali. Až potom, co jsem 
se nastěhoval do paneláku, nastal problém – 
teplo. Tehdy jsem našel v novinách článek, 
jak začít s otužováním. A tak jsem začal. 
Zkusil jsem napuštěnou vanu a postupně se 
v ní pokoušel vydržet. Nejprve dvě minuty, 
po týdnu jsem přidal další minutu. Dotáhl 
jsem to na šest minut. Otužovat se ve vaně 
je hloupost. Musíte mít pohyb. Ale to jsem 
zjistil až později. 

To je pěkné, ale přírodní podmínky asi 
vana nenahradí, že?
To ne, také proto jsem se začal chodit koupat 
ven. Našel jsem k sobě i kamaráda z Horaž-
ďovic, se kterým jsme začali plavat. Jednou 
v Otavě, jindy u „Muteňáku“. Využili jsme 
každou volnou chvíli. Chodili jsme třeba 
i v osm hodin večer, přivázáni vzájemně 
na provaze. Hnala nás touha jet do Prahy 
na memoriál Alfréda Nikodéma. 

Co v otužování rozhoduje – vůle, touha, 
nebo disciplína? 
Víte, musíte mít všechno dohromady. Začátky 
jsou těžké a mnohdy se musíte přemáhat, jestli 
do vody vlezete, nebo ne. Nesmí vás zajímat, 
jak je, ale co je. Je středa, a tak se jde plavat. 
Mnoho lidí má touhu, ale po nějaké době otužo-
vání nechají. Těm chybí vůle. Někdo to má 
jako celoživotní cíl, někdo jenom na to, aby se 
dojel ukázat do Prahy. Přesto si myslím, že se to 
nedá dělat z důvodů předvádění, ale pro vlastní 
pocity a přesvědčení, že vám to dělá dobře. 

Co otužování dalo vám?
No asi především to, že jsem v tom stavu, 
v jakém dneska jsem, a rozhodně mi posílilo 
psychiku. Naučí vás to odhadovat vlastní 
možnosti. Naučí vás pokoře.

Je otužování možné považovat za lék proti 
trudnomyslnosti? 
Určitě. Ono to člověka tak trochu srovná. 

Máte před vodou respekt? 
Před vodou určitě. Protože jsem si několi-

krát vyzkoušel různé situace, kdy jsem měl 
i nahnáno. 

Chcete říct, že vám šlo o život? 
Hm, já nevím. Těžko říci. Asi jo, možná. 
Ale řekl bych, že to nezašlo… Řeknu to 
na příkladu. Chodil jsem na jez a sám. To 
by nikdo neměl dělat. Sekám si led podél 
boční stěny. Led popojel od jezu, zavřela se 
mi bočnice a nemohl jsem na led vylézt. V tu 
chvíli jsem si řekl, že se s tím musím srovnat 
a rychle vymyslet, co s tím udělat, protože mi 
začaly tuhnout ruce. Nakonec jsem se dostal 
ke stěně a vylezl jsem na led. Tehdy jsem měl 
i nahnáno. 

Otužilci jsou parta lidí, kteří si příliš neza-
kládají na společenských pravidlech. Studená 
voda je učí férovosti, a jak sami říkají, když 
někoho napadne blbnout, zchladí mu hlavu. 
Nelze tedy skončit jinak než jejich společným 
přáním. „Ať to s námi Pepa ještě chvilku 
ve vodě vydrží, ať nás ještě něco naučí. 
A když se společně sejdeme, aby nám všem 
bylo dobře.“ Markéta Bučoková, PR  

Josef Krejza Foto: M. Bučoková
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KALENDÁŘ AKCÍ

LETNÍ KINO

24. 8. pátek 19.00 Nejen Švanda, i Dudák... aneb Vítejte 
ve Strakonicích
Galakoncert zahraničních souborů 
Režie: David Pavlíček, průvodní slovo David Pavlíček, Lucie 
Tryhuková

25. 8. sobota 19.30 Ej, dudy moje!
Galakoncert zahraničních souborů 
Režie: David Pavlíček, průvodní slovo David Pavlíček, 
Ladislav Šimeček

26. 8. neděle 15.00 Závěrečný galakoncert zahraničních souborů
Režie a průvodní slovo: Zdeněk Vejvoda

HRAD

23. 8. čtvrtek 16.00 Historie dud v Nizozemsku a dudácká sbírka 
Jeroena de Groota 
Přednáška k výstavě dud (Kapitulní síň)
Přednáší: Jeroen de Groot
20.00 Dudy málem ve fraku
Čeští a zahraniční sólisté s kolegiem plzeňských filharmoniků
Režie: Dalibor Bárta, průvodní slovo Zdeněk Vejvoda

24. 8. pátek 10.00 Zpívánky s moldánky
Prácheňáček a jeho hosté hrají a zpívají pro děti a s dětmi 
Režie a průvodní slovo: Jaroslav Bašta
12.30 Hudební navštívenka zahraničních hostů
Koncert dudáckých kapel
Režie a průvodní slovo: Zdeněk Vejvoda
15.00 Zadudej, dudáčku, jak umíš
Pořad jihočeských a západočeských souborů a jejich hostů
Režie a průvodní slovo: Martin Rusek, Zdeněk Vejvoda
23.00 Středověké dudy na hradě i v podhradí
Historické dudácké soubory z Čech, Slovenska, Rakouska 
a Nizozemska
Režie: Míla Vaváček, průvodní slovo: Miroslav Valha

25. 8. sobota 10.00 Komu se nelení, tomu se zelení 
Regionální pořad souborů, dudáckých muzik a dudáků ze 
Strakonic 
Režie: Irena Novotná, průvodní slovo: Martin Hodina a Jiří 
Záhorský
12.30 Čarování na dudácké píšťale 
Pořad českých a zahraničních dudáků sólistů (Rytířský sál)
Režie a průvodní slovo: Patrik Ředina
13.00 Polka jede!
Taneční vizitka zahraničních souborů
Režie a průvodní slovo: Zdeněk Vejvoda
14.00 Zlatá brána otevřená
Hravý pořad pro malé děti, v němž si při dudách společně 
zazpíváme, zahrajeme i zatančíme (Maltézský sál)
Režie a průvodní slovo: Irena Novotná
14.30 Prezentace výrobců dud a bordunových nástrojů
(třetí hradní nádvoří)
Režie a průvodní slovo: Míla Vaváček
15.00 Do kolečka neboli Umadum 
Zapomenutý dudácký rukopis z Chebska z počátku  
19. století (Rytířský sál)
Režie a průvodní slovo: Tomáš Spurný
16.30 Dostaveníčko českých dudáků pod Rumpálem 
Pořad jihočeských a západočeských souborů a jejich hostů
Režie a průvodní slovo: Patrik Ředina
21.30 Ohnivé dudy 
Noční show s dravou punk-rock-medieval muzikou a ohněm
Režie: Míla Vaváček, průvodní slovo: Miroslav Valha

26. 8. neděle 10.00 Jsme malí, ale šikovní
Pořad dětských folklorních souborů
Režie a průvodní slovo: Jaroslav Bašta
10.30 Dudácké kontrasty 
Aneb dudy v různých hudebních žánrech (Rytířský sál)
Režie a průvodní slovo: Irena Novotná
15.00 Závěrečný galakoncert zahraničních souborů 
Režie: David Pavlíček, průvodní slovo David Pavlíček a Ladi-
slav Šimeček

XXIII. mezinárodní dudácký festival 23.–26. srpna
VÝSTAVY NA HRADĚ

16. 7.–31. 8. Historie dud v Nizozemsku a dudácká sbírka Jeroena de Groota
Pořádá Muzeum středního Pootaví, kapitulní síň strakonické-
ho hradu, přednáška k výstavě 23. 8. v 16.00

1. 8.–3. 9. Dudy v obrazech – výstava obrazů Valentina Horby 
Na počest skupiny Hailander z Nizozemska pořádá Šmidin-
gerova knihovna Strakonice, vstupní hala

29. 6.– 8. 8. Dudy, nástroj králů i žebráků
Výstava prací studentů VO ZUŠ Strakonice, sál U Kata

29. 6.–29. 8. Dudáci – František Zemen
Výstava fotografií v Maltézském sále

23. 8. čtvrtek Mezinárodní dudácké sympozium
9.00–16.00 Setkání a přednášky odborníků a přátel dudác-
kých tradic, pořádá Muzeum středního Pootaví ve spolupráci 
s MěKS Strakonice, Vojtěška na hradním nádvoří

PIVOVAR

24. 8. pátek 23.00 Alou vivat, budem pívat 
Pijácké písničky v podání chodských a strakonických muzikantů
Režie a průvodní slovo: Martin Rusek

25. 8. sobota 10.00 Ondrášek Frýdek Místek
11.30 Robson‘s Choice (Velká Británie)
12.30 Chodský soubor Mrákov 
14.00 Neilston & District Pipe Band (Velká Británie)
15.30 Ondřej a Lucie Tryhukovi
16.30 Wisieloki Rawicz (Polsko)
18.00 Ensemble Unisonus (Rakousko)
19.00 Radost Kamenný Újezd
20.30 Hynek a Patrik Hradečtí
21.30 BUDUS České Budějovice

26. 8. neděle 10.00 BUDUS České Budějovice
11.00 Ponitran (Slovensko)

SCÉNA U SV. MARKÉTY

24. 8. pátek 16.00 Piánko (Strakonice)
18.30 Shivers (Volyně)
20.30 Curlies (Praha)
22.30 Bajadéra Joy (Strakonice)

25. 8. sobota 10.00 AegeanFolk Dance Group (Turecko)  
11.30 Hailander (Nizozemsko)
12.30 Bagad Elven (Francie)
14.00 Spojené huky (Slovensko)
15.00 Mick Loos (Německo)
16.00 „Maria Lătăretu” Folk ensemble (Rumunsko)
17.30 Chip&Co. (Praha)
19.00 Dick O‘ Brass (Praha)
22.00 Claymore (Štětí)
23.20 Pipes and Pints (Praha)

26. 8. neděle 10.30 Banda De Gaitas ”NOVA ERA” (Španělsko)
11.30 Ivykos (Řecko)

KOSTEL U SV. MARKÉTY

25. 8. sobota 9.00 Poutní písně a hudba 
Duchovní dudácká hudba z Čech a sousedních zemí
Režie: Sepp Pichler, průvodní slovo: Roman Dvořák

26. 8. neděle 9.00 Mezinárodní dudácká mše

DŮM KULTURY

25. 8. sobota 22.30 Hopsasa, hejsasa, každej se natřásá 
Dudácký bál s výukou tanců pro každého
Režie a průvodní slovo: Irena Novotná, Jaroslav Bašta

KATOVICKÁ ULICE, MOST JANA PALACHA, LÁVKA U PIVOVARU

24. 8. pátek 22.00 Dudácké kasací
Slavnostní zahajovací ceremoniál, ohňostroj

24. 8. pátek 
(17.00) a 26. 8. 
neděle (13.00) 

Průvod dudáků městem  
Křižovatka – Lidická/Hrnčířská, Velké náměstí, měšťanský 
pivovar, hrad, letní kino

Staročeský jarmark 
Pod hradní věží – Jelenkou bude probíhat jarmark v tradič-
ním staročeském duchu.
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KALENDÁŘ AKCÍMěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem), 
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,  
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna)

Hotel Artemis
VB, akční/krimi/sci-fi, 93 min., přístupný od 12 let

2.–5. 8., 17.30 hod.
Úžasňákovi 2 3D 
USA, akční/anim./rodinný, dabing, 126 min., 
přístupný všem

2., 4.–6. 8., 20.00 hod.
Mission: Impossible – Fallout 3D
USA, akční/thriller, titulky, 147 min., přístupný 
od 12 let

7.–8. 8., 20.00 hod.
Whitney
VB/USA, dokument, titulky, 120 min., přístupný 
od 12 let

9. 8., 20.00 hod.
Sweet country
Austrálie, western, titulky, 110 min., přístupný 
od 12 let

11.–13. 8., 17.30 hod.
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 
3D, 2D
USA, anim./fantasy/komedie/rodinný, dabing, 
87 min., přístupný všem

11.–12. 8., 20.00 hod.
Miss Hanoi 
ČR, kriminální drama, 90 min., přístupný od 12 let

13.–14. 8., 20.00 hod.
Temné síly 
USA, sci-fi, thriller, titulky, 104 min., přístupný od 12 
let

15.–16. 8., 20.00 hod.
Meg: Monstrum z hlubin 3D
USA, akční/horor/sci-fi/thriller, titulky, 113 min., 
přístupný od 12 let

KINO OKO 
1. 8., 20.00 hod.

VÝSTAVY 
od 22. 8.
Strakonice a srpen 1968
Výstava k 50. výročí invaze spojeneckých vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa zachycující 
příchod vojsk do Strakonic, jednání zástupců města 
se sovětskými vojáky, reakce občanů, atd. Vernisáž 
se koná 21. 8. v 16.00 hod., součástí bude křest 
publikace Strakonice a srpen 1968. 
místo: černá kuchyně, hrad, info: muzeum

do 26. 8.
Výstava urbanisticko-architektonických návrhů 
západní části Velkého náměstí
místo: prostory u Rytířského sálu, info: MěÚ

do 29. 8.
Výstava prací žáků ZUŠ Strakonice – Dudy, 
nástroj králů i žebráků
místo: sál U Kata, info: MěKS
do 29. 8.
Dudáci – fotografie Františka Zemena
místo: Maltézský sál, info: MěKS

do 31. 8.
Dudy ze sbírek Jeroena de Groota
Unikátní výstava sedmi desítek dud z různých koutů 
světa doplněná vyobrazeními, zvukovými ukázkami 
i dudáckými kostýmy.
místo: kapitulní síň, info: muzeum

do 3. 9.
Dudy v obrazech Valentina Horby
Výstava na počest dudácké skupiny Hailander.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

16.–19. 8., 17.30 hod.
Příběh koček
Čína, anim. komedie, dabing, 90 min., přístupný všem

17.–18. 8., 20.00 hod.
Špion, který mi dal kopačky
USA, akční komedie, titulky, 117 min., přístupný 
od 12 let

19.–20. 8., 20.00 hod.
Blackkklasman
USA, drama, titulky, 134 min., přístupný od 12 let

21. 8., 20.00 hod.
Jan Palach
ČR/Slovensko, drama, 124 min., přístupný od 12 let

22.–23. 8., 20.00 hod.
Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni
Fra/USA, komedie, titulky, 90 min., přístupný 
od 12 let

24.–26. 8., 17.30 hod.
Krištůfek Robin
USA, anim./dobrodr./rodinný, titulky, přístupný všem

24.–25. 8., 20.00 hod.
Slender Man
USA, horor, titulky, přístupný od 15 let

26.–27. 8., 20.00 hod.
The Equalizér 2 
USA, akční thriller, titulky, přístupný od 15 let

28.–29. 8., 20.00 hod.
Skorosestry
Francie, komedie, dabing, 93 min., přístupný 
od 12 let

30.–31. 8., 17.30 hod.
Kubík hrdina
Island/Belgie, anim., dabing, 85 min., přístupný všem
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PLAVECKÝ STADION 
LETNÍ AREÁL
Po–Ne 10.00–20.00
25. 8., 13.00–17.00 Kiss Party Rádia Kiss

12. 8., 18.00 hod.
VV Band Váchovi
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

14. 8., 9.00 hod.
Vzpomínání na rok 1968
přednáška Jaroslava Landsingera, poslech 
dobových audiozáznamů rozhlasu po drátě
místo: státní okresní archiv, Smetanova ul., info: 
infocentrum pro seniory

14. 8., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LVI.  
Karel Skalický: Kapouni z blatského dvora. 
Johanitské panské dvory jako součást režijního 
hospodaření a jejich všední život. Další vyprávění 
regionálního historika.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem

15. 8., 16.30 hod.
Zastavení v čase
krátké setkání, ztišení, verše Evelína Koubová, 
poetická próza Peter Wohlleben
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

15. 8., 20.00 hod.
Co se nenosí
dokumentární film – festival Jeden svět
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

18. 8., 10.00–17.00 hod.
Posečeno, sklizeno…
ukázky starých řemesel, tradiční řemeslný trh, 
v každou celou hodinu prohlídky mlýna včetně 
spouštění mlýnského kola, tvořivé dílny pro děti
místo: Hoslovický mlýn, info: muzeum

18. 8., 20.30 hod. 
Tři bratři v nesnázích 
DČ Divadlo Čejetice
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

19. 8., 15.00 hod.
Senioři dětem
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

19. 8., 18.00 hod.
Eva a Vašek
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

21. 8., 16.00 hod.
Běh městem
doprovodný program – vystoupení skupiny Pauza 
od 16.00 hod, ukázka vojenské techniky, start 
závodu v 18.00 hod.x
start a cíl: letní kino, info: www.strakonickybeh.cz

22. 8., 17.30 hod.
Jistem, Piánko, Nová mapa
místo a info: Podskalí, ostrov

22. 8., 20.00 hod.
Zázračné dítě internetu
dokumentární film – festival Jeden svět
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

23. 8., 16.00 hod.
Přednáška Jeroena de Groota – Historie 
dud v Nizozemsku
koná se v rámci mezinárodního dudáckého festivalu
místo: kapitulní síň, info: muzeum

23. 8., 19.00 hod.
Vernisáž dudáckých pohlednic
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

23.–26. 8.
XXIII. mezinárodní dudácký festival
kompletní program na straně 8

29. 8., 20.00 hod.
Švédská teorie lásky
dokumentární film – festival Jeden svět
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

7.–9. 9.
Oslavy 100 let republiky

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Vystoupí Punk Floid, Nežfaleš, S. A. S., Cela pro 
Klárku, Krwawý koleno, Bajadéra Joy, Mad Ride, 
Orakei Korako Band; v 15.30 hod. loutkové divadlo 
Šnofonius a Mordulína; předprodej vstupenek – 
hudebniny, Velké nám., Forbes bar, letiště Strakonice.
místo: letiště, info: Aeroklub Strakonice

4. 8., 20.30 hod.
Podzim života je krásný 
divadelní představení – DS Piki Volyně 
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

4. 8., 20.45 hod.
Filmové léto – Stoletý stařík, který vylezl 
z okna a zmizel
místo: Jezárky, park u domova seniorů, info: fb 
Jsme Strakonice

5. 8., 15.00 hod.
Velká cirkusová pohádka 
Kejklířské divadlo Vojty Vrtka 
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

5. 8., 18.00 hod.
Duo Adamis 
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

7., 14., 21., 28. 8.
Plavání s Beruškou
pro maminky s dětmi, sraz v 9.45 před areálem
místo: letní plavecký areál, info: RC Beruška

7. 8., 16.00 hod.
Přednáška o finanční gramotnosti
Nevíte si rady s financemi? Žijete od výplaty 
k výplatě? Zadlužili jste se a nevíte, jak z toho ven? 
Přednášku zkušeného odborníka pořádá Fokus 
Písek ve spolupráci s Občanskou poradnou a ŠK.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

8. 8., 20.00 hod.
Nemusíš s láskou, stačí s citem
dokumentární film – festival Jeden svět
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

10. 8., 19.00 hod.
Čajová degustace
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

11. 8., 11.00 hod.
IV. ročník motocyklové Soutěže Šumavou
Závod pro soutěžní a trialové motocykly vyrobené 
do roku 1975, 8.00–10.00 přejímka strojů, výstava 
soutěžních motocyklů, start v 11.00, mezi 15.00–16.30 
příjezd do cíle, v cca 17.30 vyhlášení výsledků.
místo: III. hradní nádvoří, info: www.soutezsumavou.cz

11. 8., 10.00 hod.
110 let fotbalu ve Strakonicích
10.00 turnaj mladších přípravek
12.00 turnaj starších přípravek
14.30 turnaj mladších žáků
16.00 utkání starých gard FEZKO – ČZ Strakonice
18.00 přátelské utkání Strakonice ČFL 94/95 – 
Internacionálové ČR
20.00 diskotéka Františka Mareše (hřiště u Lidlu)
místo: hřiště Na Křemelce, info: FK Junior Strakonice

11. 8., 14.00–18.00 hod.
Design market a workshop
tvořivé dílny (např. malování na textil, recyklační 
dílny, čelenky pro víly, epoxy šperky, korále, 
květinové zápichy), loutkoviště, hadrárna, 
malování na obličej, Srdce pro Strakonice
místo: Rennerovy sady, info: fb Jsme Strakonice

11. 8., 20.30 hod.
Velké lhaní
divadelní představení – Tyjátr Horažďovice 
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

11. 8., 20.45 hod.
Filmové léto – Erotikon + Neuvěřitelno
promítání němého filmu s živým hudebním doprovodem
místo: Rennerovy sady, info: fb Jsme Strakonice

12. 8., 15.00 hod.
Sunshine Cabaret dětem
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz 

Nedělní bohoslužby: 8.00 hod. Podsrp, 
9.30 hod. sv. Markéta (kromě 26. 8.)
Středa 15. srpna, 17.30 Podsrp – Slavnost 
Nanebevzetí P. Marie – bohoslužba
Neděle 26. srpna, 9.00 pódium parkoviště 
u sv. Markéty – slavnostní bohoslužba 
za hudebního doprovodu dudáků z různých zemí
Neděle 2. září, 9.30 sv. Markéta – nedělní 
eucharistie s promluvou pro děti a požehnáním 
školních potřeb

Otevřené kostely
Kostel sv. Prokopa otevřen Út–So 10.00–12.30, 
14.30–16.45; Ne 14.30–17.00 (změna vyhrazena)
Kostel sv. Markéty otevřen Út–So 9.00–11.30, 
13.30–16.45; Ne 13.00–17.00 (změna vyhrazena)

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice
www.manacirkev.cz 
Srdečně zveme na:
Bohoslužba – každou neděli v 9.30

POZVÁNKY
1. 8., 20.00 hod.
Život začíná po stovce 
dokumentární film – festival Jeden svět
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

2. 8., 17.00 hod.
Komentovaná prohlídka výstavy dud ze 
sbírky Jeroena de Groota
místo: kapitulní síň, info: muzeum

3. 8, 19.00 hod.
Degustace vinařství Stávek
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

3.–5. 8.
Strakonický bazén
týmová soutěž v seskoku padákem
místo: letiště, info: Aeroklub Strakonice

4. 8., 7.00 hod.
Výlet s průvodcem do okolí Stožce
Sraz v 7.00 před nádražím ČD, v 7.10 odjezd 
do Černého Kříže (s přestupem ve Volarech), 
kde nás v 9.30 bude čekat průvodce Josef Pecka 
(poplatek 100 Kč na místě). Povede nás nivami 
Studené i Teplé Vltavy a typickým horským smíšeným 
lesem přes Dobrou k Soumarskému rašeliništi 
(cca 15 km). Zpět jede vlak např. v 16.55 ze 
Soumarského mostu. Trasu lze pozměnit.
info: pobočka ŠK Za Parkem

4. 8., 15.00 hod.
Letištěfest

30.–31. 8., 20.00 hod.
Alfa
USA, akční/dobrodr./drama, titulky, přístupný 
od 12 let

LETNÍ KINO 
vstup zdarma

3. 8., 21.00 hod.
Slunce, seno, jahody  
Československo, 1984, komedie, 85 min.

10. 8., 21.00 hod.
Ať žijí duchové
ČSSR, 1977, komedie, fantasy, muzikál, 85 min.
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OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)  
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com

Staré motocykly na strakonickém hradě
Na strakonickém hradě budete moci 11. srpna 
obdivovat soutěžní a trialové motocykly vy-
robené do roku 1975. Už počtvrté odsud bude 
startovat Soutěž Šumavou. Start, cíl, technická 
přejímka strojů i výstava soutěžních moto-
cyklů bude opět na III. nádvoří, informovali 
organizátoři soutěže. Start prvního motocyklu 
do první etapy závodu je v plánu v 11.00 hodin.

Trasa bude dlouhá zhruba 139 km 
a povede malebnými cestami v podhůří 

Šumavy. Cíl první etapy a start do druhé 
bude ve Vacově u čerpací stanice Robin 
Oil. Příjezd jezdců do cíle organizátoři 
očekávají v době zhruba od 15.00 do 16.30 
hod. Následovat bude vyhodnocení 
a přibližně v 17.30 hod. budou vyhlášeny 
výsledky soutěže a předány ceny. Více 
informací zájemci najdou na webu www.
soutezsumavou.cz. 

(red)

Zastavte se a zkuste vnímat a nasávat
Nebojte se, není cílem těchto slov povzbuzo-
vat ve druhé polovině prázdnin ke konzumu! 

V červencovém čísle jsem uvedl několik 
poznámek, které mohly pomoci při návštěvě 
kostela, ale chtěl bych se zastavit i nad pod-
statnějšími věcmi. 

Ačkoli se o prázdninách někdy hovoří jako 
o „okurkové sezoně“ ve smyslu, že se nic moc 
neděje, myslím, že má cenu nepřehlížet sou-
vislosti, události a místa, která nám mohou 
být povzbuzením a obohacením. Je radostí 
slyšet, když si rodiče či prarodiče s dětmi 
vyprávějí o tom, co prožili na výletě. Je fajn 
procvičovat i paměť vzpomínkou na to, co 
jsme prožili vloni i dávno.

Během prázdnin máme velkou příležitost 
učit se vnímavosti nejen k lidem, ale i k pří-
rodě, jak bylo uvedeno v jednom z předcho-
zích čísel.

Každá událost, každý zážitek, každé místo 
pro nás mohou mít hodnotu. Ano, je pravdou, 
že některá pozitivní a některá varovnou. 
Žijeme v době, která nás zaplavuje množ-
stvím podnětů – obrazů, zvuků, zážitků… 
Abychom ale odhalili a nasáli hlubší než 
povrchní smysl, je dobře nacházet chvíle, kdy 
o věcech přemýšlíme. Kdy v dialogu s dru-
hým objevujeme nové rozměry.

Různí lidé prožijí takové rozvažování 
na procházkách v přírodě – v lese, na horách, 
u vody…

I kostely jsou takovým prostorem. Nalez-
neme v nich nejen mnoho věcí k pozorování, 
ale je jednou z krásných možností využít ti-
cha kostela k tomu, abychom nechali vyvstat 
v naší mysli a v našem nitru to, co prožíváme, 
co jsme zakusili. Někdy se dokonce povede, 
že i bez slov (myšleno i v duchu) dokážeme 
postojem vyjádřit vděčnost nebo prosbu. 
V tichu můžeme také obdržet povzbuzení, 
pokoj, radost… Najednou jde také o dialog – 
s Bohem.

Třeba zrovna narazíte na probíhající 
bohoslužbu. Nenechte se rozptýlit tím, 
když nevíte, co se přesně v kostele dělá. 
To můžete dělat podle jiných. Neztraťte 
se v tom, že nevíte, jak odpovídat. Zkuste 
naslouchat, být vnímaví k tomu, co se děje, 
co se říká, a věřím, že pochopíte dříve nebo 
později něco z Boží lásky. Z bohatství, 
které život nabízí.

Buďme vnímaví a nasávejme plnými 
doušky vše dobré. Přeji všem, abychom se 
nepřipravovali o takové příležitosti.

Roman Dvořák, farář

SLUŽBY ŠMIDINGEROVY KNIHOVNY
Knihovna v plaveckém areálu
Každý den o letních prázdninách můžete využít 
služeb knihovny v areálu venkovního plavec-
kého stadionu ve Strakonicích. Půjčit si můžete 
knížku, časopis, komiks, kriminální příběh či ro-
mantickou povídku, ale i jednoduché stolní hry.

Rozvoz knih
Všem hůře pohyblivým čtenářům na území 
nebo v okolí města nabízí knihovna pravidelný 
bezplatný rozvoz knih. Zájemci o tuto službu se 
mohou přihlásit v půjčovně pro dospělé čtenáře 
při osobní návštěvě, nebo telefonicky na čísle 
380 422 704. Knihy pracovníci rozváží vždy 
první úterý v měsíci dopoledne.

Zvuková knihovna
Oddělení pro nevidomé, slabozraké a obtížně 
čtoucí nabízí čtenářům, kteří mají problémy se 
zrakem, zády, třesem rukou, chůzí a další zdra-
votní potíže, kvůli nimž se čtení stává nepříjem-
ným nebo nemožným, půjčení knih k poslechu 
načtené na magnetofonových kazetách či CD 
ve formátu MP3. Služba je zdarma. Oddělení 
najdete v prostoru čítárny novin a časopisů.

Pobočka Za Parkem
V pobočce Šmidingerovy knihovny Za Parkem 
(v Husově ulici 380) je pro čtenáře připravena 
výstavka rostlin na určování. Poznávat je mohou 
nejen s pomocí knih, ale mohou se i poradit. Po-
kračují tu i dlouhodobé akce – Místa s přírodní-
mi zajímavostmi, Nejmilejší knihy aj. Pobočka je 
otevřena Po a Čt 13.00–18.00, St 8.00–12.00 
hod. kromě 6.–9. 8. (dovolená).

Šmidingerova knihovna
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DOTACE

Název organizace Účel dotace Částka (Kč)

Oblastní Charita Strakonice na pečovatelskou službu – zálohy na služby (energie), opravy automobilů a mzdy 25 000

Oblastní Charita Strakonice na odbornou sociální poradnu – zálohy na služby (energie), opravy automobilů, mzdy 25 000

Oblastní Charita Strakonice na osobní asistenci – zálohy na služby (energie), opravy automobilů a mzdy 25 000

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory, o. p. s., pracoviště Strakonice

na podporu činnosti – úhradu nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování doplňkové 
činnosti Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 5 000

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory, o. p. s., pracoviště Strakonice

na podporu činnosti – dofinancování nájemného prostor, které slouží jako nutné zázemí pro osobní asistentky, 
sociální pracovnice a realizaci služby osobní asistence 15 000

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory, o. p. s., pracoviště Strakonice

na podporu činnosti – dofinancování nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování odbor-
ného sociálního poradenství, zejména pro zdravotně postižené, jejich blízké a rodiny 30 000

PREVENT 99 na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby Kontaktní centrum 
PREVENT Strakonice 20 000

PREVENT 99 na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork 
PREVENT 20 000

FOKUS – Písek na úhradu části provozních a osobních nákladů – nájem prostor, energie, mzdy – spojených s provozem 
sociální služby sociální rehabilitace ve Strakonické pobočce Lidická 1 081, Strakonice 48 000

FOKUS – Písek na úhradu části provozních a osobních nákladů – nájem prostor, energie, mzdy – spojených s provozem 
sociální služby sociálně-terapeutická dílna ve strakonické pobočce na adrese Lidická 1081, Strakonice 48 000

Diecézní Charita České Budějovice
na úhradu mzdových nákladů projektového týmu, nájemného a energií prostor, v nichž je služba poskytována, 
kancelářské potřeby a vybavení spojené s realizací služby Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím, Smetanova 533, Strakonice

25 000

APLA Jižní Čechy na poskytování sociální služby na území města Strakonice 19 000

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské 
vztahy, psychosociální, pracovně-profesní 
oblast a osobnostní rozvoj

na zajištění provozu Poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,  
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj 45 000

Sdružení zdravotně postižených v ČR
na částečnou úhradu nákladů na energie – vodu, topení a plyn v části budovy Stavbařů 213 v místnosti půj-
čovny kompenzačních pomůcek územního sdružení ve Strakonicích a částečnou úhradu mzdových nákladů 
pracovníka půjčovny

15 000

Domácí péče ČČK na nájem a služby 25 000

Domácí péče ČČK na podporu a rozvoj poskytování paliativní péče o terminálně nemocné a umírající pacienty, nákup potřeb-
ných kompenzačních pomůcek 50 000

Oblastní spolek Českého červeného kříže na nájem a služby 25 000

Rodinné centrum Beruška Strakonice na částečné pokrytí nákladů na úhradu mzdy koordinátorky 10 000

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek 
Strakonice

na kancelářské potřeby a zdravotní materiál a pomůcky používané při cvičení na rekondičně edukačních 
pobytech se zdravotním zaměřením 5 000

Středisko rané péče, SPRP,  
pobočka České Budějovice

na poskytování služeb rané péče čtyřem rodinám, které žijí ve Strakonicích a vychovávají dítě s kombinovaným 
postižením 15 000

Spolek Labyrinth Strakonice na provoz občanské poradny – odborné sociální poradenství – mzdové a provozní náklady 30 000

Oblastní odbočka SONS Strakonice na provoz kontaktní kanceláře SONS pro širokou veřejnost a studenty, zabývající se problematikou zrakově 
postižených – prvotní kontakt s osobou, která má problém se zrakem 25 000

I-MY
na poskytování terénních služeb rané péče, které jsou poskytovány rodinám dětí s mentálním, tělesným a kom-
binovaným postižením, s poruchami autistického spektra, opožděným a ohroženým vývojem od narození do 7 
let ve Strakonicích – tři rodiny, na mzdové náklady na poradkyně, pohonné hmoty a telefonické hovory

10 00

Nemocnice Strakonice na nákup 8 polohovacích křesel a 8 WC křesel stabilních pro sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče – sociální lůžka 30 000

Cestou vůle na pořízení notebooku a hi-fi věže do prostor klubovny spolku na adrese Lidická 194, Strakonice 10 000

Název klubu/organizace Účel dotace Částka (Kč)

Tenis klub Strakonice na úhradu energií sloužících k provozu tenisové haly a provozní budovy 70 000

Kanoistický klub Otava Strakonice na provozní energie, výměnu WC, opravu oplocení a drobné opravy 25 000

TJ Dražejov
na zajištění provozu a běžné údržby a opravy sportovního areálu Na Virtě, na další fázi obnovy oplocení 
sportoviště, obnovu techniky využívané na údržbu sportoviště, na nákup stavební buňky jako zázemí pro 
mládežnické oddíly

65 000

Aeroklub Strakonice na opravu hangáru, opravu hlavních vrat hangáru, provozní výdaje v budově aeroklubu, opravu hlavní vzletové a 
přistávací dráhy 30 000

TJ Sokol Strakonice na úhradu energií, služeb a nákladů souvisejících s údržbou sportoviště 60 000

Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2018

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2018
Opatření 3 – Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele
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INZERCE

Posezení pod pergolou

Mezi plány a cíle, které si Městský ústav 
sociálních služeb Strakonice každý rok 
stanovuje, patří mj. také projekty, které 
pomohou zvýšit úroveň poskytovaných 
sociálních služeb. Jedním z takových plánů 
na rok 2018 byla například stavba přístřešku 
v areálu Domova pro seniory v Lidické uli-
ci. Dvorek s velmi malou travnatou plochou 
totiž nenabízel seniorům možnost posedět 
a pobýt venku na čerstvém vzduchu. I přes 
velmi omezené volné prostranství se poda-

řilo nalézt vhodné místo a stavbu pergoly 
zrealizovat. 

U dobré kávy zde rádi posedí nejen obyva-
telé domova, ale i jejich rodiny a přátelé, kteří 
je navštěvují. V dopoledním čase je přístře-
šek využíván k volnočasovým aktivitám, 
rukodělným činnostem, hraní stolních her 
či různých kvízů i ke skupinovému cvičení 
s fyzioterapeutem.

Setkávání a pobyt na čerstvém vzduchu je 
pro klienty domova příjemným zpestřením. 
Zvláště pak seniorům, kteří se již ze zdravot-
ních důvodů nemohou vydat do přírody, je 
posezení pod pergolou s výhledem do okolní 
zeleně s rozkvétajícími květinami alespoň 
částečnou a velmi vítanou náhradou. 

Na projektu se podílela mj. Střední průmy-
slová škola Volyně, která provedla zaměřovací 
práce a pečlivě připravila dřevěnou konstrukci 
včetně ošetřujícího nátěru. Této spolupráce si 
velmi vážíme. Celá stavba byla dokončena  
3. května tohoto roku.

Text a foto Městský ústav  
sociálních služeb Strakonice

Ze zápisníku městské policie
Jedenáct použitých stříkaček za jediný den
Strážníci přijali 11. 6. oznámení o nálezu 
většího množství použitých injekčních stříkaček 
v ulici Mlýnská. Po příjezdu na místo hlídka 
nalezla deset kusů použitých stříkaček. Téhož 
dne odpoledne pak přišlo oznámení druhé, 
z ulice Na Křemelce, kde byl odhozen jeden 
kus použité stříkačky. Nálezy odnesli strážníci 
k odborné likvidaci. Oběma oznamovatelům 
patří poděkování. Najdete-li někde pohozenou 
injekční jehlu nebo stříkačku, doporučujeme 
na tyto předměty v zájmu ochrany svého zdraví 
nesahat a zavolat na linku tísňového volání 156.

Z klukoviny až k podezření z trestného činu?
Ve večerních hodinách 15. 6. vyjížděli strážníci 
na základě oznámení na Jezárky. Prý tam 
nějací chlapci běhají po střeše školy. Na místě 
bylo sedm mladíků, z nichž někteří měli v ruce 
výkresy. Na dotaz strážníka, kde je vzali, se 
mladíci rozpovídali o tom, jak vylezli na parapet 
jednoho z otevřených oken v přízemí a otvorem 
pro ně sáhli. Hlídka pojala podezření ze spá-
chání trestného činu, a proto přivolala i hlídku 
Policie ČR. Než přijela, mladíci se také přiznali 
k běhání po střeše školy. Událost si převzala 
k dořešení Policie ČR. Strážníci přivezli do školy 
jednoho ze zaměstnanců, aby vyloučil odcizení 
dalších předmětů a školu zabezpečil. 

Milan Michálek, 
velitel městské policie
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Z HISTORIE
Střípky z dějin pivovaru Strakonice

Strakonický pivovar oslaví v příštím roce 
370 let svého trvání. Za tu dobu prožil mnohé 
dějinné události a zvraty. Pojďme se nyní po-
mocí dvou krátkých historických črt podívat, 
jaké spory řešilo jeho vedení na konci 19. 
a zkraje 20. století.

„A KDO ZAPLATÍ  
TĚCH OSM ŠKOPÍKŮ“
Spor, který muselo právovárečné 
měšťanstvo řešit soudní cestou, se 
vedl o odevzdávání „osmi škopíků 
mláta“ Děkanskému úřadu ve Stra-
konicích. Tento starý a tradiční zvyk 
totiž přestali právovárečníci v roce 
1884 plnit. Děkanský úřad si věc 
nenechal líbit a domáhal se svého 
zisku úřední cestou.

V celém sporu vystupovaly 
nejaktivněji dvě osoby. První z nich 
byl Tomáš Býček, děkan ve Stra-
konicích. Ten se snažil o nápravu 
celé záležitosti ve prospěch svého 
beneficia, neboť finanční příjmy 
ze „škopíků“ mu chyběly. Rozhodl 
se poslat stížnost na biskupskou 
konsistoř do Českých Budějovic, 
na Okresní hejtmanství ve Strakoni-
cích a neváhal hnát věc i k odvola-
cím soudům do Prahy či na stůl  
c. k. ministerstva kultu a vyučování. 
Na druhé straně stál předseda právo-
várečných měšťanů ve Strakonicích 
Ludvík Thalberg. Jeho snahy byly 
přesně opačné. Pečlivě vyvracel 
všechna tvrzení a zjištění pana 
děkana a šlo mu hlavně o to, aby 
společnost, kterou řídil, nemusela 
mít zbytečné výdaje.

 Základy celého sporu byly polo-
ženy už v období sedmileté války, 
která probíhala v letech 1756–1763. 
Město dostalo povinnost platit 
a zajistit potřebné obilí pro vojenské 
pluky a tím se dostalo do finančních 
problémů a dluhů. V tehdejší měst-
ské radě sedělo i několik právová-
rečných měšťanů a ti se rozhodli 
i navzdory nesouhlasu některých 
svých členů, že právovárečné měš-
ťanstvo finančně vypomůže a dluhy 
města pomůže umořit. 

Velkorysý akt si městská rada 
zapamatovala a vědoma si určité zámožnosti 
právovárečníků zavázala je k tomu, že v rám-
ci vydané „fasse“ z roku 1797 budou pro 
děkanský kostel odvádět osm škopíků mláta, 
aniž by k tomu měla pravomoc. 

Tato povinnost byla plněna až do roku 
1834, kdy se na základě guberniálního 
dekretu právovárečné měšťanstvo rozhodlo 
vydat cestou samostatné, na městském magis-
trátu nezávislé společnosti. Od této chvíle se 
začaly objevovat tendence, aby tento zvyk, 
o kterém společnost sama nerozhodla, nebyl 
dodržován. V roce 1834 došlo k převedení 
naturální dávky „osmi škopíků mláta“ na pe-

něžní částku, která zvyšovala celkové příjmy 
pana děkana a pomáhala mu při zajištění 
správy děkanství.

Právovárečné měšťanstvo chtělo platit čím 
dál méně a částku neustále snižovalo. V roce 
1854 dokonce přestalo platit úplně, ale v tomto 
případě se děkanství zastalo c. k. místodržitel-
ství v Praze a nařídilo peněžní dávky obnovit.

V roce 1887 začalo děkanství neplacení 
dávky urgovat znovu. První nedoplatky 
datoval děkan Býček ve své zprávě na okres-
ní hejtmanství už z roku 1884. Začal vleklý 

soudní spor, který se podle dostupných 
archivních pramenů táhl až do roku 1897.

Děkan Býček se snažil dokázat nárok 
svého požadavku na základě odevzdané 
„fasse“ a i dalších listin. Poukazoval rovněž 
na to, že když přestane své slíbené a tradiční 
závazky a příspěvky platit jedna strana, může 
se stát, že tak učiní i další a příjmy benefi-
cia tak značně poklesnou. Předseda Ludvík 
Thalberg zase ve svých vyjádřeních tvrdil, že 
město zavázalo pivovar nezákonně a že kvůli 
tradici nebude vynakládat zbytečné prostřed-
ky, které může využít lépe a jinde. Faktem je, 
že odvolací instance v Praze daly za prav-

du pivovaru. Naopak Okresní hejtmanství 
ve Strakonicích se spíše stavělo na stranu 
děkanství, ale žádnou pravomoc na vymáhání 
peněžní částky nemělo.

„KDO MÁ PRÁVO HLASOVAT  
A ZASTUPOVAT“
Mezi členy právovárečného měšťanstva 
patřily fyzické osoby, ale i různé společnosti, 
kterým se podařilo získat potřebná várečná 
práva. Jednou z nich se stala i Aktienge-

sellschaft der österreichischen Fez 
Fabriken z Vídně. Této firmě se 
podařilo získat osm právovárečných 
práv, což jí dávalo určitou moc 
v podobě počtu hlasů na valných 
hromadách, kde každé jedno právo 
odpovídalo jednomu hlasu.

Můžeme se jen dohadovat, jestli 
tato převaha hlasů náhodou nestála 
za soudním sporem mezi Parostroj-
ním pivovarem právovárečného 
měšťanstva ve Strakonicích s výše 
jmenovanou rakouskou firmou, jenž 
probíhal v letech 1907 až 1909.

Jádrem sporu se stalo usnesení 
valné hromady ze dne 15. 12. 1907. 
Na něm došlo na návrh pana Josefa 
Hájka k odsouhlasení zásadních 
změn ve stanovách, v nichž se řešila 
přeměna možnosti zastupování 
jednotlivých držitelů várečných práv 
na valné hromadě. Do té doby bylo 
možné zastoupení třemi způsoby: 
fyzickou přítomností, zákonným 
zástupcem anebo pomocí zplnomoc-
nění nějaké osoby. Vždy ale platilo, 
že za daná práva hlasovala jen jedna 
konkrétní osoba.

Návrh Josefa Hájka rušil možnost 
zastoupení zplnomocněncem a pone-
chával pouze varianty osobní přítom-
nosti a zákonného zástupce. Tím však 
dostával rakouskou firmu do nevýhody 
a de facto ji vylučoval z možnosti 
rozhodování na valných hromadách. 
Firmu totiž zastupovalo její ředitel-
ství, které se skládalo ze tří členů, již 
rozhodovali na základě společného 
rozhodnutí, každý sám ale pravomoc 
zákonného zastupování neměl. Proto 
kvůli tomu došlo vlastně k vyšachová-
ní této strany z možnosti rozhodování, 
neboť ve stanovách bylo jasně uvedeno, 
že za daná práva smí vystupovat vždy 
jen jedna konkrétní osoba.

Firma se snažila celou věc soudně napad-
nout v žalobě. Jako první důvod bylo uvedeno 
zpochybnění jednohlasného přijetí změny 
ve stanovách, neboť zástupce společnosti 
a správce továrny v Nových Strakonicích 
Otto Sasel údajně neměl pro tento návrh 
hlasovat. Ale vyslechnutí svědkové tvrdili, 
že všichni hlasovali pro změnu a jednohlas-
né usnesení bylo uvedeno i v zápise z valné 
hromady. Příčinou nejasností okolo hlasování 
Otty Sasela bylo pravděpodobně to, že na val-
né hromadě měl zastupovat více právováreč-
níků, a zapisovateli tak nebylo jasné, za koho 
vlastně Otto Sasel zvedá ruku. 

LIBOR STANĚK
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV STRAKONICE

Stanovy právovárečného měšťanstva ve Strakonicích Zdroj: SOkA Strakonice
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Druhým uvedeným důvodem v žalobě bylo 
tvrzení, že návrh Josefa Hájka nebyl podán 
v dostatečném předstihu, jak ukládá jednací 
řád, tedy tři dny před zasedáním valné 
hromady. I zde se však podařilo právním zá-
stupcům pivovaru prokázat, že vše proběhlo 
podle jednacího řádu. Změna stanov byla 
schválena a zapsána.

V následujícím roce při valné hromadě dne 
22. 11. 1908 rakouskou společnost na fezy 
opět zastupoval Otto Sasel. Ten se sice účast-
nil jednání, ale hlasování mu bylo odepřeno 
právě s odvoláním na změny z poslední valné 
hromady. Díky tomu došlo k podání zprávy 
o finanční bilanci, přerozdělení finančních 

zisků a i zvolení nových členů do orgánů 
parostrojního pivovaru bez jeho vlivu.

Akciová rakouská společnost na fezy se 
nechtěla vzdát své moci a podala opět žalobu, 
tentokrát ke Krajskému soudu v Písku, kde 
se domáhala zrušení rozhodnutí těchto dvou 
valných hromad. Každá ze stran sporu si 
najala vlastní právníky a snažila se najít sla-
biny, kterými by rozsudek naklonila na svou 
stranu. Na základě rozhodnutí c. k. Krajského 
soudu v Písku dne 2. 4. 1909 můžeme tvrdit, 
že spor vyhrál strakonický pivovar, proto-
že žaloba byla zamítnuta. Stejně rozhodl 
i po odvolání dne 18. 6. 1909 soud dovolací 
instance v Praze.

Posezení pod pergolou  
u infocentra pro seniory
Ve středu 11. 7. se u infocentra pro seniory 
konalo slavnostní otevření posezení pod 
pergolou. Přítomné seniory pozdravil starosta 
města Břetislav Hrdlička, ředitel městského 
kulturního střediska František Christelbauer 
a zastupitel Josef Zoch. K příjemné náladě 
a tanci zahráli manželé Ivana a Vladimír Vá-
chovi. Senioři, kteří k nám do infocentra a pod 
pergolu zavítají, se dozví informace například 
o kulturních akcích. K přečtení je připraven 
denní tisk, časopis nebo zajímavá knížka. Pod 
pergolu je vyvedena elektrická energie, díky 
tomu si budete moci uvařit kávu nebo čaj. 
Posezení je samoobslužné.

Přednáška a vzpomínání  
na rok 1968 ve Strakonicích
Infocentrum pro seniory vás zve na přednášku 
Jaroslava Landsingera, která se bude konat 
v úterý 14. 8. od 9.00 ve státním okresním 
archivu ve Smetanově ulici a bude věnovaná 
vzpomínkám na rok 1968 ve Strakonicích. 
Jádrem přednášky bude poslech dochova-
ných audiozáznamů strakonického rozhlasu 
po drátě, které přibližují okupaci roku 1968. 

Nová volnočasová aktivita  
pro všechny generace 
Dovolujeme si vás pozvat v pátek 7. září 
v 10.00 hod. na slavnostní otevření discgol-
fového areálu na prostranství pod Hvězdou 
u řeky Otavy. Instruktoři tohoto nenáročného 
sportu vám předvedou, jak se hraje. Sami 
budete mít možnost si discgolf vyzkoušet. Akce 
je zdarma. Od 9. září si bude moci vypůjčit 
herní náčiní na discgolf (létající talíře – frisbee) 
v cukrárně Hvězda a v infocentru na hradě. 

Pozvánka na turnaj
V sobotu 8. září vás zveme na otevírací turnaj, 
který je součástí discgolfové ligy. Začátek je 
v 9.00 hod. a ukončení v 17.00 hod. Turnaje 
se zúčastní hráči pěti hráčských kategorií (ju-
nioři do 12 let, junioři do 18 let, ženy, masters 
nad 40 let, otevřená kategorie). Více informací 
u Ladislava Řandy, tel. 601 560 953.

Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

Oskořinka, výstavní pavilon 1899 Zdroj: SOkA Strakonice

Kostel sv. Markéty nově jako farní
V neděli 15. července, kdy jsme oslavovali sv. 
Markétu, při bohoslužbě prohlásil kostel nesoucí 
titul této světice českobudějovický biskup Vlas-
timil Kročil farním kostelem Římskokatolické 
farnosti Strakonice. Do této chvíle jím byl kostel 
sv. Prokopa, který je součástí hradního areálu. 
Kostel sv. Markéty je tak hlavním kostelem 
ve Strakonicích.

Farní kostel plní roli centra života farnosti. 
Zde se má křtít, oddávat, konají se zde boho-
služby, především nedělní, ale i ve všední dny 
a svátky. Několik posledních let se značná část 
těchto úkonů v kostele sv. Markéty již odehrá-
vá, nyní je tedy především potvrzeno to, co 
v praxi již funguje. Kostel je samozřejmě také 
prostorem otevřeným všem lidem dobré vůle 
nejen při bohoslužbách a obřadech, ale i ke zti-
šení nebo kultuře, která souzní s křesťanskými 
hodnotami.

Neznamená to, že se přestane k uvedeným 
účelům používat kostel sv. Prokopa. Zvlášť 
po rekonstrukci, která proběhne v následujících 
letech, bude jistě nadále vyhledávaným místem. 
Stane se tzv. kostelem filiálním (od slova filius – 
syn), tedy přidruženým k farnímu.

Po staletích dochází změnou k naplnění přání, 
které měli strakoničtí občané již v historii, 
a to především proto, že kostel sv. Markéty se 
nachází blíže centru města. Zvlášť senioři či 
lidé se zdravotním postižením oceňují snazší 
dostupnost.

Není úplně časté, že by se měnily „role“ kos-
telů. Nicméně to není nemožné právě s ohledem 
na aktuální potřeby komunity věřících i občanů. 
Ve Strakonicích byla v počátcích (ještě dávno, 
než byly Strakonice povýšeny na město) ustano-
vena farnost u kostela sv. Václava (dnešní hřbi-
tovní kostel). Pro jeho odlehlost bylo v 18. století 
rozhodnuto o změně. I v tento čas Strakoničtí 
chtěli, aby farním kostelem byla sv. Markéta. 
Především z důvodů finančního zabezpečení 
kostela a faráře, jak dokládají listinné protokoly, 
však bylo rozhodnuto, že farním se stane kostel 
sv. Prokopa. Došlo k tomu v roce 1787 z rozhod-
nutí českobudějovického biskupa Jana Prokopa 
Schaaffgotsche.

Asi málokteré město se může pochlubit tím, 
že v jeho dějinách všechny tři kostely na jeho 
území byly postupně farní. Přibývá nám tak další 
zajímavý střípek do dějin Strakonic.

Kostel sv. Markéty byl dostaven do současné 
reprezentativní podoby v roce 1583. Prostorný 
halový chrám umístěný původně mezi rameny 
řeky Otavy se nachází na místech, kde stával 
špitál s kaplí zasvěcenou zmíněné světici, později 
kostelík.

Z hlediska současné samosprávy je na úze-
mí Strakonic ještě kostel na Podsrpu, u něj 
však vznikla v 18. století samostatná farnost, 
která zahrnuje část Strakonic a některé 
přilehlé obce.

Roman Dvořák, farář



Královská školka má od 1. 6. 2018  
k dispozici 2 třídy po max. 12 dětech.

S Vašimi princeznami a princi si hrají a pozor  
na ně dávají 4 učitelky.

Děti mají zajištěnou celodenní stravu včetně  
teplého oběda.

 
S dětmi chodíme hodně ven, máme k dispozici  

velkou zahradu s dětským hřištěm.

Pro děti od 1–6 let.

Více se o nás dozvíte na www.asociacejr.cz
Kontakt: Mgr. Jaroslava Králová - ředitelka | Asociace 

jihočeských rodin | Tel.: 725 436 873

Test potravinových 
intolerancí

Prvotní test 
potravinových intolerancí 

– orientačně zjistí te, 
na jaké potraviny máte 

intolerance

Doporučení vhodného 
jídelníčku na základě 
naměřených výsledků

Bezbolestný 
a neinvazivní test 
– bez odběru krve

Běžná cena testu 5 000 Kč 

U nás 360 Kč! V ceně je ALOE VERA

www.naturhouse-cz.czfacebook.com/
naturhouse.cz Video recepty NATURHOUSE

MĚŘÍME V TÝDNU 20.–23. 8. 
TERMÍN NUTNO OBJEDNAT!

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE , 

Kochanka 119, Strakonice, tel.: 383 134 384
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Staňte se součástí světa, ve kterém klíčové technologie vždy fungují.

NIŠOVICE:
Obsluha CNC strojů
Svářeč MIG / MAG
Operátor elektromontáže a elektrikář
Operátor mechanické montáže
Operátor lakovny
Balič – expedient
Skladník
Manipulant

Vedoucí nákupního oddělení
Technik kvality
Technik výroby
Lean Specialista

VOLYNĚ – MANINY:
Operátor ALU výroby – obsluha pily 

Kontaktujte nás:   
prace@vertivco.com
tel.: 383 312 100…
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CO NABÍZÍME?
n   odpovídající mzdové ohodnocení
n   příspěvek na dojíždění až 90,- Kč/den
n   bonus před dovolenou a Vánocemi
n   oběd / večeři za 31,- Kč
n   další benefi ty dle kolektivní smlouvy

Pro práci na 1 nebo 2 směny hledáme:

VERTIV –  globální lídr v oblasti klíčových technologií 
pro datová centra a komunikační sítě
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