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PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/288 oznámení ředitele Základní školy Stráž-
nice, Školní 283, Rista Ljasovského o výsledku 
šetření mimořádné události, 
1/289 průběžnou zprávu o přípravě – podmín-
kách – budoucího prodeje pozemků v lokalitě 
Ořechovka – ulice Magnisova, 
Rada města Strážnice schvaluje:
2/627 poskytnutí daru pro Svaz zdravotně po-
stižených občanů základní organizace Strážni-
ce se sídlem Kovářská 1519, 696 62 Strážnice, 
IČ: 71196242 ve výši 6 000 Kč dle předložené 
smlouvy, 
2/628 na základě výsledku hodnocení došlých 
nabídek v rámci poptávkového řízení na akci 
„Poskytnutí investičního úvěru na předfinanco-
vání investiční akce – Stavební úpravy Zdravot-
ního střediska Strážnice“ výběr poskytovatele 
tohoto úvěru, kterým je Komerční banka, a. s. 
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 369, PSČ 
114 07, IČ: 45317057, která podala nejvýhod-
nější nabídku v obou variantách požadovaných 
zadavatelem, 
2/629 dotaci ve výši 20 000 Kč ZO Českému 
zahrádkářskému svazu Strážnice na částečnou 
úhradu nákladů spojených s pronájmem KD 
Strážničan na pořádání Josefské výstavy vín 
2018,
2/630 přijetí dotace z Jihomoravského kraje 
Brno v rámci dotačního programu „Podpora 
zkvalitnění služeb turistických informačních 
center v Jihomoravském kraji v r. 2018“ dle 
předložené smlouvy,
2/631 uzavření provozu mateřské školy v době 
20. 8. do 31. 8. 2018 z důvodu generálního úkli-
du na nový školní rok 2018/2019,
2/632 předložený návrh prohlášení zástupců 
samospráv ke společnému postupu v urychlení 
výstavby dálnice D55 v úseku Moravský Písek–
Břeclav/D2,
2/633 podání žádosti o zápis změny v údajích 

vedených v rejstříku škol a školských zařízení 
pro školské zařízení – Školní družinu, jejíž čin-
nost vykonává příspěvková organizace Základní 
škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín, pří-
spěvková organizace, která se týká:
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve 
školní družině z 60 na 90 od 1. 9. 2018,
2/634 dar filmovému týmu „Obrázky ze Strážni-
ce“ ve výši 6 000 Kč, usnesení bylo přijato.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení:
4/197 rozpočtové opatření č. 2/2018 na straně 
příjmů zvýšení +2 970,0 tis. Kč, na straně výda-
jů zvýšení +73 645,0 tis. Kč, financování zvýše-
ní +70 675,0 tis. Kč v předloženém znění,
4/198 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2018 pro Národní ústav li-
dové kultury se sídlem Zámek č. 672, 696 62 
Strážnice, IČ: 00094927 ve výši 300 000 Kč na 
částečnou úhradu výdajů spojených s přípravou 
a realizací 73. ročníku Mezinárodního folklor-
ního festivalu Strážnice 2018 a 36. ročníku 
folklorního festivalu Dětská Strážnice 2018 dle 
předložené smlouvy,
4/199 uzavření smlouvy o úvěru s Komerční 
bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 
čp. 369, PSČ 114 07, IČO: 45317057, kterou se 
sjednává úvěr ve výši 73 000 000 Kč s maxi-
mální dobou splatnosti do 30. 6. 2029, bez zajiš-
tění, za úrokovou sazbu ve výši 1M PRIBOR sní-
žený o odchylku 0,02 % p. a. z jistiny úvěru, za 
účelem „financování investiční akce – Stavební 
úpravy Zdravotního střediska Strážnice (včetně 
předfinancování)“ dle předložené smlouvy.
Rada města Strážnice ukládá:
6/118 zpracovat analýzu zajištění průvodcovské 
činnosti po památkách ve městě, termín 20. 5. 
2018, zodpovídá Lenka Gronská.
Rada města Strážnice pověřuje:
8/34 ředitele příspěvkové organizace Základní 
škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín, pří-
spěvkovou organizaci, k podání výše uvedené 
žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, 
odbor školství.

USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 9. 5. 2018
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PŘIJATÁ USNESENÍ
Rada města Strážnice schvaluje:
2/635 zrušení zadávacího řízení veřejné za-

kázky „Stavební úpravy zdravotního střediska“  
z důvodu, že ve stanovené lhůtě k podání nabí-
dek nebyla žádná nabídka předložena.

PŘIJATÁ USNESENÍ
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/290 zprávu odboru investic o úkonech pro-
vedených v rámci uloženého úkolu, týkajícího 
se petice za omezení činnosti provozovny Bon-
ver na OD Danaj (ID 106), 
1/291 zprávu o možnostech dalšího postupu 
při výběru dodavatele na stavební práce u akce  
„Stavební úpravy objektu zdravotního středis-
ka“,
1/292 zpracování analýzy zajištění průvodcov-
ské činnosti po památkách města a přípravu 
podkladů, které zpracovává TIC Strážnice.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/636 podání žádosti o podporu modernizace 
a digitalizace kina ve Strážnici na Státní fond 
kinematografie,
2/637 předložený plán realizace veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodavatele stavebních 
prací akce „ZŠ MK – Oprava venkovního hřiš-
tě“, který obsahuje:
a) zadávací podmínky v předloženém znění,
b) seznam oslovených uchazečů:  Stavby Krajča  
s. r. o., Podhradská 315, 763 26 Pozlovice, ME-
RAT s. r. o., Zahradní 1069, 687 51 Nivnice, 
Prostavby a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice,
c) návrh členů komise pro otevírání obálek 
a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich 
náhradníků ve složení: Walter Bartoš, Petr He-
lísek a Radek Tyllich a náhradníci: Petra Fialo-
vá, Jaromír Michálek, Jiří Slezák,
2/638 poskytnutí finančního daru ve výši 10 
000 Kč subjektu Nemocnice TGM Hodonín, 
příspěvková organizace se sídlem Purkyňo-
va 2731/11, 695 01 Hodonín, IČ: 00226637 
dle předložené smlouvy ve prospěch veřejné 
sbírky s názvem „Shromáždění finančních pro-
středků na obměnu zdravotnické techniky“,
2/639 poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč pro 
Spolek S ÚSMĚVEM, se sídlem Komenského 
565, 696 62 Strážnice, IČ: 22731229 dle před-
ložené smlouvy (spolek je pořadatelem XIV. 
mezinárodního festivalu „Na vodě – Lučina 

2018“),
2/640 - účetní závěrku za rok 2017 příspěvko-
vé organizace Mateřská škola Strážnice, Smeta-
nova 1539,  IČ: 70945446;
- účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové orga-
nizace Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, 
Příční 1365,  IČ: 70945730;
- účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové or-
ganizace Základní škola Strážnice, Školní 283,   
IČ: 49418971;
- účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové orga-
nizace Školní jídelna Strážnice, IČ: 49418858;
- účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové or-
ganizace Kulturní dům Strážničan ve Strážnici,  
IČ: 00637912,
2/641 poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 
2017 ve výši 19 000 Kč žadateli Hospic sv. Alž-
běty o. p. s., se sídlem •••, Štýřice, 639 00 Brno,  
IČ: 26604582 na spolufinancování sociálních 
služeb v roce 2018 dle předložené smlouvy,
2/642 na základě výsledku hodnoce-
ní došlých nabídek na akci „Strážnice 
– rekonstrukce místní komunikace v ul. 
Příční“ zadání zakázky uchazeči  SWIE-
TELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Do-
pravní stavby MORAVA , •••, 620 00  Brno,  
IČ 48035599, který podal nejvýhodnější na-
bídku a dále schvaluje se společností SWIE-
TELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Do-
pravní stavby MORAVA , •••, 620 00  Brno, 
IČO 48035599, uzavření smlouvy v souladu 
s vítěznou nabídkou,
2/643 poskytnutí dotace z rozpočtu města na 
rok 2018 pro Ondřeje Celtu bytem ••• ve výši  
9 000 Kč na částečnou úhradu výdajů spoje-
ných s pořádáním akce „DIRT JUMPS EVENT“ 
konané 2. 6. 2018 v areálu TJ Jiskra Strážnice 
dle předložené smlouvy,
2/644 poskytnutí finančního daru ve výši  
15 000 Kč subjektu Dětský domov Strážnice, 
příspěvková organizace, se sídlem •••, Strážnice,  
IČ: 644800467 dle předložené smlouvy (do-
mov je pověřen organizováním celostátní pře-

USNESENÍ ze 79. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 5. 2018

USNESENÍ z 80. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 30. 5. 2018
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hlídky ZUČ dětí z DD „Nejmilejší koncert“),
2/645 schvaluje výsledek výběrového řízení 
„Nákup – dodávka kloubového nakladače pro 
potřeby OŽPTS“ a rozhoduje o tom, že nejvý-
hodnější nabídku podal uchazeč SYNPRO, s. r. 
o., •••, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ: 29228298 
a pověřuje starostku města k podpisu smlou-
vy o koupi věci movitých v souladu s vítěznou 
nabídkou,
2/646 povolení výjimky z nejnižšího počtu 
žáků v Základní škole Strážnice, ••• a povoluje 
zřízení dvou podlimitních tříd v 1. ročníku pro 
školní rok 2018/2019,
2/647 povolení výjimky z nejnižšího počtu 
žáků v Základní škole M. Kudeříkové Strážnice, 
••• a povoluje zřízení dvou podlimitních tříd 
v 1. ročníku pro školní rok 2018/2019,
2/648 krátkodobý pronájem areálu Ostrůvek 
v zámeckém parku ve Strážnici za účelem ko-
nání hasičské taneční zábavy dne 29. 6. 2018 
dle předložené smlouvy, 
2/649 krátkodobý pronájem areálu zámeckého 
parku ve Strážnici za účelem pořádání hudeb-
ního festivalu „Festival Slunce Strážnice 2018“ 
ve dnech 13. 7.–14. 7. 2018 dle předložené 
smlouvy,
2/650 krátkodobý pronájem amfiteátru Zahra-
da areálu zámeckého parku ve Strážnici dne 
30. 6. 2018 za účelem divadelního představení 
„Noc na Karlštejně“ dle předložené smlouvy
2/651 uzavření předloženého dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě ze dne 1. 7. 2008 mezi Fe-
derací židovských obcí ČR MATANA a městem 
Strážnice, na základě něhož se do 30. 6. 2028 
prodlužuje doba trvání nájmu na budovu syna-
gogy umístěné na pozemku p. č. 436 v k. ú. 
Strážnice na Moravě,
2/652 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro přípojku NN na 
pozemcích vedených na LV č. 1 v k. ú. Strážni-
ce na Moravě v majetku města, v rámci stavby 
„Přípojka NN pro Autovrakoviště Strážnice, Za 
Drahou 1724“ na pozemku KN p. č. na pozem-
cích KN p. č. 2861/517, 2861/518, 2861/519, 
2863/6, 2863/7, 2864/1, 2864/32, 2864/58, 
2864/60, 2864/62, 2865/3, 2865/9, 2865/10, 
2865/11, 2865/12, 2865/13, 2865/16, 
2896/100, 2897/1, 2897/6, 2897/7, 2897/8, 
2897/9, 2897/10, 2897/11, 2897/12, 11337/2 
mezi p. Čajkou Jaromírem, trvale bytem ••• 
a p. Ondrušem Jiřím, trvale bytem •••, Rohatec, 

oběma jako oprávněnými z věcného břemene 
a městem Strážnice, jako povinným z věcného 
břemene, 
2/653 uzavření předložené Smlouvy o právu 
provést stavbu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona  
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na základě 
níž je vydán souhlas města Strážnice s vybu-
dováním stavby přípojek plynu, kanalizace, 
vody, NN, nájezdu včetně sjezdu na místní ko-
munikaci, přístupového chodníku, to vše reali-
zované v rámci stavby „Novostavba rodinného 
domu na p. č. 7383/91, 7383/98, 7383/103, 
7383/109, 7383/116, k. ú. Strážnice na Mora-
vě“, v ulici Dúbrava, a to na pozemcích města 
Strážnice 7383/108, 7383/115, 7383/89, 
7383/96, 7383/102 v katastrálním území 
Strážnice na Moravě,
2/654 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro obnovu sítě NN 
na pozemku vedeném na LV č. 1 v k. ú. Stráž-
nice na Moravě v majetku města, v rámci stav-
by „Strážnice, přípojka kNN, Kořínek K/1456“ 
na pozemku KN p. č. 1377/1  mezi organizací 
E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným z věc-
ného břemene a městem Strážnice, jako povin-
ným z věcného břemene,
2/655 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro uložení plyná-
renského zařízení „Reko MS Strážnice - Rybář-
ská +1“, na služebných pozemcích vedených na 
listu vlastnictví č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě, 
v ul. Rybářská, v majetku města, v rámci stavby 
„Reko MS Strážnice - Rybářská +1, číslo stav-
by 7700072589“ na pozemcích p. č. 288/1, 
288/2, 337/1, 338/1, 356, 381, 460/1, 460/3 
mezi organizací GasNet, s. r. o., jako oprávně-
ným z věcného břemene a městem Strážnice, 
jako povinným z věcného břemene,
2/656 návrh TIC Strážnicko na grafickou podo-
bu skládačky Průvodce městem Strážnice.
Rada města Strážnice doporučuje zastupi-
telstvu ke schválení:
4/200 uzavření kupní smlouvy v předlože-
ném znění k prodeji pozemků v majetku města 
Strážnice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1, 
v k. ú. Strážnice na Moravě, v ul. „Ořechovka“, 
a to p. č. 789/335 orná půda o vým. 25 m2, p. 
č. 789/336 zastavěná plocha o vým. 7 m2 do 
majetku sourozenců Petra Múčky, trvale bytem 
•••, Strážnice a Veroniky Múčkové, trvale by-
tem •••, Praha 10 za cenu 500 Kč/m2.
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Odbor investic informuje
Rekonstrukce chodníků na hřbitově 
Během června  proběhla v prostoru hřbitova poslední etapa oprav chodníků , a to v úseku u hlavního 
vstupu. Náklady na realizaci činily 500 tisíc Kč. Práce, které prováděla firma Zlatek Vodička ze Svato-
bořic, ukončily celkovou rekonstrukci chodníků na hřbitově.

Příční ulice
Koncem června začala v ulici Příční rekonstrukce stávajícího uličního prostoru spočívající ve výstav-
bě nové komunikace a chodníku, a to v úseku od zadního vstupu do areálu ZŠ M. Kudeříkové po ulici 
Nová. Na základě výběrového řízení se dodavatelem stavebních prací stala firma SWIETELSKY Hodo-
nín, která celou akci provede v průběhu letních měsíců v investičním nákladu 2,4 mil. Kč.

ZŠ M. Kudeříkové – rekonstrukce odborných učeben
Město Strážnice provádí přípravné práce na zahájení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce 
a dovybavení odborných učeben v budově ZŠ M. Kudeříkové. Již v únoru 2017 jsme připravili v rámci 
Integrovaného operačního programu (IROP) žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rekon-
strukci a dovybavení odborných učeben. Počátkem května nám IROP oznámil úspěšné hodnocení 
žádosti města Strážnice a tak v nejbližší době očekáváme rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rámci 
této akce dojde k  modernizaci jazykové učebny, interaktivní učebny,  učebny fyziky a učebny chemie, 
a to jak po stavební stránce, tak po stránce vybavení. Celkové náklady budou činit 4,2 mil. Kč., z toho 
poskytnutá dotace bude ve výši 3,78 mil. Kč., vlastní zdroje města tedy budou 420 tisíc Kč. Celá akce 
musí být  předfinancována z rozpočtu města a proběhne ve druhé polovině letošního roku. 

Herní prvky – ulice Úprkova
V ulici Úprkova v lokalitě Ořechovka budou v letních měsících nainstalovány nové  herní prvky pro 
děti. Dle konzultace s obyvateli této lokality se zde umístí houpadlo na pružině, vahadlová houpačka, 
kreslící tabule a jedna herní sestava zahrnující skluzavku, žebřík, šplhací rampu, domeček, šplhací síť. 
Náklady na nákup a montáž budou činit 100 tisíc Kč. 

ZŠ Školní – rekonstrukce sociálních zařízení v tělocvičně
Počátkem července, ihned po schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele stavebních prací,  
započne rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně ZŠ Školní. Součástí oprav bude výměna vnitřní 
kanalizace, rozvodů vody, vybudování nových WC, sprch a umýváren.  Přepokládaný náklad dle pro-
jektu je 2 mil. Kč, termín ukončení je naplánován do konce srpna. 

Parkovací plochy – Park and Ride
V září 2017 zpracovalo Město Strážnice v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP – zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Park and Ride)  žádost o poskytnutí finanč-
ního příspěvku na akci „Parkovací plochy u přestupního terminálu Strážnice“. Při této akci budou 
vybudována dvě parkoviště, a to v lokalitě u nádraží ČD a u areálu technických služeb. Parkoviště 
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u nádražní budovy ČD bude obsahovat kolmá stání v počtu 10 ks, z toho jedno pro handicapované 
osoby. Parkoviště u areálu technických služeb bude umístěno podél komunikace v ul. Nádražní do 
130 m od nádraží BUS (v prostoru vedle budovy OŽPTS) a bude zde vybudováno 21 parkovacích míst 
se šikmým stáním a jedno podélné stání pro handicapované osoby.
Celkové náklady dle žádosti činí 3,7 mil. Kč, z toho poskytnutá dotace bude ve výši 3,240 mil. Kč, 
vlastní zdroje města budou činit 460 tis. Kč. Celá akce musí být  předfinancována z rozpočtu města.
Ze strany IROP se očekává v průběhu letních prázdnin vydání právního aktu (rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace), na základě něho bude již možno začít realizovat veřejnou zakázku. Nyní již probíhají 
přípravné práce na započetí výběrového řízení na dodavatele akce. Cílem je realizace akce na podzim 
letošního roku.
Celý tento postup je vlastně výsledkem kladného přístupu zastupitelů města, kteří dne 23. 10. 2017 
schválili na zasedání Zastupitelstva města odkup potřebných pozemků od Českých drah, aby se tak 
navázalo na podání žádosti o dotaci na výstavbu parkovacích ploch na těchto pozemcích, kdy zámě-
rem města je vybudovat bezplatné parkovací stání v celkovém počtu 31 míst. 

ZŠ M. Kudeříkové – rekonstrukce venkovního hřiště
Město Strážnice v současné době provede výběrové řízení na dodavatele oprav víceúčelového hřiště 
v areálu Základní školy M. Kudeříkové. Realizace akce je plánována na letošní letní prázdniny a dojde 
při ní k odstranění stávajícího havarijní povrchu, vyspravení betonového podkladu a k následné do-
dávce a montáži nového sportovního povrchu. Celkový náklad bude činit 1 mil. Kč.

Úprava zahrady DDM    
Na základě vypracované dokumentace na úpravu zahrady DDM Strážnice podalo Město Strážnice kon-
cem ledna 2018 žádost o podporu ze SFŽP. Obsahem projektu je řešení nové dispozice a vybavení 
zahrady novými herními prvky. SFŽP nám již oznámil, že naše žádost je formálně v pořádku – je akcep-
tována a postupuje k hodnocení. Vyhodnocení žádostí se očekává v červenci až srpnu letošního roku.

MěÚ Strážnice – Vybudování bezbariérového přístupu v budově MěÚ č. p. 503
V rámci Generelu bezbariérovosti města Strážnice probíhá příprava projektové dokumentace pro vy-
budování výtahu přístavbou k objektu č. p. 503 včetně úpravy přilehlých ploch ve dvoře. Vybudování 
výtahu je součástí bezbariérové terasy, která začíná u ulice Kostelní a Domova důchodců a vede ulicí 
Preláta Horného k objektu MěÚ č. p. 503. Záměr bezbariérové trasy byl již konzultován na Úřadu 
vlády ČR a v rámci II. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro 
rok 2019 bude předložen ke schválení. Po schválení bude podána žádost o podporu v rámci dotačního 
programu MMR ČR, který předpokládá vyhlášení výzvy v říjnu letošního roku.
Za účelem dosažení bezbariérovosti objektu je počítáno i s vybudováním bezbariérového WC v budo-
vě MěÚ. Předpoklad realizace je rok 2019.

Digitalizace kina
V letošním roce byla zahájena příprava digitalizace kina v objektu kulturního domu se záměrem 
využití projektoru v letním kině. Věcným obsahem digitalizace je pořízení projektoru, výměna plát-
na, které je nevyhovující pro digitální projekci, a ozvučení sálu v souladu s požadavky zvoleného 
standardu. 
Proběhla příprava technického řešení a následně v květnu byly podány žádosti o podporu v rámci 
Výzvy k podání žádostí o podporu kinematografie Digitalizace a modernizace kin v roce 2018–2019. 
Realizace se chystá na rok 2019, schválení dotace se očekává v říjnu 2018. 

Revitalizace sídliště Kovářská – III. etapa
Město Strážnice má vypracovanou projektovou dokumentaci na „Regeneraci sídliště Kovářská“, 
v rámci které se počítá s komplexní revitalizací veřejného prostranství  sídliště Kovářská. Obnova 
sídliště je rozčleněna do několika etap, které se již realizovaly nebo budou postupně v dalších letech 
realizovat – rekonstrukce chodníků, rekonstrukce komunikace, rekonstrukce parkovacích a kontej-
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nerových stání, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce dětských hřišť, osazení nového mo-
biliáře, revitalizace veřejné zeleně.
I. etapa zahrnovala rekonstrukci chodníků, kdy v únoru 2015 podalo město Strážnice na MMR ČR, 
v rámci podprogramu „Podpora panelových sídlišť pro r. 2015“  žádost o poskytnutí dotace na I. eta-
pu regenerace panelového sídliště Kovářská – rekonstrukce chodníků. Celkové náklady na realizaci  
I. etapy činily 7,2 mil. Kč. Žádost byla kladně vyhodnocena s tím, že městu Strážnice obdrželo dotaci 
ve výši 4 mil. Kč z celkových nákladů 7,190 mil. Kč.  Rekonstrukce chodníků se stavebně ukončila 
v dubnu 2016, následně k 31. 10. 2016 byla kladně vyhodnocena na MMR ČR. 
II. etapa zahrnovala rekonstrukci komunikace, parkovacích stání a kontejnerových stání v úseku od 
OD Danaj po křižovatku s ulicí Grůska. V prosinci 2016 podalo město Strážnice pro r. 2017  žádost 
o další etapu „Regenerace sídliště Kovářská – 2. etapa Komunikace a parkovací stání“ (tj. od OD Danaj 
po křižovatku s ul. Grůska), která byla rovněž realizována za podpory MMR ČR, podprogram „Pod-
pora panelových sídlišť pro r. 2016“, a kde jsme také získali dotaci v celkové max. možné výši 4 mil. 
Kč z celkových nákladů 10 mil. Kč. II. etapa byla ukončena k 31. 12. 2017, v současné době probíhá 
celkové vyhodnocení akce ze strany poskytovatele dotace.  
III. etapa bude zahrnovat  rekonstrukci komunikace, parkovacích stání a kontejnerových stání v úse-
ku od budovy hasičské zbrojnice po křižovatku s ulicí Grůska. V červenci 2018 bude Státním fon-
dem rozvoje bydlení vyhlášena výzva pro žadatele k předkládání žádostí o dotaci v rámci „Progra-
mu regenerace veřejných prostranství na sídlištích“. Město Strážnice chce v rámci této výzvy podat 
žádost o dotaci na další etapu regenerace sídliště Kovářské „Regenerace panelového sídliště Kovář-
ská, Strážnice – III. etapa – Komunikace a parkovací stání“. Dotace může být poskytnuta do výše  
50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč. Termín výzvy je zatím určen obecně na červenec 
2018 (přesný termín bude oznámen na webových stránkách SFRB) a žádost je možno podat do dvou mě-
síců ode dne vyhlášení výzvy. Při kladném vyřízení naší žádosti bude celá akce plánována na rok 2019. 

MŠ Smetanova
V průběhu letních měsíců proběhne v budově MŠ Smetanova 2. etapa rekonstrukce sociálních zaří-
zení, zahrnující nové rozvody vody a odpadů, nové obklady a dlažby s následným osazením nových 
zařizovacích předmětů. Akcí navážeme na dřívější etapy modernizace budovy MŠ, kdy v minulých le-
tech již proběhla 1. etapa rekonstrukce části sociálního zařízení v budově MŠ a zateplení obvodových 
konstrukcí včetně výměny oken.

Stavební úpravy budovy zdravotního střediska 
V dubnovém zpravodaji jsme Vás informovali o připravované rekonstrukci budovy zdravotního stře-
diska i o tom, že plánujeme začít s realizací v průběhu června letošního roku.
V průběhu měsíců březen, duben, květen bylo dle zákona o zadávání veřejných zakázek prováděno 
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Dne 29. 3. 2018 Rada města schválila plán realizace 
veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „Stavební úpravy zdravotního střediska“, který 
obsahoval zadávací podmínky výběrového řízení a návrh členů hodnotící komise, jež provede úkony 
spojené s otevíráním obálek a posouzení kvalifikace jednotlivých uchazečů s následným vyhodno-
cením nabídek.
Dne 18. 5. 2018 došlo k zasedání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, která musela 
bohužel konstatovat, že do stanovené lhůty 10.00 dne 18. 5. 2018 nebyla dodána žádná nabídka, 
tudíž nemůže proběhnout hodnocení a výběrové řízení se musí zrušit. Důvodem nedodání nabídek je 
patrně dnešní nedostatek kvalifikovaných firem na trhu práce, které jsou zahlceny velkým množstvím 
nejrůznějších zakázek v současné době enormního hospodářského růstu. 
Z tohoto důvodu dochází k vyhlášení nového výběrového řízení, jehož výsledek by měl být znám 
v průběhu července. Na základě tohoto výsledku pak bude stanoven další časový vývoj celé rekon-
strukce zdravotního střediska. O této situaci Vás budeme pravidelně informovat mimo jiné prostřed-
nictvím zpravodaje.

Petr Helísek
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Instalace zpomalovacích retardérů u dětského Instalace zpomalovacích retardérů 
hřiště Staré Město. u dětského hřiště ul. Magnisova.

Instalace nového zrcadla pro lepší přehlednost ul.  Modernizace - oprava veřejného osvětlení 
U Podjezdu, zrcadlo na křižovatce s ul. Třešňová. ul. Dřevárka.

Odbor životního prostředí a technických služeb 
V měsíci květnu jsme mimo běžnou údržbu zeleně a města zrealizovali plánované záměry – opatření, 
kterými se zlepší bezpečnost občanů i dopravní situace ve městě.  

Instalace 3 ks měřičů rychlosti, které měří i četnost          Instalace nového zrcadla pro lepší 
dopravy při vjezdech do Strážnice - ul. Bzenecká.  přehlednost při nájezdu do křižovatky 
  u Skalické brány.



7-8/2018 9

Termíny svozu v červenci a srpnu 2018
Papír (modré pytle) ............ úterý 3. července         Plast (žluté pytle) ............ úterý 10. července
Papír (modré pytle) ............ úterý 7. srpna         Plast (žluté pytle) ............ úterý 14. srpna

Parkoviště u Fisa - zpřehlednění nájezdu  Úprava krajnice cyklostezky u ZD.
do křižovatky.

Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří si 
sami udržují prostory před svými rodinnými 
domy. Zároveň poprosit, aby majitelé vozidel 
na travnatých plochách neparkovali a neztě-
žovali nám tím údržbu zeleně.   
         Jaromír Michálek, vedoucí OŽPTS

Návrh železničního jízdního řádu 2018–2019
Na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, je v odkazu: 
http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2019/jihomoravsky.pdf zveřejněn Návrh železničního jízd-
ního řádu pro období 9. 12. 2018–14. 12. 2019, zpracovaný provozovatelem dráhy pro železniční 
tratě v Jihomoravském kraji. 
Po celý JŘ 2019 se předpokládají rozsáhlé výluky v železničním uzlu Brno. O dopravních opatřeních 
pro tyto výluky budou obce rámcově informovány na přelomu srpna a září. Do Brna hlavního ná-
draží bude vedena jen část linek. Na některých linkách dojde k redukci počtu spojů nebo bude nutná 
náhradní autobusová doprava. Předpokládá se ve větší míře využívání žst. Brno dolní nádraží.
Prosíme, abyste své případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2018/2019 
doručili do úterý 9. 7. 2018 na podatelnu MěÚ nebo zaslali e-mailem na adresu:   
jaroslav.gazda@straznice-mesto.cz 

Úprava přechodu pro chodce křižovatka 
ul. Za Valy a Školní.



Ze života města
Veřejná cyklotour „Na kole dětem“ projela i městem Strážnice
Ve středu 30. května 2018 v Ostravě slavnostně odstartoval již 9. ročník charitativní veřejné cy-
klotour napříč Českou republikou, jejíž výtěžek bude použit na podporu onkologicky nemocných 
dětí. K pelotonu, v jehož popředí jel na svém velocipedu Josef Zimovčák, se vždy na určitou část 
cesty přidávali další a další cyklisté. Do Strážnice peloton dorazil ve své třetí etapě v sobotu dne  
2. 6. 2018 okolo 11 hodiny dopoledne. Strážnice jako partnerské město podpořilo projekt část-
kou 15 000 Kč. Ocenění za tento dar převzala z rukou Josefa Zimovčáka starostka města Renata 
Smutná a místostarosta Walter Bartoš. V pelotonu jeli i někteří partneři projektu, např. přední 
čeští lékaři – břišní a hrudní chirurg Pavel Pafko, emeritní přednosta chirurgické 1. LF a FN Mo-
tol a kardiochirurg Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEMu v Praze. Cyklisté se osvěžili vodou 
i strážnickými koláčky a vydali se na další cestu. Etap bylo celkem deset a vedly přes Brno, Jihla-
vu, Pardubice, Rokycany a další města a obce až do Kašperských hor s cílem v Domažlicích, kam 
cyklisté dorazili 9. června. Trasa byla dlouhá celkem 1 215 km. Po celou dobu cykloputování bylo 
možno své zážitky sdílet na webových stránkách i na Facebooku a YouTube. Celá částka vybraná 
do pokladničky během akce činila 82 841 Kč, byla vložena na účet sbírky a bude použita na rekon-
diční pobyty dětí po onkologické léčbě.              Lenka Gronská
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Za urychlení stavby dálnice D55 v Senátu
V pondělí 18. června se na veřejném slyšení v Senátu Parlamentu České republiky projednávala 
petice za urychlení výstavby dvojice dálnic – D49  z Fryštáku do Hulína a D55 z Otrokovic do 
Břeclavi, zahrnující také obchvat města Strážnice. Petici zorganizovalo na podzim loňského roku 
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM) a již ve velmi krátké době ji pod-
pořilo 17 000 lidí z jihu Moravy. 
Diskuzi k petici „Na podporu infrastrukturní projek-
tů“ moderoval senátor z Výboru pro vzdělávání, vědu, 
kulturu, lidská práva a petice Jiří Oberfalzer za aktivní 
přítomnosti své kolegyně senátorky Anny Hubáčkové. 
Přítomni byli vysoce postavení zástupci Ministerstva 
dopravy ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Minister-
stva životního prostředí, vedení Zlínského kraje, Jiho-
moravského kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury, Svazu měst a obcí 
ČR a také zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 
Během zhruba dvouhodinového slyšení nezazněl jediný 
hlas proti. Ze všech stran zaznívalo, že je potřeba stavbu 
podpořit a že realizací těchto dopravních tahů budou 
vytvořeny podmínky pro budoucí hospodářský růst ce-
lého Pomoraví.
Mimo jiné také zaznělo, že peticí se podařilo na-
startovat mlčící většinu, dosud poměrně trpělivou. 
„Příprava projektů trvá už třicet let a je soustavně 
blokována,“ upřesnila senátorka Anna Hubáčková, 
která zároveň nastínila i další postup obcí, postupně se přidávajících k této iniciativě. „Zatímco  
v roce 2009 šlo o 5 obcí dnes již akci podpořilo 19 obcí.“  „Když vám burácí kamion pod okny 
ve Strážnici kolem strážnických bran každý den od rána do noci, tak si myslím, že je potřeb-

né pamatovat nejdříve na člověka  
a až potom na živočichy, kteří žijí v 
okolí například tohoto města,“ prohlá-
sil předseda SRDIM pan Libor Lukáš  
a podpořil paní starostku v jejím apelu: 
„Domy praskají, nedají se větrat. Nedá se 
přejít silnici. Nedá se přejít do protější 
hospůdky na oběd v poledne. Prostě ži-
vot města je paralyzován a každý občan 
by velmi uvítal ty, kteří by uměli najít 
řešení.“
Ačkoliv obě dálnice jsou „strategického 
významu“, jak zaznělo během projedná-
vání z úst zástupkyně ministerstva pro 
místní rozvoj Marcely Pavlové, výstavba 
obou komunikací se dlouhodobě odkládá 

z nejrůznějších důvodů. Člen petičního výboru Lubor Žádník například informoval, že i když má 
stavba tzv. osvědčení EIA již z roku 2001 ( jedná se o kladné vyhodnocení vlivů na životní prostře-
dí), ekologické spolky podaly 14 připomínek. 
Přestože slyšení bylo veřejné, odpůrci staveb a ekologičtí aktivisté se nedostavili, a o to důležitější 
je, že si v Praze pozorně vyslechli slova představitelů našeho města.                  Monika Chovancová
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Strážnická stopa v československých legiích
V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného Československa. Za jeho zrodem 
nestály pouze významné osobnosti jako T. G. Masaryk, E. Beneš či M. R. Štefánik, ale i desetitisíce 
„bezejmenných“ vojáků, které dnes označujeme jako čs. legionáře. Tito muži před sto lety sváděli 
krvavé boje na frontách první světové války a nasazovali své životy za myšlenku samostatnosti. 
Jejich bojová vystoupení se stala pádným argumentem pro uznání vzniku Československa státy 
Dohody.
Československé zahraniční jednotky (souhrnně je budeme označovat jako čs. legie) začaly nezávisle 
na sobě vznikat hned v prvních měsících světové války. Tak se ve Francii v létě 1914 zformovala 
Rota Nazdar a v Rusku Česká družina. Do těchto jednotek vstupovali zejména Češi a Slováci žijící 
v zahraničí. Posléze proudily tisíce Čechů a Slováků, kteří sloužili v rakousko-uherské armádě, do 
zajateckých táborů (do zajetí se dostalo podle kronikářských záznamů 179 Strážničanů), kde se 
řada z nich díky činnosti náborářů přihlásila do československých legií. Postupně se formovaly i čs. 
jednotky bojující po boku Srbů a Italů. Původní počty legionářů čítající několik stovek se rozrostly 
na desetitisíce mužů (zhruba 100 tisíc). Další desetitisíce Čechů a Slováků bojovaly přímo v armá-
dách Dohody (například Spojených států amerických nebo Velké Británie) roztroušení po různých 
jednotkách bez utvoření kompaktních jednotek legií, jako tomu bylo ve Francii, Rusku a Itálii.

Dr. Josef Kudela
V řadách čs. legií působilo i 73 strážnických rodáků (a dalších 5 vstoupilo 
do čs. legií po 28. říjnu 1918, a nebyli tedy legionáři podle zákona). 23 čs. 
legionářů mělo ve Strážnici domovskou příslušnost (mezi nimi například 
kantor strážnického gymnázia Dr. Josef Kudela, který v legiích dosáhl hod-
nosti majora a v meziválečném Československu zajištoval činnost vydava-
telství Moravský legionář). 40 mužů, kteří se narodili ve Strážnici, sloužilo 
v čs. legiích v Rusku. V prvotních fázích plnili na frontě úkoly průzkum-
níků a díky svým jazykovým znalostem a výborné orientaci v prostředí 
rakousko-uherské armády vynikli nad ruské rozvědčíky. Poprvé byly  
čs. legie v Rusku nasazeny jako kompaktní jednotka 2. července 1917 v bi-
tvě u Zborova. V ní stanuly na ruské straně a bojovaly proti rakousko
-uherským jednotkám, v nichž sloužili také Češi. Této bitvy se zúčastnili 

na straně čs. legií minimálně čtyři Strážničané. 

Viktor Neumann
Na průběh bitvy později vzpomínal Viktor Neumann (nar. 1896): „V 11.30 
jsme počali nastupovat pod velením štábního kapitána Gajdy. O 12. hod. 
jsme byli již v prvních nepřátelských zákopech a hned jsme pronásledovali 
nepřítele dále. Takže o 13. hod. jsme měli zabrány všechny 3 řady nepřátel-
ských zákopů. Nástup byl tak rychlý, že naše dělostřelectvo nestačilo pře-
nášet palbu a granáty padaly i do našich řad. Když jsme vpadli do prvních 
nepřátelských zákopů, vběhlo nás několik do krytu, kde byla nepřátelská 
kuchyně. Kuchař právě krájel maso, a když jsme ho vyzvali (česky), aby dal 
ruce vzhůru, povídal (česky): „Kluci, kde jste vzali ty ruské uniformy a ty 
ruské pušky? Nehrejte si, nebo kdyby vás viděl starý (velitel roty), tak vás 
dá zavřít!“ Byl to Čech. Na opakovanou výzvu šel s námi. Také se staly při 
nástupu asi 3 případy, že syn legionář zajal otce nebo bratra.“ 
Po zhroucení východní fronty legionáři zajistili bezpečný ústup ruských 
jednotek a po bitvě u Bachmače, kde bojovali naposledy po boku ruských 

bolševiků, očekávali přepravu do Evropy na francouzské bojiště. Osud a dohodové mocnosti tomu 
ale chtěly jinak. Čs. legionáři se zapletli do bojů proti bolševikům a ovládli Transsibiřskou magis-
trálu. V bojích s bolševiky padlo i několik Strážničanů. Například Jan Martinek (nar. 1892) jako 
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desátník úderného praporu padl v boji proti bolševikům u Vrchní Tavalgy a byl pohřben v Jeka-
těrinburgu. Jan Lipa (nar. 1890) padl jako střelec 10. střeleckého pluku v boji u stanice Korda, kde 
byl pohřben u strážního domku č. 60. Poslední legionáři opouštěli Rusko až na konci roku 1920.

Jan Martinek
Na boje na magistrále vzpomínal V. Neumann: „Po dobytí města Troicka 
jsme postupovali po magistrále k východu. Na stanici Zlokazovo jsem se 
dostal do kulometného ohně a utrpěl jsem 24 ran najednou. Odvezli mě na 
léčení do Čeljabinska, tam jsem se sešel s Ottou Kadláčem. Po uzdravení 
jsem se vrátil ke své rotě, která již byla před Jekatěrinburgem, kde byl 
uvězněn ruský car s rodinou. Města jsme dobyli o 4. hodině ranní, ale cara 
i s rodinou vyvraždili už o 2. hodině téhož dne. Večer po skončené bitvě 
jsme byli v divadle, jiní v kinech. Asi o 20. hodině přiběhl do divadla trubač 
a troubil na poplach. Rusů se zmocnila ohromná panika a všechno běhalo 
jako bez hlavy. Bolševici byli v té chvíli již asi 6 km od Jekatěrinburgu a os-
třelovali jej z děl. Ihned jsme nasedali do vlaku a odjeli asi 4 km před město, 
kde jsme se s nimi utkali. Do rána jsme je úplně rozprášili.“

Jan Řiháček
V srbské armádě sloužil patrně pouze Jindřich Luzert (nar. 1897), který 
se později přesunul do čs. legií v Rusku. Celkem 9 Strážničanů sloužilo  
v čs. legiích ve Francii. Ovšem 6 z nich před válkou žilo v USA, odkud 
se také do legií přihlásili. Jan Baňař (nar. 1874) pobýval před válkou ve 
Francii. Necelý měsíc po vypuknutí války byl 22. srpna 1914 přijat do Ci-
zinecké legie. Je to tedy historicky první strážnický legionář. Po zařazení 
k 1. pluku Cizinecké legie byl v Bayonne zařazen k 8. rotě. 30. listopadu 
1914 byl přeložen k 1. rotě do Lyonu, kde byl hospitalizován s nervovými 
záchvaty (patrně následkem šoku prodělaného v bojích). 12. prosince 1914 
jej propustili z nemocnice a 23. března 1915 z armády. Jan Řiháček (nar. 
1894) byl zajat na italské frontě, ale po různých peripetiích se dostal do 
francouzského Cognacu, kde vstoupil do 22. střeleckého pluku. S ním odjel 
na frontu do Alsaska a později k Champagne. Zúčastnil se také tuhých 
bojů o městečko Terron, kde utrpěl otravu bojovým plynem. Po vyléčení 

nedaleko Bordeaux se vrátil do Cognacu, kde působil jako instruktor nově vznikajících jednotek  
čs. legionářů formujících se zejména z krajanů z USA.

Petr Zahnaš
V řadách italských legií působilo na 20 strážnických rodáků. Italské legie 
se kvůli nedůvěře italských politických představitelů začaly tvořit jako po-
slední. Mezi nejvýznamnější boje italských legionářů patřily bitvy na řece 
Piavě a na hoře Doss Alto. Na Piavě bojoval například Jan Tománek (nar. 
1897) v řadách 3. praporu 32. střeleckého pluku. Bojů na kótě Doss Alto 
se zúčastnili Strážničané Petr Zahnaš (nar. 1895) jako kulometčík 4. roty 
34. střeleckého pluku, Josef Lipa (nar. 1895) a František Sochor (nar. 1896) 
oba v řadách 33. střeleckého pluku. Další strážnický legionář se jmenoval 
Josef Sochor (nar. 1896). Nejprve vstoupil do tzv. Pivkova oddílu a posléze 
sloužil u 5. roty 39. výzvědného pluku. V jeho řadách se zúčastnil bojů 
v okolí Asiaga a na Monte di Val Bella.
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Odhalování pamětní desky legionářům Martinkovi a Menšíkovi
Legionáři Strážnicka se v mezivá-
lečném období sdružili do okres-
ní jednoty Československé obce 
legionářské ve Strážnici. Jejím 
předsedou se stal ruský legionář 
Pavel Slováček. Čs. obec legio-
nářská vznikla roku 1921 jako 
celostátní ústřední organizace 
čs. legionářů a s přerušeními 
způsobenými totalitními režimy 
funguje dodnes. Její péčí byla 
19. června 1938 odhalena pa-
mětní deska padlým legionářům 
Martinkovi a Menšíkovi na bu-
dově měšťanské školy (dnešní ZŠ 
Školní „Čápovka“). V dnešní době 
funguje Čs. obec legionářská jako 

sdružení válečných veteránů, pozůstalých po veteránech i tzv. sympatizantů, osob zabývajících se 
vojenskou historií. Právě její současní členové připravují v okolí kulturní akce, výstavy, přednášky 
či bojové ukázky.
O letošních prázdninách zavítá do Strážnice klíčový projekt Čs. obce legionářské – pojízdné 
muzeum Legiovlak. Ve spojení s jeho pobytem na nádraží proběhne v sobotu 25. srpna 2018 ve 
strážnickém skanzenu Vojenský den 2018. Jeho součástí bude bojová ukázka Kazaň 1918, která 
od 14. hodiny připomene bitvu svedenou čs. legionáři v Rusku proti bolševikům nedaleko Kazaně 
před 100 lety. Další rekonstrukce bojů ukáže události podzimu 1938 v čs. pohraničí. Návštěvníci 
se mohou těšit na bohatý doprovodný program, ukázky dobových táborů, obrněné techniky, vý-
stroje a výzbroje.  
Zdroje:
Tzv. Skácelova kronika města Strážnice
Vojenský historický archiv v Praze, Databáze legionářů
Digitální studovna MO ČR, Kartotéka francouzských legionářů 

Lukáš Lexa

Dětský domov
Nejmilejší koncert, Brno 2018
V minulém měsíci jsme ve Strážničanu předesílali, že Dětský domov Strážnice je 
v plném proudu příprav na uspořádání 27. ročníku celostátní přehlídky zájmové 
umělecké činnosti dětí z dětských domovů „Nejmilejší koncert“. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o velkou akci, která je určena pro širokou veřejnost, rozhodli jsme se, 
že koncert uskutečníme v Brně na otevřené scéně. Šťastná náhoda tomu chtěla, že jsme se dohodli 
s reklamní agenturou SNIP&CO, která pořádá tradiční festival ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS, že 
náš koncert proběhne pod jeho křídly. Nejmilejší koncert osobně zaštítili hejtman Jihomoravského 
kraje Bohumil Šimek, primátor města Brna Petr Vokřál a starosta městské části Brno-střed Martin 
Landa. V sobotu dopoledne se do Brna sjely skupinky dětí i jednotlivců z 15 dětských domovů ze 
všech koutů republiky, které v rámci oblastních kol zvítězily, a postoupily tak do celostátní nesou-
těžní přehlídky. Program začínal v 16 hodin na náměstí Svobody, které bylo plné lidí, letadel, his-
torických tramvají a autobusů. Na pódiu přidávala Moravanka svůj  další hit, někde v rohu se kupili 
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lidé, kteří stáli o autogram našeho jedi-
ného kosmonauta Vladimíra Remka. Na 
celý toto hemžení svítilo sluníčko a pod-
porovalo tak skvělou atmosféru dne.
Nejmilejší koncert začal s menším zpož-
děním, protože známá dechová kapela 
se snažila nezklamat své aplaudující 
příznivce. V bezmála tříhodinovém ma-
ratonu se potom na pódiu vystřídalo 87 
účinkujících s 30 jednotlivými vystou-
peními. Tančily, zpívaly a hrály talen-
tované děti všech věkových kategorií. 
Často se jednalo o vlastní tvorbu či cho-
reografii.  Byla to pestrá směs hudby, 
písní různých žánrů, tance od latiny až 

po street dance. Publikum se skvěle bavilo a děti si svá vystoupení náramně užívaly. Z Plzně přijela 
děti podpořit také PaedDr. Jana Koubová, předsedkyně Federace dětských domovů ČR, pod jehož 
hlavičkou se Nejmilejší koncert pořádá. Pozvání přijala také paní Božena Hrazdírová, svého času 
ředitelka Dětského domova Uherské Hradiště, která myšlenku Nejmilejšího koncertu před mnoha 
lety uvedla v život, a zahájila tak tradici jedinečného projektu. Terezka Kropíková, která koncert 
provázela mluveným slovem, ji také na jevišti vyzvala ke krátkému zavzpomínání, jak to všechno 
vlastně před 27 lety začalo.
Díky finanční podpoře MŠMT, Jihomo-
ravského kraje, města Strážnice, Federa-
ce dětských domovů ČR, odboru dopravy 
brněnského magistrátu, Klubu přátel dětí 
z dětských domovů a finančních i věcných 
sponzorských darů od firem Inter Cars Pra-
ha, Hobžovy strážnické brambůrky, Deliko-
mat Brno, Sítotisk Vávra Strážnice, Víno vín 
Strážnice, Vitis Strážnice, Tiskárna Sukupo-
vi Strážnice, se podařilo celý projekt výbor-
ně zajistit. Děti dostaly hodnotné dárky, po 
městě měly dopravu zdarma a na náměstí 
Svobody domluveno občerstvení v McDo-
nald´s. Nocleh a stravu zajišťovaly vyso-
koškolské koleje nedaleko výstaviště. Tam 
se také po ukončení Nejmilejšího koncertu děti přemístily a užily si koncertní vystoupení Anny K. 
a dalších doprovodných programů a výstav, které byly k dispozici v rámci velkého projektu  Festi-
valu RE:PUBLIKA ke 100. výročí založení Československé republiky. Dojmy z celého dne umocnil 
závěrečný ohňostroj nad Špilberkem, který ukončil celý festival, ale také naše setkání. Těsně před 
jeho vypuknutím nám telefonovala skupinka našich dětí z Prahy, že se strážnický tým stal ab-
solutním vítězem letošního ročníku celostátní soutěže pro děti z dětských domovů,  Out Of 
Home ! A tak si děti z Dětského domova Strážnice vychutnávaly tu světelnou nádheru nad Brnem 
ještě s představou, že tak trochu patří také jejich úspěchům, kterých se jim v jednom dni podařilo 
dosáhnout jak v Brně, tak v Praze. 
Velké poděkování za pomoc při organizaci Nejmilejšího koncertu patří Domu dětí a mládeže Stráž-
nice, DD Tišnov, DD Dagmar Brno a DDÚ Brno Hlinky.

Olga Lysá
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Setkání se strážnickými seniory
Už po několik let máme vždy před strážnickými slavnostmi 
vzácnou a milou příležitost přivítat na naší radnici příjem-
nou návštěvu. A také letos nám seniorky Domova pro seniory 
připravily pestrobarevné a bohatě „rozkvetlé“ růže z krepo-
vého papíru, které posloužily jako krásná výzdoba města na 
Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 2018. Setkání 
to bylo velmi spontánní a obohacující. U občerstvení jsme si 
povyprávěly a zavzpomínaly. Dámy byly velmi optimistické 
a my jim za jejich tvůrčí aktivitu velmi děkujeme.

Eva Březovská, pracovnice sociálního odboru
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ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI DĚTÍ
Vážení přátelé dětí,
   děkujeme Vám za finanční podporu, bez které by nebylo možné akci uskutečnit.
Jmenovitě: Karel Kaňák s. r. o., Rumpold UhB s. r. o., Bukotec Strážnice, Araver a. s. Strážnice,  
Alnus Strážnice, Prefa a. s. Strážnice, Elektra Lžičař, Sport-hračky-papír Ing. Kříž, Pneu Plus s. r. o. 
Veselí nad Moravou, Cukrárna U Anděla Něničková, LHS stavebniny Strážnice, Stavební společnost 
Kněždub, Pracovní oděvy Brydlák a všem ostatním, kteří se podíleli na realizaci akce.
Děkujeme a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů a pohody!

Marie Flašarová, DDM Strážnice

VELKÁ TEČKA ZA UKONČENÍM SEZONY 
Ve dnech 8.–10. června jsme ukončili sezonu 2017/2018 účastí na jednom z největších házenkářských 
turnajů v ČR – POLANKA CUP 2018. Letos se do Ostravy, na 24. ročník turnaje sjelo více než 70 družstev 
házené.  V naší kategorii – mladší žáci (turnaj byl prezentován jako chlapecký) startovalo 20 družstev 
z tradičních házenkářských klubů: Handball Brno, HK Kúpele Bojnice, Sokol Ostrava, ŠKH Agrokarpaty 
Pezinok, KH Kopřivnice, HCB Karviná, TJ 
Náchod, MŠK Čadca, HC Zlín a další.
Pro nás nezačal turnaj nijak oslnivě. První 
zápas jsme hráli s domácími chlapci SK Há-
zená Polanka v bouřce a pořádném lijáku. 
Než jsme si na venkovní podmínky alespoň 
trochu zvykli, prohráli jsme rozdílem třídy. 
Chlapecká družstva byla většinou nad naše 
síly, ale zase naopak družstva děvčat Ná-
chodu a Ostravy-Hrabůvky jsme bez pro-
blémů přehrávali. I když jsme nepostoupili 
do finálové skupiny, ve skupině o konečné 
umístění jsme dosáhli stejný počet bodů 
jako Náchod a Ivančice a konečné 13.–15. 
místo z 20 účastníků (až na výjimky chla-
peckých týmů), není neúspěchem. Přesvědčili jsme se, že konečně jsme schopni konkurovat i silným 
celkům a konečně se nám začíná vracet naše tréninkové úsilí.
Turnaj byl po organizační stránce perfektně připravený s řadou různých aktivit a programů. Vyvrcho-
lením byl pak fantastický ohňostroj, který musel všechny nadchnout. I když jsme jeli na 24. ročník 
POLANKA CUPU 2018 jako nováčci, nehráli jsme roli „týmů do počtu“, ale byli jsme konkurence 
schopni a mnohému jsme se naučili. A být součástí více než tisícovky hráčů, poznat atmosféru oprav-
du velkého turnaje, navázat nová přátelství – to opravdu stojí za to.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STRÁŽNICE – ZPRÁVY Z DOMEČKU
mobil: 736 604 437, 739 354 587, 731 116 083
www.ddmstraznice.cz  e-mail: ddm.straznice@gmail.com



Závěrem nezbývá než vyzvednout odpovědný přístup všech děvčat a chlapců z házené DDM Strážnice. 
Věřím, že se jim turnaj líbil a už se těšíme na POLANKA CUP 2019.          trenérka Marie Knitlová 

PŘIPRAVUJEME ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
Oddělení přírodních věd, sportu a turistiky: vedoucí Marie Knitlová
Název kroužku Pro
Geocaching * děti od 8 let (1x14 dní)
Fotbal - spolupráce TJ Jiskra přípravku, ml. a st. žáky a dorostence
Házená  mladší žačky ročník 2006– 2008
Kalanetika dívky a ženy
Karate Goju Ryu* od 1. třídy
Lukostřelba děti od 12 let
Mažoretky* I. stupeň ZŠ
Miniházená 1.–4. třídu + začátečníci
NERF liga* děti od 9 let
Plastikové modelářství děti 10–15 let
Rybářský kroužek 2.–5. třída (1x za 14 dní)
Sportík Emilek od 1. třídy 
Stolní tenis - spolupráce TJ Jiskra děti od 6 let
Šachový kroužek děti ZŠ
Latinskoamerické tance* děti 10–15 let
Tenis - spolupráce TJ Jiskra děti od 6 let
Turistický kroužek děti od 8 let (Poutníček)
Zdravé cvičení širokou veřejnost

Oddělení estetiky a společenských věd: vedoucí Marie Flašarová
Název kroužku Pro
Angličtina* začátečníky a pokročilé
Dřevořezbář děti od 12 let a dospělé
Francouzština děti od 12 let a dospělé
Keramika děti od 8 let
Kytara* děti od 8 let
Košikářství* děti od 8 let a starší až do 100 let
Ornamentika širokou veřejnost
Paličkování děti a začátečníky
Paličkování dospělé
Ruční grafika* děti 9–15 let
Ruština děti od 12 let a dospělé
Tlapičky předškoláky a 1.–2. třídu
Tvořínek děti od 8 let
Tvoření z přírodnin* širokou veřejnost (1 x 14 dní)
Veselé pískání* I. stupeň ZŠ
Výtvarná příprava na střední uměl. školu děti od 12 let
Výtvarníček předškoláky a děti do 12 let

*nové kroužky
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Rodinné centrum Strážnice
PRÁZDNINOVÉ MENU
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - CESTOU NECESTOU až do perníkové chaloupky 
– kreativně dobrodružný denní tábor (9–16 h), 16.–20. 7. 2018, děti 5–8 
let, cena 1000 Kč (v ceně oběd, svačinka v podobě ovoce a zeleniny, pitný 
režim, pojištění). 
Přihlášky u Jitky Jurkovičové – email: jitka.jurkovicova@gmail.com

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT - anglicky hrou.
Denní tábor (9–16h), 27.–31. 8. 2018, děti 8–11 let, cena 1000 Kč (v ceně oběd, svačinka v podobě 
ovoce a zeleniny, pitný režim, pojištění.) 
Přihlášky u Mirky Stanislavové – email: m.stanislavova@centrum.cz

HURÁ PRÁZDNINY - neděle 1. 7. od 16–18 h v ZAHRADĚ U SV. MARTINA
Předprázdninové odpoledne se skákacím hradem a drobnými soutěžemi a hrami pro děti; KOU-
ZELNÍK MÁG RADEK R
Občerstvení zajištěno! Akce proběhne pouze za příznivého počasí! Vstupné 30 Kč
POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!!!

SENIORSKÉ BESEDOVÁNÍ 
– sobota 21. 7. od 17 h v ZAHRADĚ 
U SV. MARTINA
zábavný podvečer s živou hudbou, 
folklorním vystoupením a hosty

PŘEDPOUŤOVÉ TÁBORÁKOVÉ 
POZPÍVÁNÍ 
– pátek 10. 8. od 19.15 h v ZAHRADĚ 
U SV. MARTINA 
živá muzika - autorská tvorba, kyta-
ry a jiné hudební nástroje vítány

PÁ, PÁ PRÁZDNINY 
S VEČERNÍČKEM 
– neděle 26. 8. od 15.30 h v ZAHRA-
DĚ U SV. MARTINA – odpoledne plné 
zábavy pro děti i jejich rodiče

LETNÍ VEČERNÍ RODINNÁ 
KAVÁRNIČKA 
v ZAHRADĚ U SV. MARTINA 
– ÚTERÝ 10. 7., 17. 7., 24. 7., 
ČTVRTEK 12. 7., 19. 7., 26. 7. 
v době od 19 do 22 h u kávičky, 
vínka a domácí bábovky či patentů
kontakt: Rodinné centrum Strážni-
ce, mob: 603240533, 
email: cprstraznice@seznam.cz
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Záhadná smrt nejlepšího sportovce strážnického gymnázia 
Lucie Juřenová
V připravované knize o sportování na strážnickém gymnáziu, kterou se rozhodli stvořit jeho abitu-
renti Jiří Nováček (1978–83) a Vladimír Salčák (1975–79), určitě nebude chybět kapitola o záhadné 
smrti zřejmě nejlepšího sportovce strážnického gymnázia Františka Míčky. 
„O sportovním životě a jeho rouškou tajemství zahalené smrti jsem se dozvěděl od tatínka už jako kluk. 
Hrob Františka Míčky se navíc nacházel na veselském hřbitově v uličce, kde odpočívali moji prarodiče 
a dnes i moji rodiče. Před léty ale Františkovo jméno zmizelo z náhrobku. A právě tehdy jsem se začal 
o případ jeho smrti zajímat více. Chtěl jsem zapomenuté události suchem vyčerpaného léta roku 1947 
znovu vyvolat na boží světlo a zjistit všechno, co Františkově smrti předcházelo, co se vlastně doopravdy 
stalo a co bylo potom,“ vysvětluje Vladimír Salčák. 
Zjistil, že v období druhé světové války se ve Veselí nad Moravou objevila skvělá parta vynikajících 
sportovců, převážně středoškolských studentů. Uměli všechno: atletiku, gymnastiku, fotbal, hokej, 
házenou... „Sportovní činnost nejen na škole, ale i v širokém okolí v období druhé poloviny třicátých let 
a první poloviny let čtyřicátých ovlivnilo sportovní zaujetí profesora tělocviku Bedřicha Klapetky. Jako 
milovník nejen míčových her, ale i ostatních kolektivních zápasů naučil strážnické studenty českou há-
zenou, a ta se hrávala, pokud se pamatuji, nejen na škole, ale i ve Strážnici v rámci nějakých soutěží. 
Jak to bylo s historií existence házené ve Veselí, nedovedu posoudit, ale jsem přesvědčen, že i zde byly 
kořeny jeho působení,“ napsal nedávno autorům připravované sportovní kroniky bývalý student 
gymnázia z let 1944–52 Miroslav Tomeček ze Strážnice.

Zleva na snímku Národního házenkář-
ského archívu: Leitgeb, Holek, Příhonský, 
Kocián,
Mastný, Krojzl a z dávné minulosti se do 
dnešních časů ohlíží František Míčka.

Ve Veselí chodily na házenou i dva tisí-
ce diváků. Tým vedený trenérem Karlem 
Pötzlem v sestavě J. Zajíček – Holek, Pří-
honský, Bauer, Míčka, Procházka, Čech, 
spolu s Grundem, L. Zajíčkem, Kociánem 
a Léskou dosáhl na největší úspěch v ko-
lektivním sportu na Slovácku v historii. 
Postoupil do nejvyšší soutěže jednoho  
z nejpopulárnějších sportů té doby – čes-

ké házené. Vůdčí osobností převážně studentského mužstva byl František Míčka – obávaný střelec 
František Míčka, který dokázal prostřelit brankáře i šestnáctkrát v zápase. Byl na cestě mezi spor-
tovní hvězdy československého poválečného sportu. Zdálo se tedy, že rok 1947 odstartoval slavnou 
éru slovácké házené. Pár týdnů po postupu do první házenkářské ligy se však stala tragédie.
„Jako blesk se rozšířila zpráva, že 10. srpna 1947 zahynul tragickou smrtí při přestřelce s banderov-
skými bandity vynikající hráč házené, skromný a poctivý sportovec, obětavý, věčně usměvavý a ne-
zištný kamarád František Míčka. Zákeřná kulka skončila mladý život vynikajícího sportovce v době, 
kdy kolektiv spoléhal v nastávajících ligových bojích na jeho rutinu, na jeho tvrdé přesně mířené střely  
a obávané zadovky,“ napsal do brožury Třicet let české házené ve Veselí nad Moravou její autor 
Vladimír Salčák starší. 
Proč vlastně do publikace napsal, že dvacetiletého studenta zeměpisu a tělesné výchovy zastřelili 
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na sokolském táboře v Návojné u Brumova procházející banderovci, vysvětlil až po letech v brožu-
ře Sokol Veselí nad Moravou – 110 let: „V úvodní kapitole o začátcích HC Veselí nad Moravou jsem 
vzpomněl, že prvním předsedou klubu byl velký milovník sportu a tělovýchovy katolický kněz Bohumil 
Navrátil. Na straně 10 se zmiňuji o smrti vynikajícího sportovce Františka Míčky, která se v té době 
oficiálně připisovala banderovcům. Veřejným tajemstvím však byla úplně jiná komunistům nepoho-
dlná verze. Bylo jasné, že v době, kdy každá vznikající tiskovina musela dostat oficiální požehnání od 
příslušného úřadu, budou některé pasáže v brožuře velmi problematické. A nemýlil jsem se. Po zaslání 
„nečistopisu“ na Okresní národní výbor v Hodoníně jsem dostal vyrozumění, že se mám dostavit na 
odbor školství a kultury ONV Hodonín. Dne 28. června 1965 mě přijal předseda tohoto odboru sou-
druh Telec, který v podstatě s obsahem brožurky souhlasil. Až na dvě místa. Nelíbila se mu zmínka 
o prvním předsedovi klubu páterovi Bohumilu Navrátilovi. Tuto pasáž jsem měl vypustit. Snažil jsem se 
soudruhovi Telcovi vysvětlit, že páter Navrátil požívá dosud ve Veselí u lidí velké obliby a z dějin veselské 
házené jej vymazat nelze. Nakonec trval jen na tom, abych z textu vypustil zmínku, že to byl katolic-
ký kněz. Druhou velkou výhradu měl k osobnosti Františka Míčky. Mluvil dobovými frázemi obsáhle 
o kultu osobnosti. Jsem rád, že jsem stať o jeho existenci a smrti obhájil. Argumentoval jsem tím, že je 
vzorem pro mládež ve Veselí a pokud by čtenáři zmínku o něm v brožurce nenašli, mohli by si ledacos 
domýšlet. Nakonec povolení dal. Má jednací číslo čj.87/65-kult.Te-6 ze dne 28. 6. 1965 – odbor škol-
ství a kultury ONV v Hodoníně.“ 
Zrezivělá kola historie se znovu roztočila. Vladimír Salčák starší i se synem vyrazil na místo činu. 
S sebou si vezl již zmiňovanou brožuru Sokol Veselí nad Moravou – 110 let, kde popsal Míčkovu 
smrt i mlčení o ní jeho nejbližší kamarád Zdeněk Smejkal, též abiturent strážnického gymnázia:  
„Při různých příležitostech jsme vzpomínali na Frantu jako na výborného gymnastu sportovce, kama-
ráda, člověka a člena Sokola, nikdy se však blíže nevylíčilo, jak vlastně zahynul. Já jsem v těch kritic-
kých dnech v Návojné nebyl, vedl jsem žáky na minulém turnusu.“ 

František Míčka s kamarády v Návojné 
několik hodin před smrtí…

Sokolské stany stály nedaleko od zám-
ku. Tehdy to byla ještě parádní stavba, 
opuštěná jeho majitelkou při ústupu 
Němců za války. Během vlády jedné 
strany se z něj stala nevzhledná šedi-
vá budova. Ta byla svědkem oné fatální 
události, omylu, chyby českého vojáka. 
A smrti skvělého sportovce, který vedl 
sokolský tábor. 
„Naši táborníci se ocitli na trase bande-
rovců. Do tábora dorazila jednotka čes-

koslovenské armády, která měla tábor ochraňovat před vyrabováním. Jednotce velel shodou okolností 
také Veselan kapitán Herman, syn bývalého ředitele obecné školy. Nařídil, aby se táborníci stáhli ze 
stanů do zámku a rozmístil hlídky. Hlídky byly ale postaveny špatně, což věděl i každý malý sokolík. 
Hlídka byla na svahu u zámku, za zády volný prostor, před ní tmavý les, bez výhledu,“ popsal situaci 
podle vyprávění přímých účastníků tábora Zdeněk Smejkal. Také on po okolnostech kamarádovy 
smrti i na naléhání rodičů zastřeleného studenta pátral. Ani oni ale neznali celou pravdu, vždyť byli 
po evakuaci ukryti v zámku. Někdo z táborníků si prý posteskl, že něco zapomněl ve stanu. Franti-
šek se rozhodl pro věc zajít. To se mu stalo osudným. Noční tmou zahřměla dávka ze samopalu. Pak 
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bylo ticho. Trvalo více než šedesát let. Levé křídlo zámku v Návojné už nestojí. Důchodce Oldřich 
Šenkeřík si však při návštěvě obou Salčáků všechno dobře pamatoval. 
„Tady v těchto místech se to stalo. On šel za těmi vojáky. Od devíti hodin bylo vyhlášeno stanné právo. 
Tady byl takový park a sokoli stanovali tam za tím kopečkem. Tady byl kaštan,“ vybavily se tehdy 
sedmdesátiletému starousedlíkovi vzpomínky na osudovou noc. „Tady zůstaly jen hlídky a děti s ve-
doucími schované v zámku. Vojáci jeli někam k tunelu, tam měli vykopané dva zákopy. Odtamtud za-
zněla střelba – ti banderovci byli asi na „Maďarách“, dost daleko od zámku. Táborníci spávali uvnitř, 
zařídili si nějaké místnosti. On se s těma vojákama znal, šel se zeptat, co se děje. Možná vyšel oknem, 
my jsme tak také chodili,“ vzpomínal Oldřich Šenkeřík. Byl tehdy kluk a bydlel v zámku. Se Šenkeří-
kovými tam žily i další dvě rodiny. „Nás bylo pět dětí. Otec nebyl doma, byl na nějaké vartě. Když se 
začalo střílet, matka nám řekla, ať si poleháme na zem, slyšeli jsme jenom sténání. Nejdříve padla 
jedna rána, potom jsme slyšeli krátkou dávku.“ Oldřich Šenkeřík tedy vlastně ležel pár centimetrů 
od umírajícího Františka Míčky. Dělila je jenom zeď. „Tady jsme měli okna, z toho tu kulku vytahovali. 
Matka říkala, že něco s tou kulkou dělali kombinačkama a s tím pláštěm. Pak to ukazovali a říkali: 
„Vidíte, že to není naša kulka!“ 
Důkaz, že se smrtí Františka Míčky bylo manipulováno jen pár minut po jeho skonu zaviněném 
nezkušeností a špatným velením, byl na světě. A kvůli hlouposti se na fenomenálního sportovce 
muselo zapomenout. Na desítky let. „Odnesli ho na nosítkách do jednoho baráku. Přijel doktor Študlík 
z Brumova, ten byl za první války válečným chirurgem. Podíval se na něj a řekl, že takových ran viděl 
moc, že nepřežije. Ani se nesnažil nějak ho dopravit do nemocnice na Vsetín. Rodiče sem pak jezdili 
dlouho, pokládali květiny tam u té zdi. Kolem té díry po jedné z kulek bylo červené kolečko. Dnes už ne-
jezdí skoro nikdo,“ vyprávěl Oldřich Šenkeřík, muž, který byl v osudovou chvíli úplně nejblíž. O tom, 
že o smrti Františka Míčky se ve Veselí nesmělo mluvit, nevěděl. Dozvěděl se to až od Salčáků.  
„Ti vojáci byli poplašení, polekali se. Měli strach, nechtěli ho střelit. Nevím, jaké měl ten velitel zkuše-
nosti, když si tady postavil pod ten kaštan kulomet. Ten střelec neviděl dál než dvacet kroků. Co to bylo 
za vojáka? Granátem na dvacet metrů by ho nepřítel zneškodnil,“ zamyslel se Šenkeřík.
Letos v březnu by se František Míčka možná dožil jednadevadesáti. Asi by měl za sebou hvězdnou 
sportovní kariéru, možná by ale seděl v komunistickém lágru, možná by učil děti. Kdo ví. Je však 
dobře, že se na něj nezapomnělo. Před lety na jaře mu veselští bratři sokoli odhalili pamětní desku 
na zdi veselské sokolovny. Pár metrů od házenkářského hřiště, kde se proslavil. 

František Míčka se nedá bránit. Před 
tisíci nadšených diváků prostřelí 
i obráncovy ruce.

Autoři připravované knížky vyzý-
vají bývalé studenty, aby jim poslali 
fotografie, záznamy či vzpomínky. 
„Všechno, co má se sportováním na 
gymnáziu nebo v jejich obcích společ-
ného. I kdyby to byl třeba uliční turnaj 
ve volejbalu nebo vzpomínka na útěk 
ze školy kvůli sledování fotbalové kva-
lifikace v televizi. Píšeme tuto sportov-

ní kroniku nejen s důrazem na oficiální fakta, ale také s nadhledem, studentským jazykem.  Bude to 
zábavná i překvapivě přesná sportovní kronika gymnázia. A taková je i naše e-mailová adresa, na kte-
rou nám můžete napsat:  kronikagymnazia @seznam.cz,“ věří v úspěch smělého plánu Jiří Nováček.
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Ze školství

Mladí cyklisté dosáhli velkého úspěchu                            Markéta Nováková
V květnu jsme se zúčastnili okresního kola Dopravní sou-
těže mladých cyklistů. Soutěžili jsme s dětmi z různých 
škol našeho okresu. Psali jsme testy z pravidel silničního 
provozu, zvládli jízdu zručnosti a taky jezdili po dětském 
dopravním hřišti – samozřejmě dle pravidel. Prvotní pří-
pravě jsme se moc nevěnovali, a tak jsme ani neočekávali 
nějaká medailová umístění. A jaké bylo překvapení, když 
naše škola skončila na 1. místě v kategorii starších žáků 
a na 3. místě v kategorii mladších žáků. Dokonce byl mezi 
námi i nejlepší jezdec za starší žáky – skvělý Rostislav 

Hofírek. A jelikož z prvního místa 
se postupuje do krajského kola, tak 
se 2. května jelo ještě do Hustopečí. 
Krajské kolo této soutěže je však 
mnohem náročnější, a tak jsme za-
čali urputně trénovat. Přibyla zdra-
vověda, kde jsme museli prakticky 
zvládnout první pomoc. Bojovali 
jsme do poslední chvíle a skončili 
na 6. místě. Všichni jsme si to spo-
lečně moc užívali, obdrželi mnoho 
krásných odměn a hlavně si dobře 
zajezdili na kolech.

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice

Škola v přírodě       Za kolektiv MŠ Eva Zajíčková
Od 14. do 18. května se skupince 39 dětí 
a jejich učitelkám stal na týden přechodným 
domovem hotel Mesit v Horní Bečvě. Odjeli 
jsme na školu v přírodě, abychom si užili slu-
níčka, čerstvého vzduchu v lese a vodních 
radovánek ve vyhřívaném bazénu. Letošní 
program s názvem Kamarádi z lesa, byl te-
maticky zaměřen na život a práci lidí v dří-
vějších dobách v beskydských lesích a jejich 
okolí. Děti se dověděly, kdo je Radegast, ja-
kou práci zastával bača, myslivec, nebo bába 
kořenářka. Děti si užívaly každý den plnými 
doušky a na prožité chvíle plné nových zá-
žitků budou jistě dlouho vzpomínat.

MŠ Strážnice
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Den dětí u nás proběhl pod taktovkou 6. A     Jana Buchtová
V pátek 1. června se usku-
tečnil na naší škole tradiční 
Den dětí, který jsme uspořá-
dali my – třída 6. A. Pro děti 
na I. stupni jsme připravili 
různá stanoviště s úkoly. 
V tomto roce jsme tuto akci 
zaměřili na výpravy do svě-
ta pohádek. Děti se napří-
klad mohly podívat do svě-
ta Mickeyho a jeho přátel, 

hledat Pokémony, objevovat kostry v Jurském 
parku, s Patem a Matem pátrat po vhodných 
klíčích a u Šmoulů objevovat hmatem překva-
pení. Každé z dětí obdrželo lístek se jmény 
stanovišť a postupně je obcházely. V letošním 
roce se akce velmi zdařila a i nám šesťákům 
se líbila. Děti za svůj aktivní přístup dostáva-
ly odměny v podobě různých školních potřeb 
nebo tetovaček a razítek, strážnické firmě Gu-
mex tímto moc děkujeme za finanční příspěvek 
na tuto akci.  

Soutěž TOP TŘÍDA skončila           Zdeňka Dudová
V polovině června skončila celoroční soutěž TOP TŘÍDA.  Na nižším stupni školy mezi sebou třídy 
soutěžily ve sběrech druhotných surovin nebo úklidu, na vyšším stupni navíc ve výzdobě tříd, projek-
tech nebo v chování. Vítězem soutěže se nakonec na prvním stupni po vyrovnaném průběhu stala 
I. třída, na druhém stupni třída VIII. A. Obě hodnocené třídy za odměnu dostaly zdarma jednodenní 
zážitkový program uspořádaný ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty ve Veselí na Moravou. V tomto škol-
ním roce jsme společně s žáky a jejich rodinnými příslušníky nasbírali v rámci této soutěže také více 
než 18 tun papíru, tunu elektroodpadu a použitých elektrospotřebičů, přes 400 kg použitých baterií 
a hliníku a také asi 100 tisíc plastových vršků. Výtěžek ze všech sběrů byl použit ve spolupráci s rodi-
čovským spolkem OSMA, z. s. různě: na podporu do dvou rodin s postiženým dítětem v Kněždubě a ve 
Vracově, do soutěže Recyklohraní, na odměny za soutěže pro žáky a na nákup kvalitnějšího vybavení 
do tříd 3. B a 6. A a  6. B.

Školní rok začne v pondělí 3. září                    Petr Tomeček
Základní škola Marie Kudeříkové přeje všem čtenářům Strážničanu krásné prázdniny a hezkou dovo-
lenou a současně připomíná, že nový školní rok 2018/19 bude zahájen 3. září 2018 v 8.00 hodin ve 
všech třídách s výjimkou budoucích prvňáčků, pro které bude připraveno slavnostní zahájení školní 
docházky, které začne v 9.00 hodin ve velké klubovně v 1. patře tělocvičny. 
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Děti pomáhají dětem Blanka Jančíková
V dubnu na naší škole proběhl sběr papíru. Zapojili se do něj žáci i jejich rodiče a přinesli celkem 
2120 kg papíru. Výtěžek z této akce v hodnotě 2012 Kč bude doplněn částkou z úspěšné akce Vá-
noční jarmark na konečných 5000 Kč, které budou použity na sbírku Děti pomáhají dětem, výstav-
ba školy v Zambii. Děkujeme tímto všem, kteří nás v těchto akcích podpořili.

Pasování na čtenáře    Miroslava Jagošová
Pasování na čtenáře bylo dlouho očekávanou červnovou odměnou pro prvňáčky, kteří se na tuto 
akci celý rok připravovali. Po zvládnutí všech písmen abecedy byli konečně připraveni vyrazit do 
městské knihovny, aby své znalosti a dovednosti ukázali královně knížek a usměvavému Knišpíko-
vi. Po pasování obdržel každý žáček svou vlastní kartičku člena knihovny a knižní dárek. S radostí 
v očích odcházeli všichni malí čtenáři se svými prvně zapůjčenými knihami. Doufám, že jim nadše-

ní a kladný vztah ke čtení dlouho vydrží.    

Den dětí        Věra Tihlaříková
Letošní den dětí byl na naší škole ve znamení 
sportu. Po společném nástupu všech žáků školy 
se 1. stupeň přivítal s žáky 5. třídy ze Sudomě-
řic, kteří se přijeli podívat, kam od září nastoupí, 
ale hlavně si přijeli společně zasportovat. Čtvrťá-

Základní škola Školní Strážnice 
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ci šli vyhlížet ještě dalšího letošního hos-
ta – žáky z Petrova, kteří přijeli na kolech 
po hrázi Baťova kanálu. A už mohlo začít 
utkání ve vybíjené.  Jistě každého zajímá 
vítěz – tím byli vlastně všichni zúčastnění. 
Ve smíšených družstvech si totiž zahrá-
li chlapci a děvčata bez rozdílu zda jsou 
z Petrova, Sudoměřic, či domácí. Potom si 
všichni vyzkoušeli netradiční hry na škol-
ním dvoře. Celý den bylo horké, téměř letní 
počasí, proto nikomu nevadilo, že hlavní 
pomůckou her byla voda. Někomu se ov-
šem nejvíc líbilo na opičím skákacím hradě. 
Dětský den se zkrátka letos vydařil. 

Sportování jako dárek ke dni dětí          Antonín Nekarda
Jako každý rok na začátku června děti slavily svůj svátek a naše škola již tradičně pořádá při této 
příležitosti sportovní den. Všichni žáci tak mohli 1. června strávit den mimo školní lavice, proběh-
nout se po čerstvém vzduchu a zahrát si různé hry.
Na hřišti za tělocvičnou si pod vedením vyučujících tělesné výchovy chlapci zahráli fotbal a děvčata 
spolu s třídními učitelkami hrály přehazovanou a volejbal. O napětí nebyla nouze, soutěživost mezi 
třídami byla velká. Třetí stanoviště tvořily různé drobné hry: maxipiškvorky, házení míčkem do 
plechovek, přetahovaná s lanem a podobně. 
Sportování bylo zakončeno utkáním tříd v softbale. Závěrem můžeme říct, že se nám sportovní den 
vydařil, všichni se pobavili a ještě jsme udělali něco pro své zdraví.

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů    Miroslava Jagošová
V pátek 25. května se na naší 
škole uskutečnilo Okresní 
kolo dopravní soutěže mla-
dých cyklistů základních škol 
okresu Hodonín. Své znalosti 
a dovednosti porovnali žáci 
z devíti škol ve dvou katego-
riích. Soutěžící si museli pora-
dit s testy pravidel silničního 
provozu, orientací na mapě 
a zdravovědou. Nejtěžší část 
všechny čekala při jízdě na 
kole, kdy museli zvládnout 
nelehkou jízdu zručnosti. Za 
přísného dozoru policistů pak 
projížděli určená stanoviště na 
dopravním hřišti v daném ča-
sovém limitu a bez porušování 
pravidel silničního provozu. V mladší kategorii nás reprezentovali žáci pátého ročníku, kterým se 
podařilo získat krásné druhé místo. Starší kategorii zastupovali žáci sedmých tříd se získaným 
pátým místem. Všem zúčastněným závodníkům gratuluji. 
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Olympiáda AJ
V pondělí 28. května proběhlo v Praze celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce, do kterého 
se z místního přes okresní a krajské kolo probojovala Magdalena Břízová z tercie. Soutěžila v kate-
gorii II. B, kde se jí podařilo získat vynikající 2. místo. 
Magdaleně k tomuto úspěchu blahopřejeme a děkujeme ji za vzornou reprezentaci našeho gymná-
zia.

Fyzikální olympiáda         Lenka Macháčková
Mezi nejobtížnější vždy patří soutěže z přírodovědných předmětů. Vyžadují nejen znalosti nad rá-
mec učiva probíraného v běžné výuce, ale i dobré logické myšlení a schopnost samostatně pracovat. 
Proto jen málo žáků dokáže uspět ve Fyzikální olympiádě. Krajská kola jsou pořádána jen pro vy-
brané kategorie soutěžících a celostátního kola se mohou účastnit pouze žáci maturitních ročníků.
V již 59. ročníku Fyzikální olympiády mělo Purkyňovo gymnázium své zástupce. Nejlepšího výsled-
ku letos dosáhl Michal Jaroš z kvarty. Kategorie, v níž soutěžil, má jako nejvyšší pořádané krajské 
kolo, ve kterém Michal dosáhl na skvělé druhé místo. Blahopřejeme nejen k výsledku v této soutěži, 
ale také k výborným výsledkům v dalších soutěžích, kterých se účastnil. 

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Naše sportovní úspěchy              Renata Lanová
Okresní kolo v malé kopané starších žáků v Ho-
doníně – 4. místo.
Okrskové kolo v malém florbalu jsme vyhráli 
a tím si zajistili postup na okresní kolo do Žarošic 
a tam naši borci opět zvítězili.
Okresní kolo v malém florbalu starších žáků 
– 2. místo.
Okrskové kolo v malé kopané mladších žáků 
– 3. místo.
Na konci naší sportovní sezony chceme informo-
vat naše příznivce i rodiče našich žáků, že v cel-
kovém hodnocení škol celého okresu jsme se 
umístili na 2. místě. Děkuji všem sportovcům za 
vzornou reprezentaci školy.

Pohádkový pátek Renata Lanová
Tentokrát přišli na řadu šesťáci. Pro své spolužáky z nižších i vyšších ročníku si připravili velmi 
pěkný a zajímavý úkol. Třídy si měly vylepšit vstupní dveře do třídy plakáty svých oblíbených filmů, 
pohádek a seriálů. Akce se vydařila, svědčí o tom také zapojení 10 ze 13 tříd. 

Účast v okresním kole Pythagoriády Kristína Trusková
Každý školní rok se v naší škole koná matematická soutěž Pythagoriáda, ve které soutěží žáci pá-
tých až osmých ročníků. Děti nadané na matematiku praktikují své znalosti a dovednosti v různých 
logických úlohách. Letos se dva z těchto žáků, Lucie Karasová z 5. A a Tomáš Hebauer z 5. B, pro-
bojovali do okresního kola v Hodoníně. I tam si vedli výborně a oba dva se umístili v první pětce 
z počtu asi 50 dětí. Lucka skončila na druhém a Tomáš na čtvrtém místě. Gratulujeme!
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Setkání se současným slovenským uměním    Alžběta Vyskočilová
Studenti oděvního a interié-
rového designu Střední školy 
ve Strážnici měli v rámci jed-
nodenní exkurze, uspořádané 
v červnu, příležitost poznat 
z několika tvůrčích rovin 
současné slovenské umění. 
Otevřeny jim byly prostory 
Vysoké školy výtvarných 
umení v Bratislavě, kterými je 
provedla její současná absol-
ventka. Studenti byli sezná-
meni s prací Katedry textilnej 
tvorby – ateliérů Odevného 
dizajnu, Textilného dizajnu 
a Textilnej tvorby v priestore 
a získali informace o studiu 
a možnostech, které tato ško-
la, otevřená mezinárodním 
trendům, jakými jsou napří-
klad ruční výroba a nadčasový přesah tvorby, nabízí. Dále si prohlédli absolventské práce i pracov-
ní zázemí jednotlivých ateliérů. V den exkurze byl v Bratislavě současně zahájen mezinárodní festi-
val současného designu Bratislava Design Week s letošním tématem Identita. Na celkem sedmnácti 
místech města tak byly otevřeny galerie. Studenti Střední školy ve Strážnici si prohlédli v průběhu 
odpoledne pět z nich - vystavené práce nabídly jednu ze současných podob mladého slovenského 
umění. Jeho oficiální polohu si studenti prohlédli na expozici slovenského umění muzea Danubiana, 
které od roku 2000 prezentuje ty z nejprestižnějších osobnostní slovenské výtvarné scény, zastou-
peni jsou zde například slovenský figuralista Peter Pollág anebo Rudolf Sikora, který svým dílem 
reflektuje ohroženost planety lidskou činností. Toto centrum moderního umění, nacházející se jižně 
od Bratislavy na hranicích Slovenska, Maďarska a Rakouska a položené na poloostrově mířícího do 
toku Dunaje, současně studentům ukázalo velmi citlivé propojení moderní architektury s přírodou. 

Střední škola Strážnice
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Celoškolské vystoupení Základní umělecké školy   Petr Jandásek
Letošní školní rok se nesl ve znamení příjemných akcí, hezkých koncertů, úspěchů na soutěžích 
a jedinečných zážitků z tradičních akcí. 

Série vystoupení pro mateřské a zá-
kladní školy, to, jak jsme „vařili hudeb-
ní dort“, naši klauni Šikula, Chytrolín 
a Troubelín, kteří zajišťovali uvolněnou 
náladu při koncertech pro základní ško-
ly a bezesporu závěrečná akce školy 
– Celoškolské vystoupení, kterou jsme 
opět naši „sezónu“ uzavřeli.
V úvodu koncertu zazněla v podání 
školního orchestru píseň Eldorádo od 
Waldemara Matušky. Odstartovala tak 
dvouhodinu plnou písní, skladeb a tan-

ců. Zazpívali také naši nejmenší žáci – 
„Notičky“, pěvecký sbor složený z dětí 
z hudebních nauk, zahrál Komorní 
smyčcový soubor „Barokáč“, tři cimbá-
lové muziky, kytarový a akordeonový 
soubor, flétnový ansámbl, sólisté Robert 
Chytil, Jan Lukaštík, Petr Otépka, Filip 
Bartoš, Hana Straková, Antonín Cáb 
a sólo tanec – Rozálie Rosíková a také 
celý taneční obor. Na konci vystoupe-
ní, který tvořil opět školní orchestr, se 
připomněli naši klauni Šikula, Chytrolín 
a Troubelín a zajistili tak spolu s orches-
trem jedinečný závěr „Celoškoláku“.  
Celoškolské vystoupení pro nás zname-
ná vyústění naší roční práce, přípravy trvají mnoho hodin a přijmout zpět naši vydanou energii ze 
zaplněného sálu, bouřlivého potlesku a Vaší skvělé nálady, je pro nás velkou odměnou.
Pokud byste si chtěli tuto akci připomenout, fotografie a video jsou na našich webových stránkách 
www.zusstraznice.cz nebo facebookovém profilu Základní umělecká škola Strážnice.

Základní umělecká škola Strážnice
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Došlo do redakce
Pozvedněte svůj zrak – vesmírná episoda je připravená 
Již od pradávných věků, kdy si člověk ještě neuměl vyložit nebeské děje a zákony, obracel s údivem 
svůj zrak k obloze. Čas od času na ní spatřoval pozoruhodné a mimořádné úkazy, které v něm 
vyvolávaly nejen strach a tíseň, ale zároveň nesmrtelnou touhu k jejich poznávání. Zabýval se jimi 
v celé předlouhé epoše svojí existence, což mu zůstalo až do dnešních dní. Byl přitom povzbuzován 
jedním z nejsilnějších motivů – hledáním pravdy. Jak se postupně jeho rozum zmocňoval sku-
tečnosti, úkazům porozuměl a začal si uvědomovat jejich význam v hlavním proudu vesmírných 
událostí.
Jedna z takových učebnicových epizod se odehraje nad našimi hlavami o prázdninové noci  
z 27. na 28. července, kdy si pro nás náš Měsíc společně se Zemí a Sluncem připravil další hru 
z plejády stínových představení. Tentokrát jde o nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto století, pro-
to je nepochybně tím nejočekávanějším. Jeho hlavní výsadou bude průchod jediného souputníka 
naší planety geometrickým středem zemského stínu, s čímž právě souvisí nejdelší možná délka 
fáze úplného zatmění – 1 hodina a 43 minut. Půjde o první úplné zatmění Měsíce viditelné z Česka 
po třech letech.
Vesmírná epizoda je letos připravená pro letní oblohu v období žní, kdy jsou noci teplé, a tudíž 
k pozorování nanejvýš příhodné. Vyjde-li počasí, čeká nás úžasná víkendová noc.
Vydejte se za město nebo za svoji obec do otevřené krajiny nezasažené světelným znečištěním 
pouličních lamp a sledujte jihovýchodní obzor. Měsíc vychází 3 minuty před západem Slunce v po-
době mírně ztmavlého úplňku, který již bude částečně levým dolním okrajem ponořen do stínu 
naší planety. Počátek úplného zatmění nastane o půl deváté a očekávaná maximální fáze, kdy 
geometrické středy Slunce, Země a Měsíce budou ležet na jedné přímce, zaujme mysl pozorovatelů 
ve 22 hodin a 21 min. Devatenáct minut po půlnoci potom vesmírná scéna skončí. Polostínová 
fáze úkazu, která bude následovat, je již očima nepozorovatelná. Jakmile bude Měsíc ponořen do  
úplného stínu Země, objeví se naše stříbrná Mléčná dráha táhnoucí se noční oblohou v celé své 
udivující kráse – rázem ji rozjasní myriády jejich třpytivých hvězd. 
Shodou okolností, a to ve prospěch pozorovatelů, připadá na datum úkazu velká opozice Marsu se 
Sluncem, při které rudá planeta dosáhne maximální hvězdné velikosti. O čtyři dny později bude 
Mars dokonce nejblíže k Zemi od roku 2003. Výrazně jasná planeta doplní měsíční zatmění svojí 
nápadnou naoranžovělou barvou, a to jižně od Měsíce. Planetu Saturn naleznete nad jižním obzo-
rem v souhvězdí Střelce, Jupiter v souhvězdí Vah a na jihozápadním obzoru nepřehlédnete velmi 
jasnou Venuši. Červený veleobr Antares v souhvězdí Štíra, který je královskou hvězdou Persie, 
zaujme pozici mezi Saturnem a Jupiterem. 
Pozvedněte svůj zrak a nechte volně plynout svoji mysl – okna vesmíru jsou dokořán. 

A. Hampl, správce Amatérské pozorovatelny Želechovice

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům na naší výroční členské schůze konané 19. 5. v sobotu v KD Strážničan.
Ráda bych poděkovala starostce Renatě Smutné, Libuši Černé, MUDr. Svobodovi a dalším pracovní-
kům sociálního zabezpečení jak ze Skalice, tak sociálním pracovníkům ze Strážnice. Děkuji všem, 
kteří se podíleli na této akci, nesmím zapomenout na KD, kde byl překrásně vyzdobený sál. Děkuji 
Janě Hanákové za vystoupení Danájku i s muzikou. Toto vystoupení našich nejmenších bylo velice 
úspěšné a překrásné. Nám všem bylo krásným zážitkem a zůstane v našich srdcích do dalších let. 
Věřím, že i nadále zůstanou naši členové věrni svazu zdravotně postižených, kde předsedkyní je už 
několik let Božena Poznecká, s dobrými zkušenostmi a výsledky této organizace. Lidským přístupem 
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bez rozdílu nás všech. Dobrá spolupráce je s Úřadem práce Hodonín, Veselí nad Moravou, se Strážni-
cí a Skalicí. Děkujeme všem OÚ a podnikatelům za spolupráci a také všem sponzorům, kteří přispěli 
do naší bohaté tomboly. Nejen zájezdy jsou úspěšně prováděny a doprovázeny Boženou Pozneckou. 
Jedná se o týdenní pobyty, jednodenní termální lázně a taky naše oblíbené muzikály. Jsem ráda, že 
se lidi natolik angažují a rádi se vrací do naší kanceláře ZP se zájmem o naše služby pro všechny 
členy a občany nejen ze Strážnice, ale ze všech spádových obcí je velký zájem. Dovolte mi ještě jed-
nou poděkovat za vše dobré, za lidské přístupy nás všech bez rozdílu. Přeji všem hodně zdraví a jen 
pěkné vztahy. Krásného jednání všude na úřadech mezi lidmi ve zdravotním středisku, ať nás dopro-
vází pěkný přístup mezi lidmi, jen tak se dosáhne cíle našeho města ve Strážnici i spokojeného žití. 

Za výbor zdravotně postižených předsedkyně Božena Poznecká

Sport
T. J. Sokol Strážnice
Oddíl florbalu si každoročně nechává na úplný konec sezony dvě velké akce.
První z akcí je ukončení sezony pro všechny hráče, rodiče, fanoušky a další kamarády.
Letos jsme se ve čtvrtek 14. června sešli na Baťově kanále - občerstvení U Veličky. Po přivítání hráčů, 
rodičů a dalších pozvaných hostů jsme se společně vrhli na plenění přinesených zásob. Úměrně tím, 
jak se naše vlastní zásoby tenčily, jsme svůj zájem přenášeli na obsluhu a bar, který byl na nás výbor-
ně připraven (dostatek jídla, pití, nanuků a jiných pochutin). Když nám trenéři řekli, že máme u baru 

Sbor dobrovolných hasičů Strážnice, děkuje touto cestou firmě Gumex 
Strážnice za podporu a zakoupení sportovních přileb pro mladé hasiče 

na jejich závodní činnost.  Boris Gregorovič starosta SDH Strážnice
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otevřený účet... nebylo z naší strany co řešit 
☺. V permanentním obležení byla trampolína, 
houpačky, skluzavky a jiné sportovní nářa-
dí. Kdo se chtěl pokochat výhledem na Baťův 
kanál z vodní hladiny, mohl využít i lodičky. 
Protože jsme florbalový oddíl, naši trenéři nám 
připravili i vědomostní soutěž – florbalový kvíz 
o ceny, jak jinak - florbalové. Každý mohl odpo-
vědět na otázky z florbalové historie, pravidel 
a ukázat, že správný florbalista musí umět více, 
než jen běhat s hokejkou po tělocvičně. Kdo měl 
nejvíce bodů, vybral si cenu podle libosti. A ani 
ti, co neuspěli, neodcházeli s prázdnou, každý 
si odnášel florbalový míček jako cenu útěchy. 

Vyvrcholením akce byly zorbové koule, které si vyzkoušel snad každý. Není úplně jednoduché se 
nechat zavřít do nafouknuté koule a chodit po vodě. Zažili jsme si u toho hodně srandy. Po třech 
hodinách zábavy nastalo loučení se spoluhráči a trenéry... uvidíme se zase až v srpnu na soustředění, 
fyzičkách a v tělocvičně!
Druhou florbalovou akcí, která má v T. J. Sokol Strážnice tradici, je florbalový maraton.
Nachystáme si v tělocvičně hřiště, z domu si vezmeme dostatek trik a ručníků, vezmeme si dostatek 
vody, do rukou chytneme florbalku a pak už jen hrajeme, hrajeme a zase hrajeme... občas i vystřídáme 
a zase hrajeme ☺ Letos jsme vydrželi šest a půl hodiny a postupně se v tělocvičně vystřídalo na pade-
sát lidí. Spolu s námi si zahráli i rodiče, kamarádi a trenéři. U hry jsme dokonce stihli „zdolat“ i velký  
dort, který pro nás trenéři nechali udělat (prý, abychom doplňovali energii – řada z nás ji doplňovala 
svědomitě a hned několikrát – chodili jsme si přidat ☺) S narůstajícím počtem odehraných hodin 
narůstala i naše únava... z pěti hráčů na hřišti v úvodu akce už střídali vždy jen tři hráči. Čím méně 
bylo ale aktivních hráčů, tím déle chtěli zůstat všichni na hřišti a hrát! Úplně do konce nás vydrželo 
15 hráčů (nejmladší pět let, nejstarší čtrnáct let). Před půl devátou večer jsme začali uklízet hřiště 
a protáhli se závěrečným strečinkem. Děkujeme za návštěvu paní starostce, která nás přišla pozdravit 
a podívat se, jak se florbal hraje. A koho by zajímal výsledek – zelení – modří 83:94.
Tímto jsme definitivně udělali tečku ze florbalovou sezonou 2017/2018 a těšíme se všichni po prázd-
ninách na další společné akce, turnaje a tréninky!
Další foto a informace na http://www.florbal-straznice.cz.

Děti a trenéři florbalu T. J. Sokol Strážnice
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TJ Orel Strážnice informuje
Za nádherného počasí se uskutečnil Den matek na Zahradě u sv. Martina ve spolupráci s Rodin-
ným centrem. Děti ze zájmových kroužků (DFS Fěrtúšek a Demižónek, mažoretky, sportovní gym-
nastika) ukázaly svou činnost, a tak byl program skutečně bohatý. Hudební doprovod zajistila ZUŠ 
se svojí mladší a starší cimbálovou muzikou. Děti i dospělé dále rozesmálo i potěšilo vystoupení 
Tetin z Brna. Nechyběly ani nápadité výtvarné dílničky a skákací hrad.

Dále DFS Fěrtúšek reprezentoval naše město na folklorním festivalu v Brně a spolu s Demižónkem 
na folklorním festivalu „Májíček“ ve Zlíně. Obě vystoupení doprovodila CM ZUŠ.
TJ Orel zve všechny příznivce na tradiční závody kol a koloběžek 
22. 7. 2018 ve Starém městě.

Všem dětem i jejich rodičům přejeme krásné prázdniny. Zdař Bůh!
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Vzpírání
Smutný report z ME veteránů ve vzpírání

V neděli 17. 6. mělo v Budapešti na veteránském M.E. 
zastoupení i torzo bývalého vzpírání ze Strážnice. Jir-
ka Belžík, coby kouč a bývalý závodník, nu a já, dosud 
závodící. M.E. probíhalo po celý týden od soboty 16. 6. 
Přihlášených bylo přes pět set závodníků.
Začíná se vždy nejstaršími a postupně po nejmladší,  
tj. pětatřicátníky. Kupodivu již patřím do staré gardy, 
proto jsem startoval v neděli. Dle přihlášek jsem si ne-
dělal ambice na umístění v popředí, už jen kvůli mým 
tréninkovým podmínkám. V bytě se toho moc dělat 
nedá... Nu nechť. Situace v závodě se ale vyvíjela tak, že 
jsem nakonec bojoval o třetí místo... Měl jsem s třetím 
v pořadí shodný výkon, byl jsem lehčí, a proto až do 
loňska bych byl na třetím místě. Byl bych, kdyby... Letos 
vše jinak, lépe se umísťuje ten, kdo ten výkon podá prv-
ní. A protože se nástupy na činku losují, tak se to nedá 
ovlivnit. Jak říká Babiš: Sorry!!!
Vím, že mnoho lidí ze Strážnici mi docela fandí, takže 
zklamání nejen pro mně, ale i pro ně. Přitom jsem letos 
do přípravy dával opravdu hodně, ale i to bylo málo. 

Výsledkem je konečné čtvrté místo a snad naděje na někdy příště, kdy se to možná povede.
Velké poděkování si zaslouží i Jirka Belžík, za doprovod při soutěži, za jeho fandění i za nečekanou 
finanční podporu. Odkaz na video bit.ly/2t63WEX

Takže přátelé, snad někdy příště.                  Vybíral Josef
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Máte rádi pohyb a nebojíte se, dát si do těla? Pak právě pro vás tu máme výzvu v podobě dvaceti 
kilometrů s převýšením 820 metrů v okolí Radějova (Travičná, Mlýnky, Hotařská búda...) ve formě 
chodecko-běžeckého závodu. Akce se koná 15. 9. 2018 a je nutné se registrovat nejpozději do  
25. 8. 2018. Startovné 150 Kč jde na občerstvení, přípravu závodu, zdravotníka v cíli a další.

Cílem je v časovém limitu 5 hodin překonat trať, ne-
zranit se při tom a užít si atmosféru. Na trati je několik 
hlídek, od kterých je třeba získat záznam do Závodnické 
karty a tři občerstvovačky, kde každý závodník obdrží 
vždy 0,5 l vody a něco malého na doplnění energie. Ba-
nány od nás však prosím nečekejte.
Jistě jste již pochopili, že se jedná o amatérský sportov-

ní počin, který je však založený na zkušenostech z horských ultramaratonů a myšlenkou je přiblí-
žit tuto atmosféru normálnímu smrtelníkovi, který je zvyklý alespoň trochu se hýbat.
Rozhodli jsme se pro povinnou GPS (hodinky či mobil), kde musí být uložena daná trasa závodu. 
(Podrobně popsáno na webu závodu.)
Veškeré další informace včetně pravidel, mapy, registrace a případného kontaktu naleznete na 
webu www.partyzanska.cz.
Závod zaštiťuje zapsaný spolek Moravia Artisti Societa, z. s. ze Strážnice. Hlavními iniciátory závo-
du jsou Richard Šebesta, Jakub Binder, Jana Javorová a jejich přátelé
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Městská knihovna při KD Strážničan
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Ve středu 6. 6. 2018 měli znovu knihovnu na povel Královna a maskot Knišpík, kteří každoročně 
pasují prvňáčky na čtenáře knihovny. Děti dostaly svoje čtenářské průkazy, „Knížky pro prvňáčky“ 
a také si poprvé samy vypůjčily knihy. Snad jim prvotní nadšení do čtení dlouho vydrží. 

Kultura ve městě
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Hrátky s pamětí 
S koncem školního roku ukončili účastníci kurzu trénování paměti pod vedením Zdeňka Gloze své 
pravidelné setkávání. Obdrželi diplom za úspěšné absolvování a už se těší na další pokračování 
v říjnu, kam jsou srdečně zváni případní noví zájemci. 
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Městská muzeum ve Strážnici
Bílá věž, synagoga a muzeum
Od června letošního roku se pod správu Muzejního a vlastivědného spolku dostala kromě měst-
ského muzea a synagogy i Bílá věž. 
Bílá věž
Dovolujeme si Vás pozvat na prohlídku interiéru věže s krásným výhledem na město. 
Otevírací doba  PO–NE: 9.30–11.30, 12–17.30 hodin
Synagoga
V synagoze je nainstalována expozice „Žili mezi námi“, která bude doplněna od července výstavou 
fotografií Jaroslava Gutha s názvem „Tajemné kameny“.
Otevírací doba synagogy: PO–NE: 9.30–11.30, 12–17.30 hodin
Městské muzeum
V podzemí muzea je nainstalována výstava modrotiskových obrazů Antonie Dostálkové z Uherského 
Hradiště, v přízemí je výstava určená především pro rodiny s dětmi – výstava lego – Svět kostiček a sa-
mozřejmě si můžete prohlédnout i stálé expozice v prvním patře s historií, kulturou a přírodou Strážni-
ce a Strážnicka. Jako bonus jsme pro návštěvníky připravili turistická razítka věže, synagogy a muzea.
Otevírací doba muzea
Červen:
ÚT–PÁ:  8–11.30,  12–17.00
SO,  NE:   13.00–17.00
Červenec, srpen 
ÚT–PÁ:  9–11.30, 12–17.30
SO, NE  13.00–17.00
Zvýhodněné vstupné do památkových objektů ve Strážnici
Pokud si zakoupíte vstupenku do jakéhokoliv z objektů, spadajícího pod správu Muzejního a vlasti-
vědného spolku – Městské muzeum, Bílá věž, synagoga, tak vstup do dalších dvou objektů máte po 
předložení této první zakoupené vstupenky se slevou. Platnost slevy trvá dva dny od zakoupení prv-
ní vstupenky. Na vstupenky budete dostávat jako bonus speciální pamětní razítka daných objektů:

Vstupné: 
Městské muzeum – prohlídka podzemí s výstavou modrotisku, výstava lego v přízemí a stálé 
expozice v prvním patře
 Běžné vstupné: Zlevněné vstupné 
Dospělí: 45 Kč 40 Kč
Děti, studenti, důchodci: 25 Kč 20 Kč
Rodinné: 2 dospělí + 1–3 děti 100 Kč 95 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synagoga – prohlídka interiéru, výstav s židovskou tématikou, židovského hřbitova
 Běžné vstupné: Zlevněné vstupné:
Dospělí:  25 Kč 20 Kč
Děti, studenti, důchodci: 15 Kč 10 Kč
Rodinné: 2 dospělí + 1–3 děti 60 Kč 45 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bílá věž
Prohlídka interiéru, výhled na město
 Běžné vstupné: Zlevněné vstupné:
Dospělí: 20 Kč 15  Kč
Děti, studenti, důchodci: 15 Kč 10 Kč
Rodinné: 2 dospělí + 1–3 děti 50 Kč 35 Kč
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Národní ústav lidové kultury
Připravované akce ve strážnickém skanzenu pro období letních prázdnin. Národní ústav lidové 
kultury připravuje na měsíce červenec a srpen následující akce:

8. 7. 2018    15.00 hod.
Odpoledne s ochotnickým divadlem
V areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy se uskuteční divadelní představení vybraného 
ochotnického loutkového divadla. Srdečně zveme všechny příznivce ochotnického divadla, tento-
krát trochu netradičně pod širým nebem v krásném přírodním prostředí strážnického skanzenu.

22. 7. 2018    15.00 hod.
Odpoledne s ochotnickým divadlem
Další představení vybraného slováckého ochotnického divadla v amfiteátru skanzenu. Srdečně 
zveme všechny příznivce ochotnického divadla, tentokrát trochu netradičně pod širým nebem 
v krásném přírodním prostředí strážnického skanzenu. 

Ne 29. 7. 2018 
Dožínky ve skanzenu
Oslava sklizně s tradičním dožínkovým průvo-
dem. Ukázky žňových prací – sečení obilí kosou 
s hrabicí a žacím strojem, mlácení obilí motorovou 
mlátičkou i cepy. Ochutnávka čerstvě upečeného 
chleba a koláčků z nové mouky, ale i letní specia-
lity – kvašené okurky. Dožínkový průvod v podání 
folklorního souboru ze Slovácka.
Program pro veřejnost od 9.00 do 17.00 hod.
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Ne 5. 8. 2018 
Hasičská neděle
Z historie do současnosti v podání hasičských sborů z okolí Strážnice a jejich hostů. Představení 
historické i současné hasičské techniky: stříkaček, cisteren, žebříků. Ukázky hasičských zásahů, 
hasičského sportu, skok do záchranné plachty, ukázka spolupráce složek Integrovaného záchran-
ného systému. 
Program pro veřejnost od 9.00 do 17.00 hod.

So  11. 8. 2018 
Pouť ve skanzenu 
Návštěvníci si budou moci v prostředí Muzea vesnice jihovýchodní Moravy užít jarmareční pou-
ťové atmosféry – potkat flašinetáře, mořskou pannu v kádi, rozličná představení pro dámy, pány 
i děti, spoustu stánků s lákavým zbožím a další atrakce, které ke každé pouti neodmyslitelně patří.
Program pro veřejnost od 9.00 do 17.00 hod.

19. 8. 2018    15.00 hod.
Odpoledne s ochotnickým divadlem
Představení třetího ochotnického divadla ze Slovácka v amfiteátru skanzenu. Srdečně zveme 
všechny příznivce ochotnického divadla, tentokrát trochu netradičně pod širým nebem v krásném 
přírodním prostředí strážnického skanzenu. 

25. 8. 2018
Vojenský den – Kazaň 1918 
Vojenský program s bojovou ukázkou Kazaň 1918 (boj čs. legionářů v Rusku proti bolševikům 
v roce 1918). Rekonstrukce bojů, ukázky vojenských táborů a historické obrněné techniky z doby 
první světové války.
Program pro veřejnost od 9.00 do 17.00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu 
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ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ
Legiovlak navštíví Strážnici
Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích, opět vyrazil na pouť po Čechách, jeho další zastávkou 
v jubilejním roce 100. výročí vzniku Československé republiky bude Strážnice, kde ho můžete zdarma 
navštívit od 21. do 26. srpna. Spolu s bojovou ukázkou Kazaň 1918, která se v sobotu 25. srpna usku-
teční ve strážnickém skanzenu, tak připomene 100. výročí dobytí Transsibiřské magistrály českoslo-
venskými legionáři.

Legiovlak, pojízdné muzeum na kolejích 
Československé obce legionářské, připo-
míná 100. výročí boje československých 
legií za samostatný stát. Souprava histo-
rických vagonů, která vznikla za podpory 
Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších 
institucí, projede do roku 2020 celou Čes-
kou republiku a Slovensko. V současnosti 
se Legiovlak skládá ze 13 zrekonstruo-
vaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. 
legionářů přepravovaly a bojovaly napříč 
Ruskem po Transsibiřské magistrále v le-
tech 1918–1920. Připomíná, že vznik Čes-
koslovenské republiky stál na životech 
a odvaze legionářů, kteří s myšlenkou 
samostatného státu Čechů a Slováku bo-

jovali prakticky po celém světě a na všech bojištích první světové války. 
Legiovlak představuje naši vojenskou historii široké veřejnosti. „V roce, kdy si připomínáme  
100. výročí vzniku naší republiky, úspěšných bojů proti bolševikům v Rusku a konec 
jedné z nejstrašnějších válek všech dob, je návštěva Legiovlaku ideální příležitostí, jak 
si tyto významné události připomenout. Legiovlak má tu výhodu, že za ním nemusíte 
nikam cestovat a přijede až do vašeho města,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu 
Legie 100.
Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma každý všední den od 8.00 do 18.00 a o 
víkendech od 9.00 do 19.00, každou celou hodinu pak probíhají komentované prohlídky 
s průvodcem. Každý návštěvník Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl legionáře 
mezi svými předky. Posádka v Plukovní prodejně dokáže hledat konkrétní osoby v data-
bázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky 
i hmotné předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se takto podařilo 
doplnit na 5 000 karet legionářů. 
Novinkou letošní sezony je expozice věnovaná loutkovým divadlům československých 
legionářů, kterou poskytlo Muzeum loutkových kultur z Chrudimi. „V promítacím voze, 
kde jinak běží ještě dokument o legiích, který jsme natočili vlastními silami, tak je nově 
10 originálních marionet, se kterými hráli přímo na frontě italští legionáři bratři Kopeč-
tí, pravnuci patrona českého loutkařství Matěje Kopeckého,“ říká Charfreitag a dodává: 
„Legionáři nebyli jen stateční bojovníci, ale uměli se postarat i o kulturu a zábavu ve 
svém volném čase, čímž si dobývali uznání a obdiv civilistů i spolubojovníků.“ V úterý 
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21. srpna přímo v Legiovlaku ve Strážnici sehrají loutkoherci divadla Buchty a loutky 
Radek Beran a René Krupanský hru Václava Živsy z roku 1918 nazvanou Zkáza tvrdého 
meče inspirovanou tehdejšími válečnými událostmi a parodující některé z protagonistů 
Velké války, zejména německého císaře Viléma II., přezdívaného Krvavý pes. Vstup je 
zdarma a určitě stojí za to představení navštívit. Představení se koná v časech 10.00, 
13.00, 15.00. 
Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým 
reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského života a jejich 
boje. Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna na kolejích a legionáři se museli 
postarat o vše sami a ještě v pohybu. Běžný příbytek vojáků představuje tzv. těpluška 
až pro 30 mužů, která ostře kontrastuje luxusnímu salonnímu vozu pro důstojníky a ge-
nerály. Návštěvníci mohou prohlédnout další vagony ze života legionářů, například vůz 
polní pošty, nejspolehlivější prostředek komunikace na celé tehdejší Sibiři, „létající“ sanit-
ní vagon, vozy s kovářskými či krejčovskými dílnami. Způsob boje legionářů pak přiblíží 
improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby vyzbrojený dělem a kulomety, štábní vagon 
pro plánování operací, či plošinové vozy s materiálem. V průběhu roku by se k Legio-
vlaku měla přidat i zrekonstruovaná parní lokomotiva, ta ale bohužel na začátku sezony 
ještě není provozuschopná, ač se na jejím znovuzrození intenzivně pracuje v plzeňském 
depu. Další informace najdete na webu www.legiovlak.cz
Kontakt pro média: Miloš Borovička, tiskový mluvčí, borovicka@csol.cz, 602 519 828

Jiří Charfreitag, tajemník projektu, legie100@csol.cz, 734 851 530
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ÚTERÝ 3. 7. | 21:15 hod. REŽIE: MARIE POLEDŇÁKOVÁ

JAK DOSTAT TATÍNKA DO POLEPŠOVNY
KOMEDIE, RODINNÝ | ČESKOSLOVENSKO | 1978 | 85 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ

STŘEDA 4. 7. | 21:15 hod. MODERUJE: FILIP CHLUD

VELKÝ LETNÍ KVÍZ
ZÁBAVNÝ KVÍZ O HODNOTNÉ CENY

ČTVRTEK 5. 7. | 21:15 hod. REŽIE: BRIAN FREE

AUTA 3
ANIMOVANÝ, RODINNÝ, KOMEDIE | USA| 2017 | 100 MINUT | ČESKÝ DABING

Luboš a Anna, Vaškovi rodiče, se ocitají ve složité situaci. Jeden druhého se snaží pochopit, 
respektovat rozdílnost povah - zpočátku hlavně kvůli dítěti. A není lehká ta cesta, na níž se má 
znovu upevnit vztah už jednou narušený. Situace, která nastala, je dost kuriózní: dva lidé, muž 
a žena, se po osmi letech opět setkávají, znovu se poznávají.

Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut 
poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze 
mladá automechanička Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na vítězství a inspirace od 
Doktora Hudsona Horneta...

ÚTERÝ 10. 7. | 21:15 hod. REŽIE: ETHAN COEN, JOEL COEN

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
DRAMA, KRIMI, THRILLER | USA | 2007 | 122 MINUT | ČESKÉ TITULKY

Původně si chtěl Lleywelyn Moss v noci jenom zalovit. Jenže v místech, kde se prázdná pustina 
dělí díky hraničním kamenům na Texas a Mexiko, měl „štěstí“ na jiný úlovek. Mezi zkrvavenými 
těly v rozstřílených autech leželo několik balíků čistého heroinu a dva miliony dolarů v hotovos-
ti. Neodolal pokušení a započal tím zběsilou štvanici na sebe i svoji mladou ženu...

STŘEDA 11. 7. | 21:15 hod. REŽIE: J. A. BAYONA

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
AKČNÍ, DOBRODRUŽNÝ | USA | 2018 | 130 MINUT | ČESKÝ DABING | OD 12 LET

Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nublar, exotickém ostrově, kde prospe-
roval unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále 
jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali ostrov 
napospas prehistorickým tvorům...

NEDĚLE 15. 7. | 21:15 hod. REŽIE: ARMANDO LANNUCCI

ZTRATILI JSME STALINA
KOMEDIE, DRAMA | VEL. BRIT. | 2017 | 106 MINUT | ČESKÝ DABING | OD 12 LET

5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho skonu vypuká v řadách jeho 
nejbližších naprostý zmatek a panika. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud báli 
jen pomyslet. Vždyť Lenin byl, je a bude vždy živý. Proč by nemohl i Stalin? Během jeho života 
se soustředili především na to, jak jej přežít...

ÚTERÝ 17. 7. | 21:15 hod. REŽIE: CHRISTOPHER NOLAN

DUNKERK
AKČNÍ, VÁLEČNÝ | VEL. BRIT. | 2017 | 106 MINUT | ČESKÉ TITULKY | OD 12 LET

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíče-
ných francouzských, britských a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na 
jaře 1940.

ČTVRTEK 19. 7. | 21:15 hod. REŽIE: ANDY MUSCHIETTI

TO
DRAMA, HOROR | USA | 2017 | 135 MINUT | ČESKÝ DABING | OD 15 LET

Když ve městě Derry ve státě Maine začnou mizet děti, musí skupina mladých chlapců a děvčat 
čelit svým největším obavám v boji proti zlému klaunovi jménem Pennywise, jehož vražedná 
a násilnická historie se táhne napříč staletími.

SOBOTA 21. 7. | 21:15 hod. REŽIE: ONDŘEJ HUDEČEK

THE NAGANO TAPES
DOKUMENTÁRNÍ, SPORTOVNÍ | USA, ČESKO | 2018 | 73 MINUT | ČESKÉ TITULKY

Inspirující příběh za historickou zlatou medailí České republiky na Zimních olympijských hrách 
1998 v Naganu v mužském ledním hokeji je ztvárněn v Nagano Tapes od Olympic Channel's 
Five Rings Films.

NEDĚLE 22. 7. | 21:15 hod. REŽIE: ONDŘEJ HAVELKA

HASTRMAN
ROMANTICKÝ | ČESKO | 2018 | 100 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ | OD 12 LET

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkov-
ské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou  
z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se 
životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova  
dcera Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů...

ČTVRTEK 26. 7. | 21:15 hod. REŽIE: ZDENĚK TROŠKA

ČERTOVINY
POHÁDKA | ČESKO | 2017 | 101 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ

Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli 
šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. 
Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to 
stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší...

NEDĚLE 29. 7. | 21:15 hod. REŽIE: GARTH DAVIS

MÁŘÍ MAGDALÉNA
DRAMA | VEL. BRIT., USA | 2018 | 120 MINUT | ČESKÝ DABING | OD 12 LET

Film Máří Magdaléna je autentickým a lidským portrétem jedné z nejosudovějších žen 
v dějinách lidstva. Biblický příběh líčí osudy Máří, mladé ženy hledající nový způsob života. Máří 
natolik svazují každodenní rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá se k novému společenskému 
proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaretský. Brzy se stane srdcem tohoto hnutí a po 
Ježíšově boku se vydává na cestu, která vede do Jeruzaléma, k osudovým událostem, jež jsou 
základním kamenem naší civilizace.

ÚTERÝ 31. 7. | 21:15 hod. REŽIE: JAN SVĚRÁK

OBECNÁ ŠKOLA
KOMEDIE, DRAMA | ČESKOSLOVENSKO | 1991 | 97 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ

Je krátce po válce a do chlapecké třídy jedné ze škol na předměstí Prahy chodí také desetiletý 
Eda Souček se svým kamarádem Tondou. Stejně jako ostatní spolužáci, také Eda s Tondou 
zcela ignorují pokusy rezignované učitelky Maxové o výuku a spíš než o učivo se zajímají 
o barvu jejích kalhotek. Není divu, že se učitelka jednoho dne zblázní a na její místo nastoupí 
nový učitel. Jmenuje se Igor Hnízdo a vymyká se všem učitelům, které kluci do té doby poznali.

ČTVRTEK 12. 7. | 21:15 hod. REŽIE: STEVEN SPIELBERG

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
AKČNÍ, SCI-FI | USA | 2018 | 140 MINUT | ČESKÝ DABING | OD 12 LET

Děj filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá 
na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, 
který vytvořil geniální a excentrický James Halliday (Mark Rylance). Když Halliday zemře, 
odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde 
v OASIS...

WWW.LETNIKINOSTRAZNICE.CZ VSTUPNÉ: 70 KČINFO@LETNIKINOSTRAZNICE.CZ

ÚTERÝ 24. 7. | 21:15 hod. REŽIE: TIM BURTON

BATMAN
KRIMI, THRILLER | USA, VELKÁ BRITÁNIE | 1989 | 122 MINUT | ČESKÝ DABING

Velkoměsto Gotham City je sužováno gangstery, které vede kyselinou děsivě znetvořený Joker. 
Policie se zdá být bezmocná. Mnohem větší respekt mezi zločinci budí maskovaný netopýří 
muž - Batman - objevující se vždy tam, kde je páchána nějaká nepravost. Reportérka Vicki 
Valeová, píšící o Batmanových kouscích, se seznámí s plachým milionářem Brucem Waynem 
a stráví s ním opojnou noc...

!!! POZOR - ZMĚNA PROGRAMU !!! POZOR - ZMĚNA PROGRAMU !!! 
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ČTVRTEK 16. 8. | 21:00 hod. REŽIE: RIAN JOHNSON

STAR WARS - POSLEDNÍ Z JEDIŮ
AKČNÍ, SCI-FI, DOBRODRUŽNÝ | USA | 2017 | 150 MINUT | ČESKÝ DABING

Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm pokračuje sága rodu Skywalkerů. 
Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie 
prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující 
události z minulosti.

ČTVRTEK 2. 8. | 21:00 hod. REŽIE: JAN SVĚRÁK

PO STRNIŠTI BOS
KOMEDIE, DRAMA | ČESKO, SLOVENSKO | 2017 | 111 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ

Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protekto-
rátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. 
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Mladá městská 
rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími 
příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka.

NEDĚLE 5. 8. | 21:00 hod. REŽIE: LEE UNKRICH, ADRIAN MOLINA

COCO
ANIMOVANÝ, HUDEBNÍ | USA | 2017 | 105 MINUT | ČESKÝ DABING

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudební-
kem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěři-
telných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře 
Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.

ÚTERÝ 7. 8. | 21:00 hod. REŽIE: JAKE KASDAN

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
DOBRODRUŽNÝ, FANTASY, KOMEDIE | USA | 2017 | 119 MINUT | ČESKÝ DABING

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli 
- zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se 
stávají postavami, které si pro hru zvolili: z počítačového hráče Spencera se stává odvážný 
dobrodruh, náruživý sportovec Fridge přijde (dle svých slov) "o horního půl metru těla" a stane 
se z něj drobný génius, ze všemi oblíbené Bethany se stává profesor ve středním věku 
a zamlklá samotářka Martha je proměněna v drsnou bojovnici.

PÁTEK 17. 8. | 21:00 hod. REŽIE: QUENTIN TARANTINO

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
DRAMA, KRIMI | USA | 1994 | 154 MINUT | ČESKÝ DABING | OD 15 LET

Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let je autorskou Biblí Quentina Tarantina, který v tomto 
opusu definoval základní prvky své režisérské poetiky a vytvořil dílo rozněcující náročné kritiky 
na festivalu v Cannes, levicové a pravicové intelektuály i zedníky dopřávající si po těžké šichtě 
trochu oddychu...

NEDĚLE 12. 8. | 21:00 hod. REŽIE: JIŘÍ VEJDĚLEK

TÁTOVA VOLHA
KOMEDIE, DRAMA | ČESKO | 2018 | 90 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ

Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla.  Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě 
jejich dcery Terezy, má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě 
ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse 
ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra 
upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho 
bývalých milenek a přátel, aby o tajemství zjistily víc...

ÚTERÝ 14. 8. | 21:00 hod. REŽIE: JUSTIN SHIRLEY-SMITH

QUEEN A NIGHT IN BOHEMIA
ZÁZNAM KONCERTU | VELKÁ BRITÁNIE | 1975 | 90 MINUT | ČESKÝ DABING

Záznam koncertu ze Štědrého dne roku 1975 na stadionu Hammersmith Odeon v Londýně. 
Neuvěřitelně energický koncert přenášela živě i britská BBC a vystoupení bylo průlomem v 
kariéře kapely, která se stala jednou z nejslavnějších všech dob...

PÁTEK 9. 8. | 21:00 hod. REŽIE: FILIP ZÁRUBA

BUFO ALVARIUS
DOKUMENTÁRNÍ | ČESKO | 2017 | 84 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ | OD 18 LET

Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku, tryptaminu 5-MeO-DMT 
a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouště. Film je koncipován jako strhující audio-vizuální 
dobrodružství, které umocňují originální zážitkové animace inspirované touto mimořádnou 
látkou...

NEDĚLE 19. 8. | 21:00 hod. REŽIE: OLDŘICH LIPSKÝ

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
RODINNÝ, KOMEDIE | ČESKOSLOVENSKO | 1977 | 80 MINUT | ČESKÉ ZNĚNÍ

Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti 
některým dospělým ze své obce, když chtějí proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Za 
vydatné pomoci duchů, rytíře Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcerky Leontýnky obývajících 
zchátralý objekt, a mnoha trpaslíků, které rytíř přivolal, se jim podaří dosáhnout cíle - hrad je 
opraven a předán do péče dětí.

ÚTERÝ 21. 8. | 21:00 hod. REŽIE: KENNETH BRANAGH

THOR: RAGNAROK
AKČNÍ, DOBRODRUŽNÝ | USA | 2017 | 130 MINUT | ČESKÝ DABING | OD 12 LET

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do 
závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova 
a konec asgardské civilizace - který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela. 

ČTVRTEK 23. 8. | 21:00 hod. REŽIE: TAYLOR SHERIDAN

WIND RIVER
DRAMA, KRIMI | USA | 2011 | 110 MINUT | ČESKÉ TITULKY | OD 12 LET

Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské 
dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka FBI Jane Bannerová, která do odlehlé 
indiánské rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela nepřipravená na drsné podnebí, jež 
tam panuje... 

SOBOTA 25. 8. | 17:00 hod. KONCERT

PEACOCK IN DA PARK

ÚTERÝ 28. 8. | 21:00 hod. REŽIE: JORDAN PEELE

UTEČ
HOROR, MYSTERIÓZNÍ | USA | 2017 | 103 MINUT | ČESKÉ TITULKY | OD 15 LET

Co na tom, že Rose je bílá jako stěna a Chris černý jako noc? Žijeme přece v jednadvacátém 
století, kdy je boj proti rasové nesnášenlivosti přece už dávno dobojovaný a na smíšené páry se 
skrz prsty nedíváme. Minimálně Roseini rodiče Missy a Dean jsou na Chrise od prvního 
momentu nesmírně milí...

ČTVRTEK 30. 8. | 21:00 hod. REŽIE: GUY RITCHIE

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
AKČNÍ, DRAMA | VEL. BRIT. | 2017 | 126 MINUT | ČESKÝ DABING | OD 12 LET

Novinka režiséra Guye Ritchieho velmi osobitě a nadčasově vypráví klasický příběh formou 
nové akční fantasy. Když je v Artušově dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny Artušův 
strýc Vortigern (Jude Law). Artuš, oloupený o následnické právo prvorozeného syna, vůbec 
netuší, kdo ve skutečnosti je, vyrůstá v tvrdém prostředí městských uliček...

PÁTEK 31. 8. | 21:00 hod. KONCERT

MUSICA FOLKLORICA
FOLKLOR | VELKÁ NAD VELIČKOU

Již tradičním jedinečným open-air koncertem hudebního uskupení Musica Folklorica zakončí-
me letošní filmovou sezónu ve Strážnici. Nebudou chybět originální  nástroje či zajímaví hosté.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA FB.COM/LETNIKINOSTRAZNICE INSTAGRAM.COM/LETNIKINOSTRAZNICE
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MĚSTO STRÁŽNICE

www.beatpoint.cz

13. – 14. července 2018

Olympic
Fleret ● Hop Trop

Jar. Samson Lenk ● Pokáč
René Souček ● WBand ● Fčeličky

Michal Prokop & Framus 5
Vladimír Mišík & ETC

Hammel & Frešo & Preložník
Olin Nejezchleba a KyBaBu

Folk Team ● Pozdní sběr
Mike Fojtík a přátelé

www.ftrecords.cz

www.festival-slunce.cz
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
STRÁŽNICKÉ KULTURNÍ LÉTO 

18

AKCE NA NÁMĚSTÍ - VSTUP ZDARMA (doplněno o aktivity dalších pořadatelů), www.straznice-mesto.cz, www.kd-straznice.cz
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   1. 7. Zahrada sv. Martina HURÁ PRÁZDNINY (skákací hrad, kouzelník, atrakce)              15.00
   1. 7. náměstí DIVADELNÍ NEDĚLE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ s Divadlem Víti Marčíka – Bajaja, Sněhurka 18.00
   8. 7. skanzen ODPOLEDNE S OCHOTNICKÝM DIVADLEM                 15.00
   8. 7. náměstí STRÁŽNICKÉ ROCKOVÁNÍ – WEDLOCK a HUSÍ KŮŽE            18.00
10. 7. park KD KVĚTINOVÝ REJ soutěže, písničky – pro menší děti (děti 20 Kč, doprovod zdarma)      16.00
13.–14. 7. zámecký park FESTIVAL SLUNCE STRÁŽNICE 2018 pořádá FT Records a město Strážnice
15. 7.15. 7. náměstí DOSTAVENÍČKO STRÁŽNICKÝCH SOUBORŮ                 18.00
   DFS Fěrtúšek, Danaj, Demižón, Žerotín, CM Mirka Menšíka
22. 7. skanzen ODPOLEDNE S OCHOTNICKÝM DIVADLEM                 15.00
22. 7. Staré město ZÁVODY KOL A KOLOBĚŽEK zve Orel Jednota Strážnice          16.00
22. 7. náměstí V REPUBLICE ČSR pořad k výročí 100 let od založení republiky         18.00
   Melody Gentlemen, dobová módní přehlídka, lehká vojenská technika 
28. 7. Zahrada sv. Martina SENIORSKÉ BESEDOVÁNÍ zábavný podvečer s živou hudbou, folklorem a hosty 17.00
28. 7.28. 7. Hotařská búda ROMAN DRAGOUN (pořádají Dobčákovi)                21.00
29. 7. skanzen DOŽÍNKY VE SKANZENU oslava sklizně s průvodem, ukázky prací, ochutnávky   9–17
29. 7. náměstí FERRUM baví děti i dospělé                         18.00
3.–4. 8. přehrada Lučina XIV. FESTIVAL NA VODĚ – Petr Bende, Spirituál kvintet, Luan Parle (Irsko) a další
   3. 8. přístaviště  SRPNOVÉ ČERVÁNKY ve stylu benátské noci (Obce pro Baťův kanál, město Strážnice, KD) 18.00
   Divadlo Koráb – Princezna na hrášku a dílničky pro děti, plavby v osvětlených loďkách,
   Exhibice v muzice, Barokáč a Big Band ZUŠ Veselí nad Moravou
   4. 8.   4. 8. Hotařská búda DEN VÍNA A OVOCE POD ŽEROTÍNEM ochutnávka vín, ovoce, přednáška, včelařství 14.00
   4. 8. Hotařská búda BLUES MEZI VINOHRADY (Fedor Frešo – Dura blues clab, Wband)    20.00
   5. 8. skanzen HASIČSKÁ NEDĚLE současná i historická hasičská technika, ukázky zásahů…   9–17
   5. 8. náměstí MEDOVÁ NEDĚLE SE FČELIČKAMI                     18.00
10. 8. Zahrada sv. Martina PŘEDPOUŤOVÉ TÁBORÁKOVÉ POZPÍVÁNÍ (hudební nástroje vítány)  19.15
11.–12. 8. MARIÁNSKÁ STRÁŽNICKÁ KROJOVANÁ POUŤ pořádá Římskokatolická farnost Strážnice
11. 8. skanzen POUŤ VE SKANZENU s jarmareční pouťovou atmosférou             9–17
11. 8.11. 8. Hotařská búda PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM K HOTAŘSKÉ BÚDĚ (CM M. Miltáka, vinařská prezentace) 18.00
11. 8. zámecký park CHINASKI vstupné 490 Kč, zve VICHR production a město Strážnice     20.30
12. 8. náměstí SVÁROVANKA                               18.00
18. 8. Hotařská búda ZARÁŽÁNÍ HORY vinařská slavnost s DH, folklorní program, pořádá ČZS Strážnice 15.00
18. 8. Motorest u Cioša TLACHOVA SVÍCA NicMoc Kvintet (aternative - big beat / Brno)     19.00
   DMC (death metal / Veselí n. M.), Like Fool (metal – crossover / Hodonín), Jezerel (hardcore – experimental / Třebíč)
19. 8. náměstí POHODOVÉ MELODIE – DUO GRAŽ a CM CAPELLA (etno, folk, folklor a napříč styly…) 18.00
25. 8.25. 8. skanzen VOJENSKÝ DEN – KAZAŇ 1918 rekonstrukce bojů, ukázky voj. táborů, techniky  9–17
25. 8. Hotařská búda VI. ROCKOVÝ KEMP téma – vesmír, FO3 + hosté, dětské odpoledne plné soutěží 14.00
26. 8. Zahrada sv. Martina PÁ, PÁ PRÁZDNINY S VEČERNÍČKEM odpoledne plné zábavy    15.30
26. 8. náměstí COUNTRY NEDĚLE s Country bandem SDU                  18.00
   2. 9. KD JOHN DEL TORO RICHARDSON (americký kytarista)                18.00
   7. 9. KD FČELIČKY + TRIAKEL (Švédsko)
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I v letošním roce město Strážnice a kulturní dům Strážničan připravily pro všechny zájemce ze 
Strážnice i okolí zajímavý kulturní program během prázdninových měsíců. Každou červencovou 
a srpnovou neděli tak strážnické náměstí v 18 hodin ožije hudbou, zpěvem, tancem i mluveným slo-
vem. Z bohaté nabídky si snad vybere každý. Kromě již tradičních účinkujících a žánrů jsme se 
snažili přijít i s novinkami, jako je například divadlo či komponovaný pořad k výročí republiky, ale 
také můžete poznat nové účinkující, kteří v rámci SKL ještě nevystupovali. Věříme, že Vás naše na-
bídka zaujme a spolu s mnoha a mnoha jinými zajímavými akcemi, jež pořádají ve Strážnici další 
organizátoři, přispějeme k příjemnému a pohodové prožití letních dnů. Těšíme se na Vás!

DIVADELNÍ NEDĚLE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Již 1. 7. chceme potěšit především děti, ale na své si určitě přijdou i dospělí. Se dvěma divadelními 
představeními se poprvé na strážnickém náměstí uvede Divadlo Víti Marčíka, které k nám zavítá 
až z Českých Budějovic. Nenechte si jej ujít! Způsob, jakým dokáže Víťa Marčík zaujmout je skuteč-
ně úžasný. Jeho, svým způsobem pouliční divadlo, pracuje nejen s živým hercem, ale skvěle zapoju-
je loutky i originální rekvizity. Představení jsou vtipná, plná fantazie, ale přitom dokáží přes humor 
a legraci sdělovat i moudré myšlenky, které vedou k zamyšlení. Své si v nich najde dítě i dospělý. Di-
vadlo Víti Mar-
číka je proto 
velmi oblíbe-
né a putuje se 
svými předsta-
veními nejen 
po celé naší 
republice, ale 
i Evropě. Znát 
ho také můžou 
diváci TV NOE. 
P ř i p r a v e n é 
budou i dopro-
vodné aktivity 
pro děti v po-
době dílniček 
a malování na 
obličej. 

STRÁŽNICKÉ ROCKOVÁNÍ
Strážnice nežije jen folklorem, jak by se zvenčí mohlo zdát, ale své významné místo zde má i zájem 
velké části obyvatel o rockovou muziku. Ve Strážnici proto vzniklo, působilo zde a dodnes aktivně 
působí poměrně velký počet rockových kapel. Konají se rockové přehlídky i jednotlivé akce zamě-
řené na rock. Kromě aktivních rockových muzikantů má Strážnice také mnoho příznivců tohoto 
žánru. Proto ani programy Strážnického kulturního léta se bez rockového koncertu nemůžou obe-
jít. 8. 7. se představí kapela Wedlock a jako jejich host vystoupí kapela Husí kůže z nedalekého 
Bzence. 
Kapela Wedlock vznikla v roce 2004. Její repertoár tvoří především známé hity hardrockových 
a metalových legend 80. a 90. let 20. století, ale obsahuje i vlastní tvorbu. 
Husí kůže je bzenecká kapela, která hraje, jak sami tvrdí, starší i novější české a možná i skoro 
zapomenuté rockové pecky, jež si upravují k obrazu svému (např. z repertoáru Hudba Praha, Visací 
zámek, Katapult, Kalandra, Tři sestry, Arakain apod.). Tedy jak dále uvádí: Prostě hrajeme věci, 
které se dnes už tak často neslyší. Protože prý jsou nemoderní. To je ale pěkná blbost!  Přijďte se o tom 
přesvědčit na strážnické náměstí 8. 7.!
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DOSTAVENÍČKO STRÁŽNICKÝCH SOUBORŮ
Jaké by to bylo Strážnické kulturní léto bez folkloru a bez strážnických souborů! Ani letos tedy 
nebudou chybět folklorní soubory a muziky, které máte rádi, které jistě není potřeba podrobně 
představovat, ale možná ne vždy máte čas si je najít v různých programech u nás či v okolí. Proto 
v době prázdnin se nabízí možnost zhlédnout na náměstí vystoupení všech strážnických souborů 
pěkně pohromadě. Účinkovat budou dětský folklorní soubor Fěrtúšek s cimbálovou muzikou ZUŠ 
Strážnice, soubor lidových písní a tanců Danaj, soubor lidových písní a tanců Žerotín, folklorní 
soubor Demižón, doprovázející cimbálové muziky a na závěr si k dobré pohodě můžete zazpívat 
i zatancovat s Cimbálovou muzikou Mirka Menšíka pod vedením primáše Jiřího Veselského.

V REPUBLICE ČSR
Letošní rok se nese v duchu výročí vzniku naší státnosti. Této tématice je věnováno jistě mnoho akcí 
v celé republice. Ani město Strážnice s kulturním domem Strážničan nemůžou tak významné výročí 
opomenout. V průběhu roku se uskuteční sice několik programů k dané tématice, ale v době letních 
prázdnin jsme pro Vás připravili pořad k výročí speciálně koncipovaný. Skvělý orchestr Melody 
Gentlemen z Lednice s vynikajícími pěveckými interprety i mluveným slovem nás provedou hudeb-
ními styly první republiky let 1918–1938. Ve třech vstupech komentované dobové módní přehlídky 
se můžete seznámit se zajímavými modely, které byly v této době oblíbené. Představí je spolek Pr-
vorepubliková móda vedený Marií Látalovou. Vznik republiky byl výrazně ovlivněn také působe-
ním českých le-
gionářů, proto 
nebude chybět 
ani přehlídka 
dobových uni-
forem a lehké 
vojenské tech-
niky, kterou 
užívala naše 
p r vo r epub l i -
ková armáda. 
S ní návštěvní-
ky obeznámí 
a představí ji 
Klub vojenské 
historie Slo-
vácko pod ve-
dením Lukáše 
Lexy.

FERUM BAVÍ DĚTI A DOSPĚLÉ
Ferrum, stálice na strážnickém rockovém hudebním nebi, ve své kompletní sestavě nebude chybět 
v nabídce Strážnického kulturního léta 2018. Jejich repertoár, doplněný o populární hity i poma-
lejší melodie, bývá příjemnou pozvánkou k pohodovému nedělnímu podvečeru. Zabaví se i děti, 
pro které si Ferrum připraví karaoke soutěž o ceny. Můžete se na ně těšit poslední červencovou 
neděli – 29. 7. 

SRPNOVÉ ČERVÁNKY V PŘÍSTAVU
Letošní Srpnové červánky v přístavu se ponesou v duchu benátské noci... za svitu lampionů se 
můžete zdarma nechat svézt v loďkách po Baťově kanále..., pro děti zahraje od 18.00 hodin divadlo 
Koráb z Brna pohádku Princezna na hrášku a po pohádce se děti zabaví v kreativních dílničkách. 
Nově se můžete seznámit s mladými nadšenými muzikanty při ZUŠ Strážnice seskupenými pod 
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názvem Barokáč. Exhibice v muzice 
Vás pozve na svůj hudební program 
– tvorbu mladých umělců ze Stráž-
nicka. Pozdním večerem se budou 
přístavem nést tóny vynikajícího Big 
Bandu ZUŠ Veselí and Moravou – 
vzpomínky na nejlepší české i světo-
vé hity jistě vyvolají nostalgii v ne-
jednom z nás. Vůně grilovaných ryb 
a skvělá nabídka piva v krčmě Molo 
umocní zážitek pátečního večera 3. 
8. v červáncích zapadajícího slunce... 
Akce je se vstupem zdarma, finančně 
ji zajišťuje spolek Obce pro Baťův ka-
nál a město Strážnice.

MEDOVÁ NEDĚLE SE FČELIČKAMI
Pěvecký soubor Fčeličky již neodmyslitelně patří ke Strážnici a ke Strážnickému kulturnímu létu. 
V rámci Medové neděle 5. 8. se můžete opět potěšit skvělými zpěvy Fčeliček z jejich širokého 
autorského repertoáru. Koncert doplní aktivity pro děti na téma medu a včeliček připravené DDM 
Strážnice.

SVÁROVANKA
Nedělní pouťový podvečer bude patřit všem příznivcům dechové hudby, která je ve Strážnici za-
stoupená vynikající a oblíbenou Svárovankou. Její muzika a vynikající podání písniček známými 
a skvělými zpěvačkami Marií Holubíkovou a Janou Hanákovou zaplní náměstí 12. 8. Přijďte si je 
poslechnout, společně si zazpívat nebo i zatancovat.

POHODOVÉ MELODIE –DUO GRAŽ, CM CAPELLA
Pohodovou neděli můžete zažít s účinkujícími, kteří se v rámci SKL představí na strážnickém 
náměstí poprvé. Patří k nim vynikající Duo GraŽ tvořené dvěma virtuózně profesionálními hu-
debníky Lubomírem Graffem – housle a Jaromírem Žižkou – akordeon. Oba muzikanti spolu hrají 
od roku 2013, působili či dosud působí ve známých profesionálních hudebních tělesech. Lubomír 
Graffe byl mnoho let primášem cimbálové muziky VUS Ondráš, v současnosti působí v cimbálové 
muzice Musica Folklorica. Žije ve Strážnici. Jaromír Žižka působil v cimbálové muzice Friš a poté 
ve VUS Ondráš. Hudební repertoár tohoto vynikajícího seskupení prochází mnoha hudebními žán-
ry od folkloru různých zemí po známé i méně známé světové melodie. Poslechnout si tyto muzi-
kanty je opravdu velkým hudebním zážitkem.
Stejně úžasným zážitkem je vystoupení CM Capella, jejíž repertoár je vzácně zaměřen na židov-
ské písně a muziku, ale ve svém repertoáru má i lidové písně ze Slovácka. Vznikla v nedalekých 
Kozojídkách, původně jako doprovodná kapela ženského sboru Jahoda z Kozojídek. Muzika má za 
sebou nedávné velmi úspěšné turné po Izraeli. Již počátkem tohoto června se představila také ve 
Strážnici samostatným koncertem v místní synagoze. Kdo nestihl tento koncert, nebo by si zážitek 
z něj chtěl znovu připomenout, bude mít 19. 8. příležitost.

COUNTRY NEDĚLE s Country bandem SDU
Ke Strážnickému kulturnímu létu neodmyslitelně patří také žánr country. Ani v tomto roce tomu 
nebude jinak. Ale jedna věc je přece jen jiná. Můžete poznat novou country kapelu, která si říká 
Country band S.D.U. a do Strážnice přijede z Kostelce u Kyjova. Jestli Vás zajímá, co znamená 
zkratka, tak lze prozradit, že se za ní skrývá název Svaz dobrovolných umělců. Jak již bylo o nich 
napsáno, SDU prý sdružuje drobné umělce a činí z nich velké! V každém případě se budete určitě 
dobře bavit, zazpíváte si známé písničky a můžete si i zatancovat.
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Kulturní pozvánky na září aneb Na co se můžete těšit
AMERICKÁ HVĚZDA JONN DEL TORO RICHARDSON

Začátek září bude ve zname-
ní americké bluesové muzi-
ky, poněvadž pozvání do na-
šeho města přijala americká 
hvězda této hudby Jonn Del 
Toro Richardson. Tento 
americký bluesový kytaris-
ta, který už dnes zaujímá vý-
znamné místo v tomto žán-
ru, je znám z koncertních 
pódií v Americe i v Evropě. 
Jeho vstup do nejvyšších pa-

ter bluesové muziky je spojen se spoluprací s vynikající bluesovou černošskou 
zpěvačkou Diunnou Greenleaf. V roce 2007 získal prestižní ocenění Grammy s al-
bem The Last of the Mississippi Delta Blues Men. Poté vydal ještě další dvě alba, která 
byla taktéž velmi dobře hodnocena. Jedno z nich získalo nominaci Blues Blast 
jako nejlepší album tradiční americké hudby. V květnu roku 2017 získal Jonn Del 
Toro Richardson cenu Blues Music Award od The Blues Foundation jako nejlepší 
bluesový umělec roku. 
Na koncert se můžete těšit v neděli 2. září 2018.
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Ve Strážnici se představí legendární
JAZZ Q s MARTINEM KRATOCHVÍLEM 
a OSKAREM PETREM, W BAND (cz/sk) 

a VELKÁ SVAČINA (cz/sk)
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Jaroslav Dušek - Čtyři dohody a Pátá dohoda: Láska Vztahy Přátelství 
Strhující one man show vynikajícího herce, komika a „šamana“ Jaroslava Duška, který své 
pravdy nejen ukazuje na jevišti, ale také skutečně žije, zpracovává předlohu nadčasové knihy 
Čtyři dohody od mexického spisovatele Dona Miguela Ruize. Kniha již několik let inspiruje mi-
liony čtenářů po celém světě. V České republice se povědomí o tomto díle rozšířilo především 
zásluhou Jaroslava Duška. Čtyři dohody založené na staré toltécké moudrosti nabízejí nový 
pohled na život jako dar svobody, opravdového štěstí a lásky. Hra je zpracována velmi odlehče-
ně, každé představení je originál s velkým množstvím improvizace.
Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny sebeuvědomování, ke svobodě být sám sebou.
Na hry Čtyři dohody a Pátá dohoda se čeká. Kulturní dům Strážničan získal pro své diváky hru 
po pěti letech vyjednávání, jelikož je o ni obrovský zájem z řad pořadatelů i diváků. Nenechte si 
ujít jedinečnou příležitost na prknech strážnického kulturního domu. 
Výtěžek z obou her putuje na dobročinné účely!

Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek 

Jaroslav Dušek je v první řadě improvizátor, divadelní herec a režisér, dále pak filmový he-
rec, moderátor, libretista a scénárista. Duškův komediální talent si jistě vybavíme např. z filmů 
Pelíšky, Musíme si pomáhat a Pupendo, objevil se také v oscarové nominaci Želary a v seriálu 
Pustina.
Komu připadá Dušek zajímavý ve filmech, měl by se jít podívat na jeho divadelní představení. 
Bude nadšený. Během představení, která začínají jako čistá improvizace, má divák (oprávněný) 
pocit, že je přímým svědkem Duškovy tvorby… V roce 2003 hrál ve slavné one man show Roba 
Beckera Caveman v klubu Lávka. Na stejné scéně vystupuje v Ruizových Čtyřech dohodách. 
Jaroslav Dušek třikrát po sobě, v letech 2000–2002 moderoval slavnostní ceremoniál Českého 
lva. Osobitý styl způsobil rozruch hlavně v prvním roce. Napsal libreta k operám Opera La Serra 
(1994) a Nagano (Národní divadlo, Cena Alfréda Radoka – česká hra roku 2004), pro televizi při-
pravil pořad Taxi, prosím s Janem Krausem a namluvil dětský animovaný seriál O Kanafáskovi. 
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Inzerce

NE 2. 9. KD – JONN DEL TORO RICHARDSON               18.00
Zveme Vás na koncert vynikajícího amerického kytaristy, máte jedinečnou příležitost 
poslechnout si ho přímo ve Strážnici při jeho turné v ČR. Vstupné 100 Kč

PÁ 7. 9. KD – TRIAKEL a FČELIČKY              18.30
Koncert významné švédské kapely Triakel a domácích Fčeliček s kapelou ze Strážnice. 
Vstupné 100 Kč

SO 8. 9. náměstí, Zahrada sv. Martina, město – STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ 2018          10.00
20. ročník tradiční vinařské akce, zve město Strážnice, KD Strážničan a další...

NE 9. 9. náměstí – STRÁŽNICKÉ ROCKOVÉ SLAVNOSTI 2018             15.00 
Letos ve znamení legendy českého jazzrocku kapely Jazz Q, vstup zdarma

ST 26. 9. KD – ČTYŘI DOHODY: Láska Vztahy Přátelství            19.00
Strhující one man show Jaroslava Duška na motivy stejnojmenné knihy Dona Miquela 
Ruize, která vyprodává sály nejen u nás... Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz a Zde-
něk Konopásek. Vstupné 390 Kč.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 10. 7. 2018 V KD STRÁŽNIČAN

ČT 27. 9. KD – PÁTÁ DOHODA                 19.00
Jaroslav Dušek ve volném pokračování divadelního představení Čtyři dohody. 
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek. Vstupné 390 Kč.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 10. 7. 2018 V KD STRÁŽNIČAN

Zveme Vás na září v kulturním domě…
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Pronajmu 
rodinný dům
4+1 se zahradou

ve Strážnici
Tel.: 603 375 523

Hledám ke koupi 
dům se zahrádkou. 

Tel.: 739 823 546

Koupím byt ve 
Strážnici. 

Tel.: 604 641 463
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Ohlédnutí MFF Strážnice 2018   Foto R. Svobodová, S. Hanáková, F. Gajovský a L. Rajchman
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