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Marcel Zmožek ve Strmilově
Při jednáních o vystoupení ve strmilovském
kinosále působil Marcel Zmožek vstřícně
a dohoda byla rychle hotova. Jak tedy působí chlap, který složil tři stovky popových písniček? Skladatel, textař a zpěvák Marcel Zmožek překvapivě příjemně a normálně. Syn
známého hitmakera Jiřího Zmožka začínal
hudební kariéru v sedmi letech jako zpěvák
v souboru Buřinky, v 80. letech vystupoval
s Michalem Davidem a už 18 let žije spokojeně v Dolních Jirčanech.

lo. Bydlíme zde ve staré zástavbě už 18 let
a jsme spokojení.
Nevadí Vám jako hudebníkovi moc velký
klid?
Kdepak! Já podnikám do Prahy jen rychlé pracovní výpady a pak uháním zpátky. Tohle je
úžasný kraj, a když vidím v neděli kolony aut
chatařů, kteří se vracejí do paneláků do Prahy,
říkám si, jaké mám štěstí, že tu bydlím trvale.
Víte, mám i v literatuře strašně rád staré vesnické romány – Javořickou, Klostermanna – je
mi blízké, jak se dřív žilo, že doba nebyla tak
uspěchaná a plná nároků. Stačí mi přečíst si
v knížce pár kapitol o tom, jak se Mařenka měla ráda s Jeníčkem, ale nemohli být svoji, protože tomu jejich rodiče nepřáli, což samozřejmě končí happy endem, a jsem spokojený.
Jak trávíte volný čas?
Jen tak koukám a hlavou mi běhají nápady –
rýmy, slogany, melodie. Nebo jsem s manželkou a dětmi. A taky chodím s hůlkami, což mi
dělá moc dobře. V okolí mám už svoje trasy,
vyrazím z domova a obvykle si dám svižným
tempem nějakých sedm kilometrů. Mám
i trasy, které můžu jít, když se setmí.
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Kdy jste se přesunul z Moravy do Čech?
Narodil jsem se v Karviné, s rodiči jsme bydleli v Havířově, kam se stěhovali z jižní Moravy. Z Otrokovic, kde jsem pak u babiček trávil
všechny prázdniny a pořád to tam moc miluju. V moravských Luhačovicích jsem studoval knihkupeckou školu, a když jsem ji končil, stěhovali jsme se do Prahy. Otec tehdy
skládal písničky pro naše populární zpěváky, jako je Karel Gott nebo Hana Zagorová.
V Praze taky sídlil Supraphon, takže to bylo
logické. Do Prahy jsem šel s rodiči, už v těch
19 letech jsem se osamostatnil a žil sám v bytě u Národního divadla.
A jak jste se ocitl v Dolních Jirčanech?
Praha je moc fajn pro turisty, ale trvalý pobyt v ní mi neseděl. Po osmi letech jsem začal hledat bydlení v okolí, kde bych se usadil
s rodinu. A v Dolních Jirčanech se mi zalíbi-
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Zmínil jste manželku. Je prý zároveň Vaší
manažerkou.
Ano, nemá vteřinu času, vedle dětí a domácnosti se mi stará o koncerty a související věci.
(Pokračování na str. 2)
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STRMILOVSKÉ NOVINY
(Dokončení ze str. 1)
Jezdí se mnou na vystoupení, hlídá mi termíny, přesně ví, kdy, kde a v kolik mám být,
dokonce i v kolik hodin musím z domova
vyrazit. Dohlíží i na to, abych měl na vystoupení odpovídající oblečení, abych
zkrátka vypadal. Je mi velkou oporou.
Na koncertech zpíváte výhradně svoje písničky, ale kolik jste jich složil celkem?
Myslím, že zhruba kolem tří stovek. Skládám popové písničky – hudbu, texty –
a koncertuji s nimi, občas něco napíšu kamarádům interpretům. Třeba pro Jakuba
Smolíka písničky Prý chlapi nebrečí, Ave
Maria, Slzy sedmi bolestí, duet pro Jakuba s Viktorkou Genzerovou Říkej mi táto
nebo pro Viktorku sólovou písničku Ráda
vás mám. K těmto písním jsem napsal texty a táta muziku. Jsou to rytmické nebo
romantické věci. Snažím se být při skládání srozumitelný, dělat obyčejné české písničky pro obyčejné lidi, mezi kterými je mi
dobře. Tematicky je to jasné – láska, vztahy, stýskání, odpuštění.

Kde všude koncertujete?
V divadlech, na městských slavnostech,
na obecních akcích, často hrajeme i k tanci. Koncertujeme v Čechách, na Moravě
i na Slovensku. Na návštěvnost si nemůžu
stěžovat, máme fanoušky od 30 do 90 let.
Spousta mých písniček i díky rádiím zlidověla a skladby jako Panenka z kouta, Láska je největší dar nebo Dlaně se líbí i dvacetiletým. Kromě svých písniček zpívám

občas i ty, kde jsme spojili síly s tátou. Třeba skladbu To býval ráj mají lidé moc rádi, takže ji na koncertech pořád zpívám,
i když má už 23 let. Známé písničky, které jsem napsal pro jiné zpěváky, například
již zmíněného Jakuba Smolíka, většinou
nezpívám. Jinak ještě vedle toho natáčím pro slovenskou televizi SENZI svoji
talk show.
Dříve jste spolupracoval s televizí ŠLÁGR?
Ano, dlouhou dobu jsem připravoval pořady pro tv Šlágr, bohužel asi moc dlouho.
Přístup vedení televize i technické vybavení a v neposlední řadě i finanční ohodnocení mne přimělo k odchodu ke konkurenční a na Slovenku velmi oblíbené
televizní stanici SENZI. Zde mne vřele přijali a rád pro ně pracuji.

Vraťme se ještě k Vašim pěveckým začátkům, prý jste zpíval s Buřinkami Petra Dudeška?
Součástí souboru Buřinky byly Berušky,
což bylo šest holek s culíky a já. Zpíval
jsem s nimi asi od sedmi let a vzniklo to
díky takové kuriózní náhodě. Táta skládal
pro Buřinky písničky, a když k nám jednou Petr Dudešek přijel, chtěl mu otec
předvést duet, který zrovna napsal pro
jednoho zpěváka a malého kluka. No
a táta chtěl, abych duet zazpíval Dudeškovi s ním. Písnička se jmenovala Náhoda, a když jsme ji dozpívali, Dudešek říká tátovi – jestli chceš, abychom zůstali
přáteli, tak tu písničku dáš mně a já ji na-

zpívám s tvým malým synem. S Beruškami jsem pak zpíval asi čtyři roky. Bylo to
neuvěřitelné, denně jsme měli vyprodané dva koncerty, sedmkrát jsme vyprodali Lucernu. A mně dodnes na koncertech
diváci, zvlášť ženy, říkají, že si mě pamatují z Buřinek, kam chodili s maminkami
nebo babičkami.
Podle mne jste největší slávu jste zažil
se skupinou Kroky Františka Janečka.
Samozřejmě, když jsem pak ve 20 letech
jezdil s Michalem Davidem, zažil jsem něco podobného. Vždyť tam vedle Michala
Davida, který v těch 80. letech frčel nejvíc,
zpívala taky Iveta Bartošová, Sagvan Tofi,
Markéta Muchová, Pavel Horňák. Byla to
fajn parta, skvěle se na to vzpomíná. S Ivetou Bartošovou jsem pak také nazpíval
hlavní postavy v hudebních pohádkách:
Co takhle svatba, princi? a Ať přiletí čáp,
královno!
Jak se vám líbilo ve Strmilově?
Měli jsme s manželkou málo času na prohlídku města. Viděli jsme kino, kulturní
dům, máte pěkné náměstíčko. Viděli jsme
i velký a pěkný kostel, rád bych si tu zazpíval (prý tu pořádáte koncerty). Na koncertě, který byl téměř vyprodán, tak i po koncertu jsme se setkali s príma lidmi a rádi se
budeme vracet.
Co dnes potřebujete ke spokojenému
životu?
I když mám pocit, že jsem vnitřně zamrzl v nějakých 18 letech a vůbec mi nedochází, že je mi třiapadesát, cítím, že mi ten
věk přinesl zklidnění a vnitřní harmonii.
Potřebuji mít kolem sebe spokojené lidi, kteří žijí v klidu a pomalejším tempu.
Jsem šťastný, když mi dcera (9 let) namaluje obrázek, kochám se tím, co všechno
krásného je kolem nás, jak na rybníku plavou kachny, prostě takové ty věci, co jsou
vlastně zadarmo… Tohle mám rád, těším
se z maličkostí.
Petr Vinkler

Krátká zpráva o čápech
Generace strmilovských obyvatel se těšily na příchod jara, který ohlašoval přílet
čápů na farní komín. Bohužel, už třetí rok
tomu tak není. Jaro sice vždycky přišlo, letos spíš léto, ale čápům už se u nás nelíbí
a po krátké obhlídce hnízda odlétají. Uvažovali jsme, s místními občany, čím to je.
Došli jsme k několika verzím. V hnízdě je
uhynulé mládě, hnízdo je cítit kouřem, je
příliš vysoké, je nestabilní (mohlo by spadnout), což by ohrožovalo i bezpečnost lidí.
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Přivolaný odborník z ochrany zvířat z Třeboně naše názory sdílí, má za to, že jedna
z možností by to mohla být.
Vedení městského úřadu, pod velením
Dr. Sedlákové (která má na ochranáře kontakt) se snaží ve spolupráci s farním úřadem situaci vyřešit.
Držme jim (i sobě) palce, ať se zadaří a znovu nás budou na jaře vítat čápi, když ne letos, tak třeba příští jaro.
Jarmila Kaprálová
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Něco málo z místní historie - 4. část
Rybníky v okolí Strmilova
Znalosti o zakládání rybníků přinesli Římané v 1. století nl. Budovali nádrže a chovali
v nich ryby. V Bavorsku, odkud se k nám šířilo křesťanství, byl chov kaprů už za Karla Velikého (8-9 stol. nl). I Němečtí rytíři měli velké zkušenosti s budováním rybníků.
Od 13. století začal větší rozvoj, zejména Jižních Čechách. Nejstarší, Žárský rybník, byl
postaven v r 1221, Holná za Kardašovou Řečicí 1384.
K vrcholu u nás došlo za vlády Ferdinanda I.
Habsburského po 1/3 16. století.
V druhé polovině 16. století začal Zachariáš
z Hradce skupovat pozemky na stavbu rybníka Komorník, nazvaného podle jeho titulu.
Ke stavbě přiléhající rybník na Černém blatě byl k němu připojen. Dodnes je při poklesu hladiny viditelná jeho hráz mezi kempem
a protilehlým bunkrem. Směna byla vyrovnána umořením, (prominutím), daní ve výši
30 zlatých. Současně byl, podle písemných
pramenů, zatopen v této souvislosti i panský
rybník, jménem Chlum, stejného názvu jako
potok, který Komorník napájí.
Odtok, obložený kamennou vyzdívkou
za stavidly (bohužel už pár let nepřemostěný) sloužil jako vstupní brána pro úhoře, kteří skáčou proti proudu. Pro ně tam byly postaveny plytké a dlouhé schody, ještě dnes
viditelné. Ve středověku byl výskyt úhořů
na našem území běžný.
Dnes se znovu nasazují do rybníků, například do Hamerského potoka v Záběhlicích.
Narozdíl od středověku se ale plůdek musí vysazovat přímo do rybníků. Po návratu

od Sargasového moře se chytají blízko moře, protože kvůli četným přehradám a jezům nemohou po řekách.
Stavbu vedl Florián Pravětický z Radvanova,
přítel známého budovatele jihočeských rybníků Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Rybník má rozlohu 59 ha, a je postaven v nm.
výšce 549 m. Práce byly dokončeny v roce
1575, po dobu 8 let na stavbě pracovalo 300
lidí a vyžádala si náklady 4000 grošů, což by
bylo nyní v přepočtu 5 000 000 Kč.
Další velký rybník v našem okolí je Hejtman.
Pro Zachariáše z Hradce jej postavil také Florián Pravětický z Radvanova v roce 1567. Má
rozlohu 64 ha, leží v nm. výšce 533 m a je napájen Hamerským potokem. Na jeho místě
byl předtím rybník neznámého názvu.
Pro zpestření uvádím některé parametry při
jeho stavbě uvedené stavitelem Floriánem
Pravětickým. Cituji - „Aby hráz měla v základu 5 loket (30-35 m), na výšce 12 loket (8 m)
a závěry 10 loket. A roury budou 4, z dříví
jedlového“.
Nejstarší z místních větších rybníků, Holub,
je zmiňován již k roku 1485, i když záznam
o poslední platbě za vykonané dílo je z roku 1510. Z písemných zpráv vyplývá, že jindřichohradečtí občané vyměnili pozemky
s Jindřichem IV a na nich postavili dva rybníky, Holub a Přibyl. Uvádí se - cituji - Holub polkl Přibyla. Jeho rozloha je 22 ha, leží v nm. výšce 536 m a je napájen potokem
Chlumem. Hradeckým náležel jen do14. 9.
1794, kdy byl prodán veřejnou licitací Tomáši Schutznerovi za 471 zlatých 15 krejcarů. Obec byla nucena rybník prodat, aby

se zbavila dluhů. Později přešel rybník Holub do vlastnictví zámku v České Olešné,
který koupil francouzský šlechtic hrabě Laboriette v roce 1810. Po něm majetek přešel
na Trautsmanndorfovi, jejichž zhýralý potomek ho před sebevraždou zastřelením prodal správci Lenartovi v roce 1867. Od něj ho
koupila rodina továrníka Brdlíka, jehož potomci ho s delší přestávkou vlastní dodnes.
Menší rybníky v okolí Strmilova neuvádím,
protože neznám jejich historii. Snad se jen
zmíním o rybníku zvaném Hodanský, který
prý byl větší než Hluboký i Adamák, což se
dnes nezdá, pokud nebereme v úvahu změny, které nastaly v průběhu staletí.
Rozkládal se na místě dnešních luk po pravé straně, kde se kříží cesta ze Strmilova se
silnicí vedoucí do Nové Olešné. Předpokládá se, že byl vybudován také ve středověku. Jeho poslední majitel byl strmilovský
statkář Krbec, o kterém jsem psala v jednom z předchozích čísel v souvislosti s Nivkou. Snad to byl prapradědeček paní Julie
Jankovské, jejíž rodina stále obývá jejich původní stavení. Hodanský rybník byl napájen
z rybníků na Šejbách, které měly vlastní prameny. Ještě zmíním rybník Adamák, zřejmě
pojmenovaný po jeho majiteli Adamovi.
Novější rybníky neuvádím, ale je dobře, že
se stále staví a udržují ty stávající. Kromě toho, že je to jistě hospodářsky výhodné, krášlí
naši půvabnou jihočeskou krajinu. (Trapná
krajina bez rybníků, říkal kdysi, tehdy můj
pubertální syn, a to rozhodně u nás neplatí).
Další díl bude o kamenech a křížích.
Jarmila Kaprálová
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Kanalizace a nová ČOV Strmilov
Vážení spoluobčané,
po dlouhém očekávání nám konečně vypuklo jaro a zároveň s jeho příchodem vykvetl dlouho očekáváný projekt „Kanalizace a nová ČOV Strmilov“.
Pokud bych chtěl popisovat dlouhou cestu, která vede
k tomu, než bagr vyndá první lžíci zeminy z výkopu, asi
bych popsal mnoho stránek. Nebudu vás tím proto zatěžovat. Někteří z vás by dost pravděpodobně mohli utrpět újmu na zdraví při překvapeném kroucení hlavy ze
strany na stranu. Dnešní svět totiž nabízí mnoho kreativních možností lidem, kteří nám všem mohou ztížit
práci. Popisovat nekonečnou administrativu a mnohahodinová jednání snad ani nejde. Myslím si, že na tomto projektu byl za poslední dva roky vykonán opravdu
významný kus práce.
Pojďme se vrátit zpátky k bagru. Zjistil jsem, že ač je
projekt neustále probírán a diskutován, najdou se stále
mezi námi Strmiláci, kteří o tomto projektu nevědí vůbec nic. V momentě, kdy vyjde tento článek ve Strmilovských novinách, bude už doufám vykopáno a vybagrováno mnoho. Proto si dovolím sdělit několik technických
poznámek.
O pracích, které budou probíhat v určitém čase v určité lokalitě budete informováni. O rozšíření těchto informací se postará místní rozhlas a zároveň dostanete
upozornění do poštovní schránky. Plynulá průjezdnost
upravovaných ulic bude ve většině případů zajištěna.
Společnost VHST s.r.o. - jakožto zhotovitel stavby - bu-

de nejdříve kopat hlavní řád a až následně přípojky k jednotlivým nemovitostem zakončené kontrolní šachtou. Při
kopání přípojek prosíme všechny o maximální součinnost.
Jednotlivé přípojky lze na rozdíl od celého projektu nepatrně (avšak nijak zásadně) upravit tak, aby následná
práce s připojením byla pro vás co možná nejjednodušší,
nicméně vás všechny důrazně žádám a prosím – přípojky zatím nepřipojujte (a to ani v momentě, kdy už budou
připravené). Samotné připojení jednotlivých přípojek může být provedeno až po kolaudaci celé akce – po dokončení projektu musejí přijít zkoušky. Zároveň je tu ještě jeden
drobný důvod - jestliže se připojíte a nebude hotovo, tak
na dělníky v nedokončeném úseku dost pravděpodobně
vyběhne něco, z čeho radost mít asi nebudou.
Poslední věc k současné situaci. Objevují se i taková tvrzení a názory, že se zkrátka někdo nepřipojí a já chápu,
že je to starost a finanční výdaj navíc. V současné době je
část Strmilova, která se bude odkanalizovávat, napojená
na čtyři výustě fungující na výjimku. Tuhle výjimku nám
odbor životního prostředí dále neprodlouží, a z toho důvodu by na nás čekaly vysoké pokuty. V dnešní době se obec
bez kanalizace už moc nevidí a zároveň odkanalizováním
se zvyšuje hodnota Vašeho nemovitého majetku. (k tomu
se dostanu později). Jak praví zákon, jsou jenom tři způsoby likvidace odpadních vod z domácností:
1) vypouštění do kanalizace (je to způsob nejlacinější)
2) domácí čistička s výustí do vodoteče (to je možné jenom v minimu případech a její pořízení začíná
na 50 000,- Kč

Fotogalerie

Motorkářské požehnání - 27. 5. 2018
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3) vyvážecí jímka (to je vůbec nejdražší způsob, protože při povinném stanoveném vývozu, na které chce
životní prostředí doklad o likvidaci, se pohybujeme
v desetitisících za jeden rok).
Vrátím se k hodnotě a znehodnocování majetku. Pokud
například při prodeji nemovitosti přijde realitní makléř
a ptá se na náklady budovy, jeho otázka na prodávajícího logicky směřuje ke kanalizaci, je zde zavedená kanalizace nebo není? Takový makléř se ptá přesně z důvodu,
který jsem popsal výše, tedy protože ho pochopitelně zajímají náklady za likvidaci odpadu. Já osobně bych si vybral, při stejně ceně nemovitostí, tu s kanalizací.
Na závěr přicházím s prosbou. Jsem si vědom toho, že
se v příštím roce a půl – tedy po dobu stavby – se určitě
nebude mít komfortně. Všude rozkopáno, rozbité silnice,
prach, mnoho techniky, mnoho starostí… Bohužel zatím nikdo nevymyslel způsob jiný způsob, kterým by to
šlo udělat. Prosím proto o trpělivost a hlavně opatrnost,
ať se celá akce zdaří. Pokud se v průběhu stavby objeví problémy, budeme je neustále řešit. Vůbec se nebojte se na kohokoli obrátit. Nápomocen bude samozřejmě
i stavbyvedoucí a spoustu jiných zainteresovaných lidí.
Pokud jsem v té záplavě informací na něco zapomněl,
určitě budeme v informování pokračovat.
Loučím se slovy VYDRŽME A PŘEŽIJME.
Hezké dny.
Martin Novák
Místostarosta města
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Spolky

12. jarní dámská jízda
Letošní jízda se nesla v klasickém stylu,
pouze s jedinou výjimkou - pořádajícím
byl nově ustanovený Klub žen ve Strmilově. Posádky se opět setkaly na parkovišti u kinosálu Beseda a po nezbytných
formalitách se tentokrát vydaly směrem
na Kunžak, Otín, Starou Hlínu až do Třeboně ke Schwanzenberské hrobce. Odtud
pokračovaly do Borovan a Římova, kde
je čekala i vycházka ke známé vodní nádrži na řece Malši. Poté odjížděly ke klášteru Zlatá Koruna, kde si prohlédly okolí
a posléze se již vydaly na další cestu. To
již na ně čekala další pěší vycházka k vyhlídce na Dívčí Kámen. Některé posád-

ky si procházku i prodloužily a navštívily
samotný hrad. Po této etapě již nabíraly
kurz k domovu - to když přes Boršov nad
Vlt. a Včelnou začaly sjíždět do krajského města Českých Budějovic. Dále je trasa vedla přes Rudolfov do Lišova, kde odbočily na Lomnici nad Luž. a mezi rybníky
a již zmíněným městem ujížděly směrem
na Jemčinu, Hatín a Buk do J. Hradce, kam
vjížděly Nežáreckou bránou, aby se posléze přesunuly na nábřeží Vajgaru a poté se
přes Jindřiš, Blažejov, M. Ratmírov a Vlčice
dopravily zpět do Strmilova. Všechny posádky tuto, zřejmě zatím nejnáročnější,
jízdu zdárně dokončily. Většina v letošním

13. ročník TURNAJE NADĚJÍ
Dne 26. 5. 2018 spolek hráčů cvrčka uspořádal 13. ročník TURNAJE NADĚJÍ. Tento turnaj se konal za podpory MĚSTA STRMILOV.
Na cenách se dále podíleli - SPOLEK HRÁČŮ CVRČKA, LENKA a MICHAL LOVĚTÍNSKÝ, DANA MURAWSKÁ, MILOSLAV KŘIŠTA hodinář,
LIBA SUCHÁNKOVÁ, JAN HROUDA a IVO BAHOUNEK.
Turnaje se zúčastnilo 15 mladých hráčů a hráček. Děti a mládež hráli ve třech věkových kategoriích. V nejmladší věkové
kategorii do 6 let hráli 2 hráči. Vítězství vybojoval Matěj Holý.
Na druhém místě skončila Zdeňka Coufalová. Ve střední věkové kategorii od 7 do 12 let hrálo 11 hráčů. Nejlepším hráčem
v této kategorii byl Matěj Jahoda. Na druhém místě skončila
Julia Stranghöner a na třetím místě skončila Regina Škvárová.
V kategorii nejstarších hráčů od 13 do 18 let si přišly zahrát
2 hráči. První místo vybojoval Daniel Našinec a druhé míst obsadil Matyáš Beneda. Spolek hráčů cvrčka děkuje všem sponzorům, rodině Švehlové za poskytnutí prostorů v hotelu Komorník

prodlouženém času i když pro dvě posádky byl limit i tak moc krátký. Ale ani tento
zádrhel neubral na dobré náladě při dlouhém čekání a v hotelu Komorník vládla
pohoda. I tuto letošní náročnou trasu absolvovala jedna posádka za maximálních
50 bodů, dalších sedm posádek se vešlo
do rozmezí od 48 do 45 bodů a rovněž
sedm posádek zvládlo od 44 do 40 bodů.
Všechny posádky obdržely opět pamětní magnetky i různé věcné ceny a i když
jsme se letos loučily poněkud později než
obvykle, nic to neubralo na odhodlání
opět se setkat i napřesrok.
Klub žen Strmilov

TERMÍNOVÁ LISTINA TURNAJŮ VE CVRČKOVI
3. 11. 2018 od 16.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
IV. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2018
Tento turnaj není OPEN.
1. 12. 2018 od 16.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
V. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2018
Závěrečný turnaj Ligy 2018. Vyhlášení celkových výsledků Ligy
2018. Tento turnaj není OPEN.
5. 1. 2019 od 16.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
I. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2019
Úvodní turnaj Ligy 2019. Tento turnaj není OPEN.
2. 2. 2019 od 13.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
„STRMILOVSKÝ POHÁR“ XXIV. ročník
Tento turnaj je OPEN.
2. 3. 2019 od 16.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
II. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2019
Tento turnaj není OPEN.
6. 4. 2019 od 16.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
III. Turnaj „O KRÁLE STRMILOVSKA “ Liga 2019
Tento turnaj není OPEN.
4. 5. 2019 od 17:00 hod.
„TURNAJ DVOJIC“ 11. ročník
Tento turnaj je OPEN.

a všem, kteří se podíleli na uspořádání turnaje. Zajímavostí jistě bylo to, že se na turnaji setkal dodnes aktivní hráč, tentokráte v roli pořadatele 78letý Jarosla Holý s mladými hráči. Přičemž
tentokráte nejmladšímu, jeho vlastnímu vnukovi Matěji Holému
byly v době konání turnaje 3 roky 4 měsíce a 24 dnů. To dokazuje to, že cvrček je hra opravdu pro všechny věkové kategorie.
Další informace z dění kolem hry cvrček můžete čerpat z našeho
webu http://www.cvrcek.4fan.cz/
Spolek hráčů cvrčka
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v hotelu „KOMORNÍK“

25. 5. 2019 od 14.00 hod.
v hotelu „KOMORNÍK“
„TURNAJ NADĚJÍ“ 14. ročník
Tento turnaj je určen pro děti a mládež od x do 18 let. Pro „profesionální“ hráče je turnaj uzavřen. Výpomoc rodičů při turnaji
předpokládaná. Tento turnaj je OPEN.
POZOR NA ZAČÁTKY TURNAJŮ !!!
Turnaje budou deset dní předem prezentovány na plakátovacích plochách. Info: Sláva 607 907 978, www.cvrcek.4fan.cz
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Přestavba šaten na tenisových kurtech
V letošním roce se členové tenisového oddílu rozhodli pro rekonstrukci šaten na tenisových kurtech. Rekonstrukce byla potřebná, šatny již nesplňovali své poslání.
Základem přestavby byla finanční a materiálová podpora města Strmilov. Na rekonstrukci se dále materiálně podíleli,
Milda Nořinský (vchodové dveře a zárubně), Jirka Eder (nová okna), Jirka Poruba
a Kovopor (nátěrové hmoty), Luboš Nečeda (výroba lavic) a samozřejmě mnoho
odpracovaných hodin členů tenisového
oddílu. Dnes již šatny vypadají jako nové
a všichni zájemci o tento krásný sport je
mohou na tenisových kurtech využívat.
Petr Vinkler

Zpráva o činnosti kynologického klubu za rok 2017
V roce 2017 jsme na našem cvičišti uspořádali celkem čtyřikrát zkoušky – dvoje
podle MZŘ a NZŘ a dvoje dle zkušební
řádu SKS TART. V březnu se konal již tradiční šestý ročník obranářského závodu
O pohár starosty města Strmilov. V dubnu jsme navázali závodem pro naše kurzy
(tzv. Školka a dorost). Tímto závodem se
s námi rozloučily z časových důvodu výcvikářky Michaela Dvořáková a Petra Berková. Tímto jim děkujeme za mnohaletou
výpomoc s vedením kurzů.

Na cvičiště jsme v roce 2017 koupili nový ringo oblek, který stál nemalé peníze, ale jeho nákup byl nutný pro současný výcvik psů. Zrenovovali a natřeli jsme
překážky a udělali nové posezení za klubovnou.
Rok 2017 byl pro nás velice úspěšný. Naši
členové vyhráli mnoho závodů, mezi nejcennější patří úspěch našeho člena Lukáše Kiesslinga se psem Egon Balesten,
který se stal mistrem republiky obranářů SKS TART. Dále Marie Francová

FOTBAL MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
TJ Lokomotiva České Velenice
FK Studená
AC Buk
FK Stará Hlína
TJ Sokol Stráž nad Nežárkou
FC Peč
TJ Jiskra Nová Bystřice B
TJ Jiskra Strmilov
Sokol Suchdol nad Lužnicí B
TJ Dyje Staré Hobzí
TJ Sokol Halámky
TJ Kunžak
SK Novosedly n. Než
TJ Jiskra Chlum u Třeboně

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
20
17
15
13
12
11
10
10
9
10
8
8
7
2

R
3
6
4
4
5
4
4
2
5
1
5
5
7
5

P
3
3
7
9
9
11
12
14
12
15
13
13
12
19

Skóre
71:23
64:26
52:34
46:49
50:49
63:50
69:79
57:58
53:64
47:66
49:54
55:71
33:47
27:66

B
63
57
49
43
41
37
34
32
32
31
29
29
28
11

PK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

se psem Chris (Lux) Zlatý most vyhrála mistrovství airedale teriérů. Pavlína
Řežábková – její pes Oskar (Kain) Napór se stal třetím nejlepším všestranným psem SKS TART. Jsme relativně
malý klub, máme 21 členů, ale rozhodně kvalitou psů a výcvikem patříme mezi špičku.
Na cvičišti KK Strmilov se v roce 2017
uskutečnily dva celodenní semináře
sportu Treibball pod vedením rozhodčích L. a M. Zavoralových. Těchto akcí se
v rámci přípravy na závody a mistrovství
v tomto sportu zúčastnili psovodi z celé
republiky. V průběhu roku trénují v ZKO
také psovodi zabývající se aktivním sportem s názvem Hoopers – agility. Naše
členka L. Zavoralová absolvovala v září
seminář s holandskými rozhodčími konaný v Praze.
Každou neděli pořádáme výcviky. Od 9
hodin – tzv. Školka (výcvikářky – Marie
Francová, nově Eva Pechová a Jana Macáková). Od 10 hodin – tzv. Dorost (výcvikářky – Pavlína Řežábková, Kristýna
Hrubcová). Už několik let si udržujeme
zájemce o výcvik, jezdí k nám lidé z Pelhřimova, Nové Včelnice, Dačic, J. Hradce,
i dále. Po zbytek neděle se pak cvičí obrany pro psy na závody. Nově jsme začali
zvát pro začátečníky figuranta z Kamenice (u Jihlavy). Trénují většinou v sobotu,
dvakrát do měsíce.
Webové stránky klubu: www.kkstrmilov.estranky.cz, náš kynologický klub je
i jako skupina na facebooku.
Pavlína Řežábková
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Škola a školka

Co se děje ve škole?
Další školní rok se přehoupl ke svému závěru a můžeme začít bilancovat. Škola
měla v tomto roce 129 žáků, tudíž jsme
na polovině kapacity, která činí 270 žáků. Děti k nám dojíždějí ze 14 obcí, proto
máme přizpůsobený i provoz, aby se ráno nečekalo zbytečně dlouho na začátek
vyučování a odpoledne všichni stihli své
autobusy. Na škole působí 12 učitelů, 3
asistentky pedagoga, 2 vychovatelky a 8
nepedagogických zaměstnanců (vedoucí
ŠJ, kuchařky, školník, uklízečky).
Celý rok se věnujeme výchovně vzdělávací činnosti a snažíme se o to, abychom na-

ho kola olympiády z biologie, zdravotnické soutěže (mladší žáci obsadili 3. místo
v krajském kole), silového čtyřboje (naše
družstvo obsadilo 4. místo v krajském kole), soutěž YPEF – Mladí lidé v evropských
lesích (naši kluci obsadili 2. místo), dále
jsme se zúčastnili Rybářské olympiády,
IT-slotu (počítačová soutěž), soutěže Hledáme nejlepšího chemika ČR (celostátní
kolo), Sazka Olympijského víceboje – odznaku všestrannosti (krajské kolo) a několika dalších sportovních soutěží. Všichni žáci, kteří vzorně reprezentovali naši
školu, si zaslouží velikánskou pochvalu.

šim žákům předali co nejvíce vědomostí.
Některým jde učení lépe, jiní s ním zápasí
víc, ale to je přirozené. Že děti trošku zlobí,
je normální, ale občas se potýkáme i s výraznějšími výchovnými problémy, k jejichž
řešení musí být přizvány i další instituce.
Snažíme se také dětem nabídnout smysluplné využití jejich volného času, a proto je
ve škole k dispozici široká nabídka kroužků. Některé zajišťujeme vlastními silami,
ale jsou zde kroužky, které organizuje někdo jiný, a tak si mohou děti vybrat i biblický kroužek, náboženství, modelářský
kroužek, výuku hry na klavír, zdravotnický
kroužek a kroužek Věda nás baví. V odpoledních hodinách navíc mladší žáci navštěvují školní družinu a starší mohou chodit
do školního klubu.
V tomto roce se podařilo uspět i v několika soutěžích. Zúčastnili jsme se školního
kola olympiády z českého jazyka, okresní-

Děti z 1. a 2. třídy jezdily bruslit do Telče
v rámci akce Děti do bruslí, žáci 3. – 5. ročníku jezdí do J. Hradce na povinné kurzy
plavání. Všichni zájemci o bruslení se navíc mohli vydat na konci ledna na zimní
stadion do J. Hradce.
V polovině dubna proběhl zápis dětí z MŠ
do první třídy. K zápisu se dostavilo 29 dětí, do školy jich nastoupí 24, zákonní zástupci zbylých požádali o odklad povinné
školní docházky. Všechny děti při zápisu
pilně plnily zadané úkoly, a proto byly právem odměněny drobnými dárky.
Již tradičně vystoupili žáci 8. a 9. ročníku se
svým předtančením nejprve na Plese města a následně i na Plese SRPŠ. Všem, zejména maminkám, děkujeme za přípravu a realizaci školního plesu, z jehož výtěžku jsou
potom odměňovány děti při různých příležitostech. SRPŠ také přispívá na výlety,
zájezdy, sportovní aktivity apod.
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V tomto roce jsme uspořádali dva zájezdy
do zahraničí. Nejprve jsme se v adventním času vydali do Salcburku a solných
jeskyní v Hallstattu. Nyní v červnu pojedeme do Pasova a na bavorskou Stezku
korunami stromů. Tyto zájezdy jsou vždy
příjemným zpestřením a možností vyzkoušet znalosti cizího jazyka v praxi.
V tomto roce jsme pro děti, jejich rodiče
i širokou veřejnost uspořádali Velikonoční tvoření. Tvůrčích návštěvníků se sešlo
mnoho, což nás velmi potěšilo. V polovině ledna se pak téměř všichni žáci školy
představili na tradiční Kulturní akademii.
V tomto případě si zaslouží pochvalu nejenom děti, ale hlavně pedagogové, kteří
všechna vystoupení s dětmi připravovali. Vystoupení byla nápaditá a pestrá a to,
že se divákům líbila, bylo zřetelné z potlesku všech přítomných. Sál Beseda praskal ve švech a následné ohlasy byly velmi
pochvalné.
V letošním roce vychází 16 deváťáků.
Všichni byli přijati ke studiu na středních
školách dle vlastního výběru. Pokud by
vás zajímalo, kam se kdo chystá, můžete
si prohlédnout tablo našich absolventů
ve výloze lékárny. Za všechny zaměstnance jim přeji, aby školy úspěšně dokončili, našli uplatnění ve svých oborech a byli
ve svém dalším životě spokojeni. Vychází i dva žáci z osmého ročníku. Tím loučení nekončí. Z důvodu nízkého počtu
žáků musí být na konci tohoto školního
roku rozvázán pracovní poměr s jedním
pedagogem. Paní učitelka, která odchází,
u nás učila několik let. Chtěla bych jí i touto cestou poděkovat za její velmi dobrou
práci a přeji jí, aby se jí dařilo v dalším
profesním i osobním životě.
Díky našemu zřizovateli máme školu krásnou. Zvenku je zateplená a září jasnými
barvami. Nyní ještě pokračujeme v jejím
zvelebování zevnitř. V tomto roce nás čeká
jedna zásadní investice a tou bude zateplení sportovní haly. Když už se bude pracovat v hale, nezůstane nepovšimnuta ani
tělocvična, v níž se dřevem obloží stěny.
O prázdninách se bude ve škole vše připravovat na zahájení dalšího školního roku.
Na závěr bych ráda popřála všem dětem,
rodičům a zaměstnancům školy krásné
letní odpočinkové dny. Naberte síly, abychom se zase v září sešli plni elánu.
Ludmila Plachá
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Knihovna

Co znamená když se řekne…
Tak Vám řeknu, lidé jihočeští, strmilovští,
moc jsem se tuhle pobavila! Dostala se mi
do ruky kniha Karla Foltina „Co znamená,
když se řekne…“, která vysvětluje spoustu
dlouhodobě používaných zvláštních slov
a rčení.
Být cizincem, tak se z toho našeho jazyku
asi opravdu zblázním. A ono je to někdy
na zbláznění i mezi námi Čechy, protože
nejen slang, ale i samotné (nejen) slovní vyjadřování mezi střední, starší a mladou generací se v mnohém podstatně liší. Takže i když spolu někdy dva nebo tři
lidé (neřku-li celá skupina) mluví stejnou
řečí, tedy česky, občas se stane, že hovor
ustane z důvodu hurónského smíchu či
zvednutého obočí, poněvadž jim je právě
některý výraz protiřečníka zcela neznámý a považují ho za hroznou hatmatilku. Je totiž mezi námi permanentně tolik
zvláštních slovních perel, obratů, přirovnání a rčení, po generace předávaných
a v dnešní době právě díky časté používanosti možná již i klasických, že si člověk
ani neuvědomí, jak k tomu přišel a že to
nějak s tou „vysokou“ češtinou „hapruje“.
Vybrala jsem pro Vaše pobavení pár výrazů (a to prosím pouze! od A až do D plus
tři navíc) a spojila jsem je do souvislého
článku. Schválně! Budete tomu povídání rozumět? Koncentrace slovních hříček
může být pro někoho nestravitelná. Ale

pro Vás statečné: při luštění některých
Vám nesrozumitelných výrazů přijďte
studovat jejich význam třeba do knihovny. Pomůže Vám při tom právě zmiňovaná kniha Karla Foltina.
Našla jsem tedy a postupně použila výrazy: ani mrť, ani zblo, apropó, Baba Jaga, bacha, basta, Basama s fousama,
běžet jak s keserem, betálný, brykule,
bryskně, brouk v hlavě, budoár, bulvár,
být na ohrabky, být štont, být v cajku,
být z obliga, bzdít, bžunda, cavyky, nablind, cimprlich, ciráty, oromoro, čout,
čtverák, ulibrk, datlovat, dát si majzla, dát vale, decimovat, dekovat se, dělat haura, dělat humbuk, dilema, dívat
se růžovými brýlemi, do foroty, dostat
čočku, dostat košem, dostat na frak,
dryák; najedla se, že by jí mohli na břiše blechu zabít; nestojí za zlámanou
grešli; hledat včerejší den
A tady je již zmíněná kompilace:
…Tak za mnou tuhle přišli z obce a dyndali ze mě článek do místního plátku.
Řekla jsem si, že zrovna v hlavě nemám
ani zbla, ba ani mrť, tak když z toho nechci udělat zrovna bulvár, dám asi plátku
tentokrát košem. Jenže jsem také začala
řešit dilema. Začala jsem čout komplikace a usadil se mi brouk v hlavě: Pokud
jim dám teď vale, může být pěkné čo-

romoro, dostanu čočku nebo také dokonce na frak. Bacha, Vlasto! Dej si
majzla! Nedělej humbuk! Nejsi žádný
čulibrk! Chovej se raději jako čtverák,
nedekuj se, udělej ze sebe haura! I když
momentálně nejsi štont dát dohromady jednu větu a jsi na ohrabky, jsi
apropó ale také taková Baba Jaga! Tak
nedělej brykule a žádné cavyky, nebuď
cimprlich, bryskně si zabzdi ve svém
budoáru a - basama s fousama - začni
pěkně datlovat.
Po tomto seberozboru jsem utíkala domů jako s keserem, zabzdila, udělala
betálnou večeři, najedla se, že by mi
mohli na břiše blechu zabít, navrch si
dala pořádný dryák a začala jsem vidět
svět růžovými brýlemi. Pomalu jsem
dostala tělo na maděru, ale hlavu naopak do cajku a nakonec jsem tedy začala opravdu, i když velice nablind, datlovat. No co, když se to nevyužije, tak budu
mít pár úvah do foroty, no.
Já vím, tento článek nestojí za zlámanou grešli, ale doufám, že nejste čtením až tak zdecimování. A já jsem touto obezličkou vlastně z obliga. A pokud
to pro Vás byla aspoň trochu bžunda, nemusím hledat včerejší den….
Basta!
Vlasta Vondrušová

Kulatá knihovnická výročí v našem dobrém místě pro život
Strmilov vždy býval podle dostupných
historických materiálů dobrým místem
pro život. Alespoň, co se duševního života, kulturních aktivit a spolkové činnosti týká. Dokonce i čtenářství zde bylo dobrovolnou pravidelnou aktivitou
ještě mnohem dříve, než to uzákonilo
Národní shromáždění , a to Zákonem č.
430/1919 Sb., o veřejných knihovnách
obecních, schválený 22. července 1919.
Zákon mimo jiné zavedl povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích.
U nás jsme tuto událost svým dobrovolnictvím a zájmovým spolkovým životem
úžasně předběhli o 51 let, kdy byl v roce
1868 zřízen čtenářský spolek „Beseda“,

tedy bez nějaké v té době ještě neznámé uzákoněné povinnosti. Hybatelem
byl kněz Žatka. Členové spolku sice asi
přímo při schůzkách 2x týdně v tehdejší hospodě „U Nesybů“ přímo knihovnu
neprovozovali, ale probíhaly zde diskuse
na různá témata. Jedním z témat jistě bylo vlastenectví, národní život a určité diskuse směřovali i ke čtenářství a potažmo
ke knihovně, kterou se podařilo z podnětu členů právě tohoto spolku v roce 1878
založit. Vznikla zajisté spíše z potřeby našich obyvatel, než z jakékoliv povinnosti, asi první obecní knihovna ve Strmilově. A to ještě dlouho (tedy 41 let) před
schválením prvního knihovního zákona
z roku 1919.

Okolo čtení a knih se ostatně kroužilo
ve více či méně pravidelných intervalech
stále. Za éry Františka Staňka ještě v roce
1902, tedy 24 let po založení první obecní knihovny, se znovu oživilo čtenářství
pravděpodobně přímo na popud tohoto politika. Byla totiž zřízena veřejná čítárna, na jehož provoz přispívaly různé
místní spolky. Nejvíce však „Hospodářsko
– čtenářský spolek“, který měl 160 členů
a vlastnil 150 knih.
Dnešní knihovna se svými 13 000 knih
a 150 čtenáři (ovšem fakticky jich je o trochu více, na jeden čtenářský průkaz chodí totiž do knihovny někdy i více členů
rodiny) tedy letos připomene hned dvě
kulatá výročí, kromě těch mnohými méstr. 9
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dii připomínaných 100 let republiky. 150
let uplyne od založení již zmíněného čtenářského spolku „Beseda“ a 140 let od založení první obecní knihovny ve Strmilově, rovněž výše uvedené.

Myslím, že jako vhodná připomínka této dlouhé a na události bohaté doby, by
mohla být zajímavá výstava historických
fotografií na Městském úřadu ve Strmilově. A přímo ke knihovnickým výročím bu-

dou k dispozici rovněž novodobé obrazové kroniky z akcí knihovny od roku 2001.
Moc se na všechny zvědavce a zájemce
o strmilovskou historii budeme těšit.
Vlasta Vondrušová

Obrazem

Pálení čarodějnic 30. 4. 2018

Cirkus Berousek 31. 5. až 1. 6. 2018

Křížovka
JEDNÍM Z NEJSTARŠÍCH
JINDŘICHOHRADECKÝCH
DOMŮ JE LANGRŮV DŮM.
VE SVÉ DNEŠNÍ PODOBĚ
JE LANGRŮV DŮM JEDNÍM
Z NEJCENNĚJŠÍCH...
5. ČÁST
TAJENKY

MEZERA
MEZI
HORNÍMI
ŘEZÁKY

INICIÁLY
HERCE
BRABCE

PODNIK
TITUL
ZAHRAN. INDICKÝCH
OBCHODU
RÁDŽŮ

NĚMECKÁ
PŘEDLOŽKA

OZNAČ.
PRO
TESLU

VRCHOLNÝ
ZASEDÁNÍ

OZNAČ.
POLOMĚRU

STOLEC
VOR

JEN
(SLOV.)

NEJMENŠÍ
ČÁST PRVKU

ANNA
(ANGL.)

SPODEK
NÁDOBY
SPOLEČEN.
HRY
BRLOH

POPĚVEK

KOST
(ANATOM.)
OZN. RAKOUS.
LETADEL
MEDITAČNÍ
SLŮVKO

KLOUDNÝ

ZTLOUCI

TÁBOR
OZN. SOUHV.
PLACHTY
(VELA)

4. ČÁST
TAJENKY

STARÝ
KAMPÁNEC
CHEM. ZN.
TRITIA

ROZPAČITÉ
PRACÍ
PRÁŠEK

VRCH U
BĚLEHRADU
ST. SPZ
OLOMOUCE

VÝCHOD

CHEM. ZN.
DUSÍKU
ORG. SPOJ.
NÁRODŮ

ANGLICKÁ
METROPOLE
BABIČKA
(NĚM.)

FIBICHOVA
SKLADBA

PŘITAKÁNÍ

PLOŠNÉ
MÍRY

PLOŠNÁ
VÝMĚRA
U SVÉ
RODINY

POMLUVA

OBRUBA

ZUŠLECHT.
ŽELEZA

PŘEDLOŽKA

SKOT

ST. SPZ
ROKYCANY

MOŘSKÁ
ZÁTOKA

2. ČÁST
TAJENKY

ZÁPADOČ.
MĚSTO

HRDINA

1. ČÁST
TAJENKY
ROZHLASOVÝ
POŘAD

OCHRANA
ZBOŽÍ
DŮLNÍ
PRACOVIŠTĚ

ZKUŠENĚ

ZÁMEZÍ

UMĚNÍ
(ANGL.)

EDÉMY

NOČNÍ
ZÁBAVNÍ
PODNIK

FRANC.
MALÍŘ

MPZ
ADEN

SNAD

JMÉNO
KOMENSKÉHO

DOKTOR
CHEM. ZN.
PŘÍRODNÍCH
URANU
VĚD

POŘÁDNĚ

OSLOV. MUŽE
(ANGL.)
AROMATICKÁ
DŘEVINA

PALIVO

AUTORSKÝ
ARCH

KOMUNIKACE
NA
INTERNETU

TECHN.
PRŮKAZ

TUNA

DÉŠŤ
(ANGL.)
ZNAČKA
KEČUPŮ

CIZÍ MUŽ.
JMÉNO

JMÉNO
GUEVARY

ZVLÁŠŤ

ZÁVOD
MÍRU

MÍSTNOST
(ANGL.)

RODOVÝ
ZNAK

MRAVOVĚDEC

3. ČÁST
TAJENKY

MĚSTSKÉ
ČÁSTI

REGISTR.
TUNA

ÚDER
V GOLFU

OBCHOD
PRO KUTILY
KOMERČNÍ
BANKA
DRUH
KOŘENÍ

PEVNÁ
OBUV

NÁPOVĚDA:
RAIN, AREA, CHE, CHAT,
OSK, TREMA, RAO, ROOM,
CHIP, YON, OE

První správné znění tajenky z této křížovky zaslané na noviny@strmilovsko.cz, bude oceněno věcnou cenou.
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Kultura v Jindřichově Hradci

Kulturní nabídku rozšíří o prázdninách letní koncerty
Město Jindřichův Hradec zve na další letní koncerty, a to ve středu 11. července
od 19.00 hodin, kdy vystoupí v atriu Muzea fotografie a MOM Petr Lüftner. Český
písničkář, narozen v Ústí nad Labem. Do povědomí se dostal v srpnu 2013 uvedením
protestsongu „Ty jsi to Ústí”, díky kterému
začal koncertovat, potažmo navázal spolupráci s Xindlem X a s jeho pomocí, jakožto producentem, vydal v dubnu 2016 svou
první desku s názvem Až se příště narodím.
Dalším lákadlem na středeční letní koncert
bude jméno jindřichohradeckého zpívajícího právníka Ivo Jahelky, který zahraje 18. července od 19.00 hodin v atriu
Muzea fotografie a MOM. Věnuje se zhudebňování soudních případů a příběhů
ze života, stranou nezůstávají ani všeliké
zajímavé zápisy obsažené v soudních spisech, policejních protokolech i jiných úředních dokumentech.
Páteční letní koncert se koná 20. července od 19.00 hodin na náměstí Míru a vy-

stoupí na něm skupina Spolektiv. Výhradně se věnuje zpívané autorské hudbě
s prvky folku, rocku, šansonu a jazzu. Členové skupiny zpívají a doprovází se převážně na akustické nástroje s použitím

klasických kytar a šestistrunných baskytar,
dechových nástrojů, perkusí, etnických nástrojů i moderních industriálních nástrojů
a přístrojů.
Ivana Bačáková

Talk show Petra Rychlého v Jindřichově Hradci
Petr Rychlý je v současnosti jednou z nejznámějších televizních tváří, především
díky seriálu Ordinace v růžové zahradě,
kde je představitelem oblíbené postavy
doktora Mázla. V neposlední řadě se divákům představil v některých hobby pořadech, a především pak ve sledované show
Tvoje tvář má známý hlas.
Herec Vinohradského divadla, populární
moderátor, bavič a příležitostný zpěvák,
bude vyprávět historky nejen ze zákulisí
divadla a televize, ale i ze svého soukro-

mí. A nebudou chybět ani jeho známá hudební čísla ze show Tvoje tvář má známý
hlas.
Populární bavič přijede se svou talk
show Tváře Petra Rychlého pobavit
jindřichohradecké fanoušky 25. září
od 19.00 hodin do KD Střelnice. A rozhodně to nebude žádná nuda!
Vstupenky jsou již v prodeji, a to na pokladně Kulturního domu Střelnice a na internetových stránkách.
Mirka Vilímová

V Muzeu fotografie a MOM uvidíte Tour de France
Ti z návštěvníků, kteří sami aktivně sportují nebo sport rádi sledují či fotografují,
si jistě přijdou na své v Muzeu fotografie
a moderních obrazových médií na výstavě „Tour de France na fotografiích Markéty Navrátilové“ 8. července až 19.
srpna 2018. Autorka dokumentuje cyklistiku profesionálně od roku 1992 a je vůbec jedinou ženou a jedinou Češkou, která prestižní Tour de France fotografovala.
Kromě výstav má na svém kontě vydání
tří knih s cyklistickou tematikou, z nichž

poslední, z loňského roku, předkládá –
obdobně jako nejnovější výstavní prezen-

tace v Jindřichově Hradci – reprezentativní výběr z autorčiny tvorby za posledních
25 let; publikaci si zájemci mohou zakoupit v muzejním obchůdku.
Vernisáž spojená s ukázkou závodních
kol, doprovodným programem a autogramiádou proběhne za účasti Markéty
Navrátilové v sobotu 7. července 2018,
začátek v 17.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Více na: www.mfmom.cz.
Eva Florová
Foto: Markéta Navrátilová
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Počátky

ČERVEN 2018
MÁŠ JI!
sobota 23.6.2018 - 19:00 hodin - 110 Kč
93 minut - 2D - USA - ČESKÉ TITULKY - Komedie
NEPŘÍSTUPNÝ DO 15 LET
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
neděle 24.6.2018 - 19:00 hodin - 130 Kč
130 minut - 2D - USA, Španělsko - ČESKÝ DABING - Akční,
dobrodružný, sci-fi
NEVHODNÝ DO 12 LET
JSEM BOŽSKÁ
sobota 30.6.2018 - 19:00 hodin - 120 Kč
120 minut - 2D - USA - ČESKÉ TITULKY - Komedie
NEVHODNÝ DO 12 LET

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Pozvánka

na VIII. ročník soutěže v požárním utoku:

O pohár starosty města Strmilov
21. 7. 2018 od 11.00 hod.
sportovní areál Strmilov
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