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V současné době můžete sledovat 
v Katovicích průběh dvou staveb, 
výstavbu nové školky a rozšíření ulice 
Krtská.

Na školku jsme, jak jsme vás již 
informovali, získali v loňském roce z 
Krajského investičního fondu dotaci 15 
milionů korun a letos na jaře se nám 
podařilo získat z kraje dotaci ve výši 1.5 
milionu korun i na opravu kanalizace 
a vodovodu v ulici Krstká. Ráda bych 
se zde zmínila o stavbě školky, která 
se dostává do poslední fáze výstavby. 
V budově jsou nainstalovány všechny 
rozvody, vybetonovány podlahy a 
instalovány podhledy. Práce probíhají 
dle harmonogramu. Celá školka by měla 
být firmou předána podle smlouvy na 
konci října. Souběžně připravujeme s 
paní Ing. arch. Danou Zákosteleckou z 
ateliéru A113 ze Strakonic projekt na 
úpravu školního hřiště a vybudování 
zahrady školky. Další přípravy probíhají 
i na pořízení vybavení všech pavilonů. 
Všech pravidelných jednání se účastní 
paní vedoucí školky Olina Himmerová, paní 
učitelka Aneta Marková a pan ředitel Mgr. 
Pavel Kohout. Jsem za jejich účast velice 
ráda, neboť právě oni přicházejí s věcnými 
připomínkami a s požadavky na co nejlepší 
zajištění provozu všech budov a my se 
jim společně s firmou snažíme vyhovět. 
Jelikož má být školka vytápěna plynem 
a současná situace ve světě je právě s 
plynem na trhu velice složitá, rozhodli 

Vážení a milí spoluobčané,
začíná léto a my vám opět pomocí zpravodaje přinášíme informace 
o dění u nás v Katovicích. 

jsme, že souběžně připravíme školku na 
vytápění tepelnými čerpadly. Přípravy 
tedy probíhají i na realizaci náhradní 
alternativy vytápění. Na konci roku a po 
zprovoznění všech technologií v budově 
školky rozhodneme, kdy bude uvedena 
do provozu. Předpokládáme, že na jaře 
příštího roku by se mohly děti do nových 
pavilonů nastěhovat. Stará školka dožívá, 
budovy budou zbourány a na jejich místě 
bude zřízena zahrada. Práce nás čeká 
ještě mnoho, ale jsme moc rádi, že jsme se 
do celé akce pustili. Na podzim nás čeká 
ještě jedna stavba, a to vybudování zcela 
nového osvětlení ve spodní části Husova 
náměstí, kde do současné doby chybělo.

Takže to byl přehled investičních akcí, 
které u nás probíhají, a teď trochu kultury. 
Letos to bude dvacet let, kdy byly Katovice 
zasaženy povodněmi, a tak připravujeme 
ve spolupráci s knihovnou výstavu jako 
připomenutí této události. Všem, kteří 
jste nám zapůjčili fotodokumentaci z té 
doby , moc děkujeme. Na konci léta se 
bude konat tradiční Otesánek. Sochy 
bychom chtěli umístit do nově zřizovaných 
prostor školní zahrady a zahrady u 
školky. Následovat bude již také tradiční 
ukončení léta na Bajkalu a celou letní 
sezonu zakončíme Vinohraním, kde se při 
doprovodu cimbálové muziky a pěveckého 
sboru Lašár setkáme s našimi známými 
vinaři. Ale jak jsme psala v úvodu - léto 
teprve začíná, a tak vám všem přeji jak 
hodně sluníčka, tak pevné zdraví a pohodu 

s vašimi nejbližšími užijte si příjemné a 
klidné dny.
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Na počátku května započala 
dlouho očekávaná a připravovaná 
rekonstrukce Krtské ulice. 

V rámci stavby bude komunikace 
rozšířena, přibydou chodníky a veřejné 
osvětlení. Také dojde k rekonstrukci 
kanalizačních a vodovodních řadů a 
přípojek. Jednání o rekonstrukci a 
rozšíření komunikace byly započaty již 
v roce 2015, kdy městys Katovice koupil 
areál bývalého Rokumatu. Vstřícné jednání 

Rekonstrukce Krtské ulice
se Správou a údržbou silnic a Jihočeským 
krajem vyústilo ve vyhotovení projektové 
dokumentace a stavebních povolení v roce 
2020. 

Na základě smlouvy o společnosti 
s Jihočeským krajem byl proveden 
společný výběr zhotovitele, kterým se 
stala společnost Swietelsky stavební s.r.o. 
Jihočeský kraj financuje rekonstrukci 
komunikace, městys Katovice hradí 
výměnu kanalizace, vodovodu, stavbu 

veřejného osvětlení a chodníku kolem 
Rokumatu. Cena za stavbu, kterou má 
hradit městys Katovice, je 6 622 618 Kč 
včetně DPH. 

Úlevou pro městys je, že se podařilo 
získat dotaci Jihočeského kraje na obnovu 
kanalizací a vodovodů ve výši 1,5 milionu 
Kč.

Akce bude probíhat do prosince letošního 
roku.

Jindřich Zdráhal, místostarosta

Šárka Němečková, starostka
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Na sklonku loňského roku 
zastupitelstvo městyse schválilo novou 
vyhlášku o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. 

Velkou legislativní změnou bylo 
stanovení systémů odpadového 
hospodářství. 

Jedná se o to, že se obce mohly 
rozhodnout, zda poplatek za odvoz 
komunálního odpadu bude vybírán 
za možnost (povinnost) občana nebo 
vlastníka nemovitosti zapojit se do 
systému odpadového hospodářství obce. 
Další možností bylo odpady přebírané 
od občanů buďto vážit, nebo v případě 
popelnic přepočítávat na litry a místní 
poplatek vypočítávat z objemu nebo 

Systém odpadového 
hospodářství

hmotnosti odpadu. 
Městys Katovice zůstal u stávajícího 

systému místního poplatku, a to ve výši 
500 Kč na občana, případně za nemovitost, 
kde není nikdo hlášen. Proti zaplacení 
místního poplatku jsou vydávány známky 
na popelnice, bez které nebude popelnice 
vyvezena. 

Zatím je svoz zajišťován jedenkrát 
týdně ve čtvrtek. Do budoucna bychom 
rádi ve spolupráci s vámi nabídli i svoz 
čtrnáctidenní. Prosíme občany, aby, pokud 
je to možné, nechávali vyvézt popelnici, 
pokud je alespoň z poloviny plná. Tento 
návyk se nám všem bude hodit, pokud 
budeme využívat čtrnáctidenní svoz. 

Jindřich Zdráhal, místostarosta

Tři letní rukodělné 
kurzy pro ženy
Již poněkolikáté připravuje spolek 
BEZ pro ženy letní kurzy. 
Opět se uskuteční na farní zahradě 
(v případě nepřízně počasí na faře). 
Za účastnicemi přijedou šikovné 
lektorky, které nás seznámí pokaždé 
s jinou zajímavou činností. S tvorbou 
frivolitkové krajky nás seznámí Eva 
Drančáková ze Strakonic. Předností 
tohoto typu krajky, kterou si účastnice 
vyzkouší vyrábět, je nejen její krása, 
ale i pevnost a udržení si tvaru i bez 
následujícího škrobení. V druhém 
kurzu za námi přijede lektorka Barbora 
Štěpničková z Prahy a naučí nás 
výrobu japonské kokedamy. Jedná se 
o speciální japonský způsob pěstování 
květin v mechové kouli, kterou si každý 
zhotoví z různých materiálů a dovnitř si 
naaranžuje květinu. Třetím kurzem nás 
provede lektorka Ludmila Dominová 
z Hluboké n. Vltavou. Ta nás seznámí 
s technikou výšivky rybími šupinami 
a naučí nás ji. Přesná data a hodiny 
konání budou postupně uveřejněna 
na plakátcích, katovickém webu i 
na facebooku spolku BEZ. Zde také 
bude uveřejněn seznam potřebných 
pomůcek k jednotlivým kurzům. 
Zájemkyně se mohou už předběžně 
hlásit u Ireny Novotné, tel. 608 342 504 
novotna.katovice@seznam.cz

Spolek Rally Fans Katovice zve 
všechny menší i větší závodníky na 
čtrnáctý ročník tradiční akce. 

V letošním roce se bude závodit 6. srpna 
2022! Centrum soutěže bude opět ve 
sportovním areálu Na Podskalí (kluziště) a 
registrace závodníků bude probíhat od 8:00 
do 8:55. Připravena bude jízda zručnosti, 
časová zkouška, ale i záludná stanoviště s 
tématy zdravovědy, dopravních předpisů 
a další doplňující sportovní soutěže. Jako 
každý rok se mohou závodníci těšit i na 
nějaké překvapení. 

S cyklistickým dnem bude i letos 
spojena soutěž, která bude vyhlášena opět 
cca měsíc před akcí. Pro velký úspěch 
z loňského roku jsme opět připravili 
soutěže nejen pro cyklisty, ale třeba i 
maminky a tatínky s kočárky. Můžete 
opět zažít dobrodružství ve stylu hledání 
pokladu (nebo vlastně plyšáků?) a možná 
i hledání odpovědí na nějaké ty hádanky. 
Každý, kdo bude hledat a zároveň se pak 
zúčastní cyklistického dne, bude zařazen 
do slosování o tři hlavní ceny, kterými 

v letech minulých bylo například jízdní 
kolo, tablet nebo koloběžka. Podrobné 
informace o pravidlech přidané soutěže 
a hlavních cenách bude možné najít na 
FB stránce spolku Rally Fans Katovice, 
události cyklistického dne, webové stránce 
městyse Katovice či výlepových plochách. 
Na start cyklodne se mohou postavit i ti 
nejmenší na tzv. odstrkovadlech. Těšíme 
se na vaši účast. Za pořadatelský tým Martin 
Mazuch, předseda spolku RFK

Pozvánka na 14. ročník 
Dětského cyklistického
dne 2022

Služby seniorům
Městys Katovice nabízí seniorům 
služby, které by jim mohly pomoci. 
Jsme schopni zajistit:
• Donášku obědů
• Zajištění běžných nákupů v 
obchodech v místě
• Vyzvednutí léků v lékárně
• Zajištění plateb poplatků na 
pokladně městyse nebo na poště
• Pomoc v domácnosti, úklid podlah, 
oken, mytí nádobí, praní a žehlení.
Neváhejte nás kontaktovat na 
telefonních číslech: Petra Kotrbová, 
pečovatelka 728 337 315
Iveta Zoubková
úřad městyse 778 470 659
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Atletická školka - společná 2019 a 
mladší 50 m

1. MÁLA Teodor Atletika Katovice
2. MÁLA Alexandr Atletika Katovice
3. VESELKA Michal Atletika Katovice
4. KREJČÍK Jakub Ski klub Strakonice
5. PLECHATÁ Ema
6. JEŘABEK Jakub

Atletická školka - dívky 2018 - 2017 
100 m

1. TURKOVÁ Gabriela
2. POJAROVÁ Antonie Atletika Katovice
3. JEŘÁBKOVÁ Rozárka

4. MALINOVÁ Annabella
Atletická školka - chlapci 2018 - 2017 
100 m

1. KREJSA Jan
2. TOMAN Jindřich Ski klub Strakonice
3. BÁRTA Štěpán Ski klub Strakonice
4. MAGOČI Jan
5. ZÁBRANSKÝ Vilém Ski klub Strakonice

Nejmladší dívky 2016 - 2015 500 m
1. PŮBALOVÁ Kristýna Ski klub Strakonice
2. BAŽATOVÁ Linda Ski klub Strakonice
3. PAVELKOVÁ Eliška
4. STRAKOŠOVÁ Simona Atletika Katovice
5. KADLECOVÁ Adéla
6. VESELKOVÁ Veronika Atletika Katovice
7. VOTAVOVÁ Anežka

Nejmladší chlapci 2016 - 2015 500 m
1. JÍNĚ Jakub Ski klub Strakonice
2. JEŘÁBEK Matěj Ski klub Strakonice
3. TESAŘ Matěj Ski klub Strakonice
4. KAMITZ David Atletika Katovice
5. KOTRBA Adam Atletika Katovice
6. SAMEC Bastien Atletika Katovice

Mladší přípravka - dívky 2014 - 2013 
1000 m

1. PŮBALOVÁ Lucie Ski klub Strakonice
2. WÁGNEROVÁ Adéla Žofie Ski klub 

Strakonice
3. KAMITZOVÁ Ema Atletika Katovice
4. TOMANOVÁ Klára Běla Ski klub 

Strakonice
5. KIŠŠOVÁ Grace Atletika Katovice
6. ZAHRADNÍKOVÁ Klára Ski klub 

Strakonice
7. ZACHOVÁ Julie Ski klub Strakonice
8. MALINOVÁ Laura

9. KREJSOVÁ Eliška
10. PETRÁŠKOVÁ Rozálie Atletika Katovice
11. PAVELKOVÁ Nela
12. BABKOVÁ Daniela Ski klub Strakonice
13. VESELKOVÁ Adélka Atletika Katovice
14. NOVOTNÁ Anežka Atletika Katovice
15. ZÁBRANSKÁ Nela Ski klub Strakonice
16. MILČICOVÁ Dominika Atletika Katovice
16. SAMCOVÁ Lilien Atletika Katovice
17. ŠILHANOVÁ Julie Atletika Katovice
18. VESELÁ Veronika Atletika Katovice

Mladší přípravka - chlapci 2014 - 
2013 1000 m

1. POLAN Tomáš
2. MÁLA Maxmilián
3. SAJFRÍD Dominik
4. TESAŘ Vojtěch Ski klub Strakonice
5. JIROUŠ Oliver
6. BÁRTA Michal Ski klub Strakonice
7. BARVÍŘ Vojtěch Atletika Katovice
8. KOTRBA Štěpán Atletika Katovice

Starší přípravka - dívky 2012 - 2011 
1000 m

1. BRANDOVÁ Beáta Ski klub Strakonice
2. BAŽATOVÁ Agáta Ski klub Strakonice
3. ŘEZÁČOVÁ Bára Atletika Katovice
4. PUKYCA Natalia
5. KUČEROVÁ Barbora
6. KRCHOVÁ Ella
7. SIVAK Darina
8. PROKOPOVÁ Nela
9. POJAROVÁ Adina Atletika Katovice

Starší přípravka - chlapci 2012 - 2011 
1000 m

1. JIROUŠ Viktor Ski klub Strakonice
2. BARVÍŘ Dominik Atletika Katovice
3. KŘÍŽ Daniel
4. SAJFRÍD Ondřej
4. ŠKOTKO Petr
5. VOTAVA Matěj
6. ZACH Eduard Ski klub Strakonice
7. VONDRÁŠEK Matouš
8. DOBEŠ Denis Ski klub Strakonice
9. KIŠŠ Sebastian Atletika Katovice

Mladší žákyně 2010 - 2009 2000 m
1. PůBALOVÁ SILVIE Ski klub Strakonice
2. ŠVAMBERKOVÁ Viktorie Atletika 

Katovice
3. MALEČOVÁ Lucie Ski klub Strakonice

Memoriál Jindřicha Linharta, který se konal 14. 5. 2022
Mladší žáci 2010 - 2009 2000 m

1. KURAL Michael Ski klub Strakonice
Starší žákyně 2008 - 2007 3000 m

1. MACHOVÁ Marie Fischer Ski klub 
Šumava Vimperk

2. ŠVAMBERKOVÁ Veronika
3. MALÁ Monika ZŠ Katovice
4. CIMBURKOVÁ Dominika

Starší žáci 2008 - 2007 3000 m
1. ROUČE Jakub

Mladší dorostenky 2006 - 2005 4000 m
1. CZERWENKOVÁ Tereza Fischer Ski 

klub Šumava Vimperk
2. ZBRÁNKOVÁ Emily Fischer Ski klub 

Šumava Vimperk
Mladší dorostenci 2006 - 2005 4000 m

1. ANTOŠ Lukáš Fischer Ski klub Šumava 
Vimperk
Starší dorostenky 2004 - 2003 5000 m

1. HONSOVÁ Anežka Fischer Ski klub 
Šumava Vimperk
Starší dorostenci 2004 - 2003 5000 m

1. PELC Matyáš Fischer Ski klub Šumava 
Vimperk
Muži a junioři 2002 - 1981 7000 m

1. KREJČÍK Milan Strakonice
2. PAVLÁSEK Šimon Fischer Ski klub 

Šumava Vimperk
3. MAGOČI Jan
4. PAVLAS Pavel 
5. Jirsa Lukáš

Hobby ženy 1980 a starší 3000 m
1. FOUČKOVÁ Hana
2. STRAKOŠOVÁ Blanka
3. REMEŠOVÁ Olga

Hobby muži 1976 a starší 5000 m
1. FURBACH Matin
2. ŠÍPEK Oto
3. HŮLOVEC Miroslav SOKOL Čkyně
4. POJAR Lukáš
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V posledních dvou letech nebylo 
možné kvůli vládním nařízením 
spojených s pandemií COVID-19 
zorganizovat tradiční charitativní 
koncert Autumn Night. 

Pauza to byla opravdu dlouhá, proto 
jsme se v roce 2022 rozhodli pro náhradu 
v podobě jarní akce Spring Night 
Katovice 2022 (7. 5.). Poměrně narychlo 
zorganizovaná akce se povedla zrealizovat 
hlavně díky podpoře partnerů, vstřícnosti 
vystupujících kapel a hudebníků a v 
neposlední řadě díky nasazení již sehraného 
organizačního týmu, který čítá přibližně 20 
lidí. Multižánrový playlist akce obsahoval 
celkem 5 vystupujících v tomto pořadí: 
Oksi Dorosh, Selene, Riverside Project, 
Cela Pro Klárku a E-Ra. V rámci večera 
bylo možné zakoupit výrobky z prodejní 
výstavy, kterou již druhým rokem vytvořili 
žáci Základní školy F. L. Čelakovského ve 
Strakonicích pod vedením paní učitelky 
Jany Rohové. Nechyběla ani tzv. fotobudka 
od strakonického fotografa Václava Krále. 
Výdělek z výstavy i z prodaných fotografií 
pomohl navýšit celkový výtěžek akce, který 
byl 43 950 Kč. Tyto peníze byly předány do 
zařízení Kotva při strakonické nemocnici, 
což je zařízení pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním, jako je například 
Alzheimerova choroba a další. Darovací 

šek a finanční částku převzal z rukou 
pořadatelů akce předseda správní rady 
zařízení Martin Karas. Aktuální stav naší 
ekonomiky samozřejmě moc nepřeje ani 
pořádání charitativních akcí. Proto mi na 
závěr dovolte, abych poděkoval našim 
partnerům a sponzorům, bez kterých 
bychom v podstatě takový projekt nemohli 
realizovat. KPMG – společnost se sídlem v 
Praze poskytující služby v oblastech auditu, 
daní a poradenství, Česká pirátská strana, 
Měšťanský pivovar dudák Strakonice, 
městys Katovice. Velké díky také náleží 
vedení městyse Katovice a pracovníkům 
technických služeb za perfektní a příjemnou 
spolupráci. Co přinese podzim, se teprve 
uvidí. Rádi bychom se v letošním roce 
navrátili do listopadového termínu s 
8. ročníkem Autumn Night Katovice. 
Pořadateli charitativních projektů Autumn 
Night a Spring Night je spolek Rally 
Fans Katovice, katovická rocková kapela 
Riverside Project s podporou dalších 
dobrovolníků. Aktuální částka (od roku 
2013 až do současnosti), která byla předána 
potřebným, činí 296 878 Kč. Děkujeme 
všem za podporu a hlavně vám všem 
návštěvníkům našich akcí – bez vás by naše 
snaha neměla smysl.

Martin Mazuch, DiS., předseda spolku Rally Fans 
Katovice

Charitativní koncert úspěšný 
i na jaře 

V noci z 12. na 13. srpna si 
připomeneme dvacáté výročí od 
povodní, které zasáhly nejen naši 
obec. Rádi bychom uspořádali v 
budově úřadu městyse výstavu 
fotografií této události v naší obci. 
Proto vás prosíme o zapůjčení 
fotografií. Pokud máte fotografie na 
papíře, oskenujeme je, nebo jste již 
fotili na digitální fotoaparát, můžete 
poskytnout digitální fotografie. 
Fotografie můžete přinést na 
podatelnu úřadu městyse nebo zaslat 
elektronicky na:
mistostarosta@katovice.cz

Dvacet let od 
povodní

Dne 2.-4. září 2022 proběhne v 
Katovicích v parku za Kulturním 
domem již VIII.ročník Katovického 
Otesánka. K vidění budou opět práce 
řezbářů jak dlátem, tak i motorovou 
pilou. Letošní ročník má téma ,,Bytosti 
z pohádkového lesa" a hotová díla 
budou využita jako výzdoba areálu 
nově vznikající mateřské školky. 
Začátek akce je 2. září v 8:00 a oficiální 
ukončení 4. září v 14:00. Najde se i 
doprovodný program pro děti.
Srdečně vás zve městys Katovice a 
František Langmajer

Katovický Otesánek
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Florbalová sezóna 2021/2022
Ve skončené sezóně zasáhla do 

florbalových soutěží v Katovicích jen 
drobotina.

Do sezóny 2021/2022 byla přihlášena dvě 
družstva – přípravka a elévové. Přestože v 
Katovicích hrají florbal převážně děvčata, 
oba týmy byly přihlášeny do chlapecké 
soutěže. Jinak by si totiž tři kluci v elévech 
a jeden v přípravce nezahráli.

Starší elévové naskočili do ligové soutěže 
v domácím turnaji 3. října. V sezóně 
odehráli těchto turnajů celkem devět. Z pěti 
výkonnostních košů Jihočeské ligy elévů 
neokusili jen dva nejkvalitnější a podle 
momentální formy pendlovali mezi třetím, 
čtvrtým a pátým košem. Z celkem 36 utkání 
jich 8 vyhráli, 8 remizovali a z 20 odešli 
poraženi. Za katovické elévky a elévy hráli 
a trénovali: Natka Veselá a Máťa Fáberová, 
které se střídaly v brance. V poli hrály 
Johanka Čížková, Anita Klasová, Denisa 
Kouřimová, Eliška Novotná, Veronika 
Růžičková, Ester Samcová, Adéla Šuhajdová 
a Alžběta Zdráhalová. Dívky doplnili Přemek 
Čížek, Tomáš Krupka a Michal Trávníček. 
V několika turnajích vypomohly i posily z 
přípravky. Na závěr sezóny naši elévové 
v Milevsku zkřížili florbalky dokonce i s 

týmem Acema Sparta Praha.
Přípravka byla původně přihlášena 

jen jedna. Během podzimu počet dětí na 
trénincích stále narůstal až na 17 dívek a 
jednoho chlapce a nezbylo nám nic jiného, 
než přihlásit do soutěže i druhý tým. Delfíni 
tak odehráli všech devět turnajů a Citrónky 
jich stihly šest. Naše skoro stoprocentně 
dívčí přípravky se nejdříve rozkoukávaly, 
ale po úvodních turnajích byly klukům 
rovnocennými soupeři. Asi nejpovedenější 
byl domácí turnaj začátkem ledna, kdy za 
sebou v turnaji nechaly písecké Tygry i 
Draky.

V přípravce se do ligových zápasů 
zapojili: Ema Kamitzová, Maxík Mála, Laura 
Malinová, Anežka Novotná, Nela Pavelková, 
Rozárka Petrášková, Lilen Samcová, 
Zdeňka Studničková, Julie Šindelová, 
Nikola Trávníčková, Lucie Vačkářová, 
Veronika Veselá, Adéla Veselková, Veronika 
Veselková, Lucka Zdráhalová, Majda 
Zdráhalová, Eliška Pavelková a Matouš 
Vondrášek. 

Florbalové dění nám v prosinci zpestřila 
návštěva Mikuláše a v lednu novoroční a 
ještě jedno bruslení. Definitivní tečkou bude 
rozlučka se sezónou ve čtvrtek 28. června.

Poděkování za minulou sezónu patří 
všem rodičům za podporu svých ratolestí 
a pomoc při trénincích, při dopravě na 
turnaje a při zdravotní službě. Nešlo by 
to ani bez trenérů – o přípravku se starali 
pánové Matěj Sokol a Petr Zdráhal. Druhý 
tým přípravky koučoval na turnajích Vašek 
Veselka. Elévky a elévy měli na starost 
Štěpánka Čížková a Franta Fábera. 

A co nás čeká v sezóně příští? V přípravce 
nové tváře na hřišti, od jara začalo trénovat 
pár nových posil, i klučičích. V elévky a 
elévy se promění nejstarší ročník přípravky. 
Letošní elévky a elévové se spojí s kluky ze 
Strakonic a pod značkou „FBC Strakonice 
– Katovice“ si v mladších žácích vyzkouší 
velký florbal 5+1.

Přejeme všem krásné prázdniny!
 Za Florbal BEZ Katovice Michal Novotný

Otužilci skončili v republikové konkurenci 
devátí - skončila sezóna 2021-2022

Otužování je rekreační nebo 
sportovní (zimní plavání), ve 
strakonickém okrese ho provozují 
3 oddíly, Draci Strakonice, Fezko 
Strakonice a DZP Sokol Katovice. 

Sportovní otužování (zimní plavání) je 
součástí Českého svazu plaveckých sportů, 
sezóna je vždy od 1. 10 do 30. 4. a jsou 
pořádány jednotlivé závody a soutěže 
Českého poháru. V sezóně 2021/2022 bylo 
celkem 22 závodů po celé ČR.

Hodnocení oddílu:
Byla to úspěšná, dlouhá sezóna, která se 

nemusí každý rok opakovat. Byla finančně 
i časově náročná. Deváté místo družstva 
(Michaela Klásková, Vladislava Chalušová, 
Nina Černá, Jiří Zahradník), dvě bronzové 

medaile z mistrovství ČR Michaely Kláskové 
i výsledky ostatních jsou výsledkem dobré 
letní přípravy. Děkujeme TJ a městysu 
Katovice za spolupráci, všem plavcům za 
dosažené výsledky a vzornou reprezentaci 
Katovic. „Katovice na otužilecké mapě v 
Česku znají, úspěšný SOKAT tam mají“. 

Soutěž oddílů : V ČR bylo hodnoceno 
49 oddílů. Vítězem se stalo 1. PKO Praha 
(219 plavců, 881 startů), 2. místo obsadil 
Fides Brno (62 plavců, 337 startů), 3. 
místo Česká otužilecká unie (46 plavců, 
248 startů). Z okresu DZP Sokol Katovice 
obsadil 9.místo, Draci Strakonice 36. místo 
a Fezko Strakonice 40. místo. Kdo oddíl 
reprezentoval v ČP a nesoutěžních akcích: 
(ČP - 4 plavci, 43 startů)

V absolutním pořadí Český pohár vyhrál 
Jiří Polanský z USK Praha, 2.  byla Renata 
Nováková Sportovní klub Pardubice, 3. byl 
Michal Slanina Fides Brno. Hodnoceno bylo 
552 plavců.

Michaela Klásková vyplavala 
mistrovskou třídu, v absolutním pořadí 
byla 39., v kategorii ženy 20-29 byla 2. z 15 
hodnocených, v mistrovství ČR 750 metrů 
volný způsob a 750 metrů prsa získala 2 
krát 3. místo.

Vladislava Chalušová vyplavala 
mistrovskou třídu, v absolutním pořadí byla 
88., v kategorii ženy 40-49 let 8. místo z 70 
hodnocených, v mistrovství ČR 500 metrů 
volně 8. místo, 500 metrů prsa 14. místo.

Nina Černá vyplavala II. výkonnostní třídu, 
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Jaké bylo jaro 2022 z pohledu 
fotbalových družstev SK Otava Katovice?

Divizní áčko se umístilo v horní polovině 
tabulky, což je vzhledem k tomu, že značná 
část mužstva prošla obměnou, určitě pěkný 
výsledek. Navíc do poslední chvíle bojovalo 
o medailové pozice, na čemž měla zásluhu 
také parádní bilance v Dudák aréně, kde 
jen tak soupeři nevyhrávali. Absolutním 
tahákem jara se stalo jihočeské derby ze 
soboty 11. června, které k Otavě zavedlo 
béčko českobudějovického Dynama. Na 
něj si našlo cestu parádních 494 diváků a 
mezi hosty byl i jihočeský hejtman Martin 
Kuba, jemuž se v Katovicích velmi líbilo. 
„Už dlouho vím, že v Katovicích hrají super 
fotbal a že Katovičtí svému týmu fandí. I 
když nevyhráli, byla tam skvělá atmosféra 
a návštěva 500 diváků mi jen potvrdila, že 
je fotbal v Katovicích fenomén. Poděkování 

patří všem, kteří za tím stojí,“ uvedl s 
tím, že doufá, že se do Katovic zase brzy 
podívá. V podobném duchu pak mluvil i 
senátor a ředitel strakonické nemocnice 
Tomáš Fiala: „Zápas v katovické aréně měl 
náboj, rychlost, nasazení z obou stran. Hrál 
se výborný fotbal, domácí neměli trochu 
štěstíčka při akcích ve vápně soupeře. No, a 
Dynamo B, to je mančaft mladých technicky 
i fyzicky zdatných borců, kteří bojují o 
pozici v lize. A to se nakonec projevilo i 
v práci s balonem, v přesnosti a někdy i 
rychlosti přihrávek a souhry. Hosté vyhráli 
zaslouženě, ovšem domácí byli víc než 
důstojným soupeřem.“

Béčko mužů startovalo ve společenství 
s Poříčím v Dudák okresním přeboru, kde 
obsadilo desátou příčku, což určitě není 

umístění dle představ. V zeleném dresu 
Otavanu nastoupili v průběhu jara například 
Tomáš Hajdušek mladší, Daniel Pavlovič 
nebo Přemek Sládek.

Žáci startovali v okresním přeboru, 
kde obsadili s bilancí čtyři výhry – deset 
porážek předposlední sedmou pozici. 

A bohužel ani mladší žáci, jejichž kádr 
tvořily z poloviny dívky, na tom nebyli o 
moc lépe, když po základní části obsadili 
poslední pátou pozici a poté hráli v 
nadstavbě o umístění.

Starší přípravka zvládla základní část 
s bilancí jedenáct výhěr – sedm porážek a 
poté byla na programu nadstavba.

V okresním přeboru mladších přípravek 
pak startovali i nejmenší, kteří se v základní 
části radovali ze čtyř výher.

Jihočeské derby v divizi mezi Katovicemi a béčkem českobudějovického Dynama sledovalo 
neuvěřitelných 494 diváků! Prodalo se 170 klobás a vypilo takřka tisíc piv!

Derby s Dynamem viděl i jihočeský hejtman Martin Kuba (uprostřed), 
vpravo je senátor a ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

v absolutním pořadí byla 228., v kategorii 
ženy 50-59 let 15. místo z 50 hodnocených.

Jiří Zahradník vyplaval mistrovskou třídu, 
v absolutním pořadí byl 65., v kategorii 
muži 60-70 let 10. místo z 69 hodnocených, 
v mistrovství ČR 500 metrů prsa 7. místo.

Jan Kuděj – charitativní plavání pro 
pacienty s ALS 1650 m, Štěpánské namáčení 
H. Poříčí, Štědrodenní plavání v Písku, 
Osvícenské plavání Praha - Čertovka

David Zoubek: charitativní plavání pro 
pacienty s ALS 1650 metrů, Osvícenské 
plavání Praha-Čertovka

Oddíl se zúčastnil nesoutěžních akcí:
např. štafetové „Ledové míle v Libušíně 

Kladno (Zahradník, Černá), Novoročního 
plavání Strakonice a Otužileckého 
plavání Žihobce (Zahradník, Chalušová, 
Černá), Štědrodenního plavání v Písku a 
Štěpánského namáčení s Mácou H. Poříčí 
(Kuděj, Černá Zahradník), plavání pro 
Bazalku České Budějovice (Zahradník, 
Černá), Osvícenského plavání Praha-
Čertovka (Černá, Kuděj, Zoubek, Zahradník, 
Klásková, Chalušová), charitativního 
plavání pro pacienty s ALS (Kuděj, 
Zoubek, Zahradník, Chalušová, Černá), 
Vltavské meandrů Slapy-Štěchovice 
(Černá, Chalušová, Zahradník), plaveckého 
maratónu 25 km Ústí n. Labem-Děčín sólově 

(Klásková, Černá, Chalušová, Zahradník), 
Mikulášského plavání s nadílkou (Klásková, 
Chalušová, Černá, Zahradník) Tříkrálového 
plavání (Chalušová, Klásková, Zahradník, 
Černá). Klásková Michaela, Chalušová Vladislava,

Černá Nina, Zahradník Jiří.
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Cyklus Kořeny LV.
Stavba a odhalení Husova pomníku

Centru Katovic, kterému někdy místní 
říkají Městečko, vévodí rozlehlé Husovo 
náměstí. V jeho spodní části tvoří 
nepřehlédnutelnou dominantu Husův 
pomník a vedle něj novější pomník z 
roku 1990 na paměť osvobození Katovic 
americkou armádou na konci II. světové 
války. Asi jste si všimli, že v loňském 
roce prošel pomník restaurováním, které 
měl na starosti sochař a restaurátor 
Lukáš Černý z Volyně.

Podívejme se dnes na historii tohoto 
pomníku, který náměstí zdobí už více 
než 100 let. V knize A věky jdou… uvádí 
Karel Kuncipál zajímavé informace o 
rozhodnutí postavit takovýto pomník, 
které se v kronice obecní ani školní 
nenachází. Pan Kuncipál pravděpodobně 
vycházel z dobových zápisů ze schůzí. 
Dozvídáme se, že v hostinci U Zvonu se 
dne 1. července 1919 sešli zástupci obcí 
Katovice, Krty, Hradec, Dražejov, Virtova 
Ves a Střela a zástupci katovických 
spolků a společně založili osvětový svaz 
(v kronice se uvádí osvětová komise). 
Do jeho výboru byli zvoleni za městys 
starosta Josef Havelka, za školu řídící 
učitel Josef Matějček a učitel Václav 
Šrámek, za sociálně demokratickou 
stranu Josef Lhoták, za republikánskou 
stranu Jan Tomšovic, za národní 
demokraty Karel Lhoták, za Dělnickou 
tělocvičnou jednotu Jaroslav Švehla, 
za Národní jednotu pošumavskou učitel 
Antonín Pavlík, za divadelní odbor 
Matěj Laucký a Bohumil Jánský, za obec 
Dražejov starosta Stanislav Dlouhý, za 
dražejovské dobrovolné hasiče František 
Samec, za obec Střelu František Masák, 
za Virtovu Ves Václav Jirsa, za obec 
Krty František Poleno, za obec Hradec 
Matěj Kozák.

Předsedou byl zvolen řídící učitel 
Josef Matějček, jednatelem učitel Václav 
Šrámek, pokladníkem Karel Lhoták. 
Na následujících výborových schůzích 
se diskutovalo jednak o podobě oslav 
I. výročí samostatné ČSR, jednak o 
vyrovnání účtů z této oslavy. Při druhé 
schůzi, dne 10. listopadu 1919, věnoval 

Bohumil Jánský a Matěj Kozák drobný 
obnos na fond pro postavení pomníku 
mistra Jana Husa v Katovicích. A právě 
zde se začíná psát historie pomníku. 
Po počátečních diskuzích bylo v plánu 
postavit pomníky dva: Husův a pomník 
padlým v I. světové válce. Začala těžká 
práce, získat dostatečný obnos peněz 
pro stavbu pomníku nebylo vůbec 
jednoduché. Po válce byli obyvatelé 
finančně vyčerpáni, potýkali se mnohdy 

s hmotným nedostatkem. Nicméně 
po malých částkách se peníze dařilo 
postupně shromažďovat.

Na schůzi 22. dubna 1920 se sešli 
členové posledního výboru bývalého 
spolku vojenských vysloužilců, členové 
komise pro vystavění pomníku padlých 
ve válce, zástupci rodin padlých vojáků, 
zástupci bývalého spolku Červený kříž a 
bývalého pěveckého kroužku. Přítomní 
schválili návrh postavit pouze jeden 

Pískovcový reliéf na čelní straně podstavce
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pomník, v němž budou obsaženy obě 
myšlenky tak, že Husova socha bude 
opatřena podstavcem s reliéfní deskou a 
se jmény padlých. Hned o 4 dny později 
na schůzi 26. dubna bylo vše schváleno.

V kronice obecní i školní se uvádí, 
že částku se postupně dařilo získat 
výnosy z divadel, zábav a sbírkami 
mezi katovickými občany. 70 majitelů 
pozemků, až na několik výjimek, 
věnovalo honebné nájemné za 3 roky v 
částce 4 500 Kč. Přispěli američtí Češi 
– rodáci z Katovic (p. Čeček, Dub, Jirsa, 
Horák) a to částkou 98 dolarů, tj. 7141 
Kč. Legionáři darovali 900 Kč, 1000 Kč 
spolek bývalých veteránů, po 500 Kč 
věnovali paní Johanna Holoubková a 
katovický rodák Karel Tomšovic z Prahy. 
Obě tělocvičné jednoty po 100 Kč ad.

Ke dni 14. srpna 1921 bylo k dispozici 
14 657 Kč. Dne 23. srpna 1920 se konala 
schůze stavební komise, které se 
účastnil i pražský sochař R. Ducháček 
a strakonický stavitel Č. Prokop. Bylo 
domluveno, že Ducháček dodá Husovu 
sochu 2 m vysokou z hořického pískovce 
za 9 000 Kč a reliéf za 4 000 Kč. 
Pokračovalo se ve sbírce na další práce 
a oplocení. Celkové výlohy spojené se 
stavbou pomníku nakonec činily cca 23 
000 Kč (takto uvedeno v kronice, v knize 
A věky jdou se uvádí 24 000 Kč).

Pískovcovou sochu vytvořil sochař 
R. Ducháček z Prahy podle modelu ak. 
sochaře Josefa Matějů, taktéž z Prahy. 
Podstavec dodal strakonický stavitel 
Čeněk Prokop, který věnoval základní 
kámen zdarma. Pomocných prací se ujali 
místní hospodáři a členové TJ Sokola a 
DTJ. Železnou mříž zhotovil mistr kovář 
J. Švec.

Na čelní straně je reliéf muže s datací 
1914 – 1918, na třech dalších stranách 
jména vojínů padlých v I. světové válce. 
Na východní straně jsou vytesána tato 
jména: Bažata Josef, Brynda Antonín, 
Dlouhý Josef, Maidl Josef, Dub Čeněk 
legionář, Duběda Václav, Havelka 
Bohumil, Havelka Jan, Holls Leo, 
Holoubek Václav, Janda Bohumil, Jirsa 
Eduard. Na západní straně si můžete 
přečíst: Kmoch František, Křivánek 
Karel, Kubeš Ludvík, Kuncl Jaroslav, 
Mašát Jaromír, Nový Karel, Rožánek 
Tomáš, Turek František, Veselý Karel, 
Vitěka Václav, Vlk Václav, Zdráhal 

Jindřich. Na severní straně je pak 
uvedeno dalších 8 jmen, už nikoliv 
abecedně seřazených: Vejvoda Josef, 
Matašovský Jaroslav, Dlouhý Emanuel, 
Founě František, Křivanec Václav, Černý 
Václav, Mika Karel, Janus František.

Pomník k uctění památky padlých 
vojínů v I. světové válce v letech 
1914-1918 byl slavnostně odhalen 
28. října 1921, v den výročí vzniku 
samostatné ČSR. Byla to velká sláva, 
účastnili se jí „celé Katovice“. Program 
byl následující. V 9 hodin dopoledne 
se seřadili spolky a další účastníci 
u továrny. Odsud se vydal průvod s 
hudbou k pomníku, kde došlo k jeho 
slavnostnímu odhalení. Uvítací řeč 
pronesl starosta obce Karel Lhoták. 
Báseň Padlým hrdinům přednesla 
žákyně V. třídy J. Plojharová. Pak 
následovala slavnostní řeč okresního 
školního inspektora Jana Dyka ze 
Strakonic. Po něm opět recitovala J. 
Plojharová báseň s názvem Osvobození 
vlasti. Závěrečnou řeč měl učitel Josef 
Matějček. Na konec zazněly česká a 
slovenská hymna. Během slavnosti 
hrála hudba pana Soukupa ze Strakonic. 
Ráno při slavnosti se také uskutečnil 
koncert, vstupné na osobu činilo 3 Kč, 
vybralo se 1346 Kč. Večer v 19:30 se 
ještě uskutečnilo divadelní představení 
v hostinci U Zvonu. Na programu byla 
výpravná historická hra Kostnické 
plameny od J. Karasa. Při ní se vybralo 

1346 Kč.
Málokdo asi dnes ví, že do pomníku 

byla vložena pamětní listina, kterou 
sepsal učitel Václav Šrámek a na 
pergamen ji přepsal učitel Antonín 
Pavlík. Mj. se na ni podepsali také 
členové osvětové komise, kteří se velkou 
měrou zasloužili o vznik celého díla. 
Byla dána do cínové kazety a vložena 
do pomníku mezi podstavec a Husovu 
sochu.

Dne 5. července 1925 předala osvětová 
komise v Katovicích po zaplacení 
pomník obci. Starosta obce Karel Lhoták 
jménem členů obecního zastupitelstva 
přijal a slíbil pomník ošetřovat. 
Poděkoval dřívějšímu předsedovi 
osvětové komise za námahu při 
budování pomníku. Od té doby pomník 
patří obci.
Irena Novotná (kronikářka)

Pomníky na paměť I. i II. světové války na Husově 
náměstí.

Nově zrekonstruovaný pomník je více než 100 let 
starý.

Pomník je signován

Pískovcový reliéf na čelní straně podstavce
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Přeplavme svůj „Gibraltarský průliv“ v 
roce 2022 v Katovicích

Oddíl dálkového a zimního plavání 
Sokola Katovice ve spolupráci s 
městysem Katovice a kempem Otavský 
ráj vyhlašuje II. ročník rekreačního 
plavání pod názvem „Přeplavme 
svůj Gibraltarský průliv“ na řece v 
Katovicích“. 

Nejde o žádný závod, nebudete soutěžit 
mezi sebou, ale sami se sebou, se svou 
pohodlností. Zdraví je v každém věku 
základní předpoklad aktivního života a 
klíčem k němu je dostatek pohybu. Plavání 
důkladně procvičí svaly celého těla, 
nepřetěžuje klouby. Voda nadlehčuje a tím 
je zátěž minimální. Za třicet minut lehkého 
plavání spálíme 360 kalorií. Čím jsme 
trénovanější, tím déle dokážeme plavat a 
spálíme tak větší množství kalorií. Právem 
je plavání prezentováno jako ideální sport 

pro všechny kategorie.
Kdy: plavat se bude v období od 1. 5. 

2022 do 15. 8. 2022
Kde: v areálu kempu Otavský ráj, v řece 

Otavě, nad jezem v Katovicích.
S cílem: uplavat za období 16 kilometrů, 

pomyslné přeplavání vzdálenosti 
Gibraltarského průlivu.

Plavat můžete jako jednotlivec, duo, trio, 
nebo družstvo. Každý plave na vlastní 
nebezpečí.

Jak se přihlásit? Odeslat přihlášku 
na e-mail: katovice.dzp@seznam.cz. 
Zájemcům zašleme k vyplnění registrační 
formulář. 

Jak evidovat uplavané km/metry 
za období? Každý si bude uplavanou 
vzdálenost evidovat sám do tabulky 
odeslané pořadatelem. Orientační 

vzdálenost uplavaných metrů od startu 
k jednotlivým metám je zpracována. Za 
pravdivost vyplněných údajů zodpovídá 
přihlášený (nebo skupina). Tabulku 
odevzdají plavci nejpozději do 20. srpna 
2022, na e-mail katovice.dzp@seznam.cz.

Koncem srpna bude společné zakončení 
akce s programem. Každý, kdo bude 
plavat, obdrží pamětní list, malou 
upomínku. Budou vyhlášeni nejlepší 
jednotlivci, duo, trio, družstva apod. Je 
domluvena beseda s plavci, kteří v r. 2021 
přeplavali kanál La Manche. O termínu a 
místu budeme včas informovat. 

Informace o akci: 
kontakt oddíl DZP S.Katovice: e-mail: 

katovice.dzp@seznam.cz,
na webu: https://sokol-katovice-dzp.

webnode.cz/

Blíží se závěr dalšího školního roku
Rád bych vás seznámil s některými 

akcemi školy za období březen až 
červen.

V měsíci březnu se zúčastnili žáci 
osmých tříd lyžařského zájezdu na Lipně. 
Letos poprvé jsme se ubytovali v hotelu 
Relax na vrcholu Kramolína a za velmi 
pěkného počasí jsme si užili pětidenní 
lyžovačku. Počátkem tohoto měsíce zahájili 
žáci 3. a 4. třídy také plavecký výcvik v 
bazénu ve Strakonicích – celkem 20 lekcí. 
V úterý 29. března se všechny třídy naší 
školy zúčastnily v rámci celorepublikového 
projektu „Ukliďme Česko“ úklidu Katovic. 
Zaznamenali jsme také účast našich žáků 
na okresních olympiádách z českého a 
anglického jazyka, kde se nejlépe umístila 
Johana Kutičková z 9.B, která získala v 
těchto soutěžích 5. a 3. místo.

Výčet akcí v měsíci dubnu:
4. místo – okresní kolo v malé kopané ve 

Strakonicích – žáci 8. a 9. třídy.
8. místo - okresní kolo ve florbalu ve 

Strakonicích 4.–5. třída 
Měsíc květen:
2. místo - okresní kolo fotbalového 

turnaje Mc Donaldś Cup kategorie A (1.–3. 
třída), 12. místo - kategorie B (4.-5. třída) –

7. místo – okresní kolo ve vybíjené – hoši 
a dívky 4. a 5. třídy

7. místo – okresní soutěž mladých 
zdravotníků ve Strakonicích „Dokaž, že 
umíš“ – žákyně 1. stupně

4. místo – soutěž „Mladý záchranář v akci 
2022“ – žáci školy pod vedením paní Jitky 
Markytánové, postup do krajské soutěže v 
Českých Budějovicích 15. 6. 2022

- „Hasiči ve škole“ – dovednostní 
soutěž družstev z 1. a 2. stupně za 
přítomnosti zástupců HZS Strakonice 
a Katovice a Policie ČR – disciplíny: 
zdravotnická příprava, topografie, střelba 
ze vzduchovky, protichemická ochrana, 

hod granátem na cíl, džberovka, dopravní 
výchova, vědomostní otázky, uzlování. 
Podrobnější informace o všech akcích 
naleznete na webových stránkách školy.

Několik akcí a hlavně školní výlety 
jednotlivých tříd nás čekají v červnu. 
Poslední den ve škole dochází každoročně 
k slavnostnímu rozloučení s žáky 9. třídy 
za přítomnosti zástupců zřizovatele. 
Nejinak tomu bude i letos 30. června. A 
protože se nezadržitelně blíží prázdniny a 
čas dovolených, chtěl bych všem popřát co 
nejkrásnější prožití volného času v tomto 
nadcházejícím letním období.
Mgr. Pavel Kohout, ředitel školy



O katovické pouti v roce 1928 uviděl tehdy dvaadvacetiletý Josef Vitěka ve výloze obchodu Václava Suka závodní kolo s řídítky – berany. Prodavač 
Václav Suk chlapce uviděl a nabídl mu, aby se na kole projel. Tehdy Josef Vitěka na kole …. 1. tajenka…... Jízda se mu tak zalíbila, že se rozhodl 
na kole jezdit do Prahy do zaměstnání. Nové kolo tehdy stálo 1350 Kč, a protože Josef neměl tolik peněz, přivedl do obchodu své staré kolo, za které 
dostal na … 2. tajenka….. Od té doby vyrážel z Katovic do Prahy každou neděli po obědě a večer byl v Praze . V sobotu po výplatě jel zase na kole 
domů. Cesta trvala včetně půlhodinové přestávky … 3. tajenka…… a horlivý cyklista ji absolvoval každý týden až do roku 1934. 
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Zajímaví lidé z historie Katovic: cyklista

Vodorovně: A) pás ke kimonu, vynálezce dynamitu, nepotřebná věc, osobní zájmeno. B) sušický podnik, město v Chorvatsku, šedesát kusů, řeka 
ve Španělsku, nemoc rtů. C) název římské 50, sňatek, označení čs. letadel, chemická značka zlata, ubytování pro vysokoškoláky ( mn. číslo), rusky 
souhlas. D) paraguayský čaj, starořímská cesta, zkratka obchodní firmy ( společnost s ručením omezeným ), desetiny tisíce, nerozhodný výsledek 
v šachu, letecké palivo. E) klokaní kapsa na břiše, přízvuk, vysoká kožešinová ruská čepice, lesklý nátěr. F) tropická rostlina, obsah zlata v minci, 
město v Polsku, jméno herečky Polívkové. G) nachýlení, ..3. tajenka…, značka namáčecího prostředku. H) bývalý pilot F1, slovensky „jinde“, 
ženské jméno, sídlo v Indii. I) cemická značka astatu, SPZ Semily, sladkovodní delfín, ženské jméno 11.5., švédsky „tři“. J) kytovat, Chaplinova 
manželka, opeřenci, skoby. K) vysoké napětí, orientální koberec, stavební materiál, spojka, poloha na kolenou, tělesná výchova. L) pokolení, semiš, 
úřad podřízený biskupovi, český fotograf, římský pozdrav. M) pratur indický, polarizační hranol, změněný stav vědomí, dílo Aloise Jiráska. N) útok, 
zástupy lidí, mongolský pastevec.
Svisle:
1) slovensky „osm“, zemanské sídlo. 2) žal, druh pepře, nevyžádaný e-mail, biblický stavitel archy. 3) iniciály tenisty Lendla, plátěný přístřešek, 
hmyzožravec, Deutsche Bank. 4) ….2. tajenka…. 5) slezské město, čichový orgán, ženské jméno 24.1. 6) módní obchod, řecky proti, usazenina. 
7) exilový ostrov Napoleona Bonaparte, anglicky kasino, utrpení. 8) část Vídně, podsvinče, kovový prvek, 12 měsíců. 9) český zpěvák, podzemní 
stonek, dřívější zkratka „ lidové družstvo“. 10) čidlo zraku, anglicky „doba, čas“, státní arbitráž, grafit. 11) cestovní doklad, vojenský povel, nápor 
větru. 12) motorová vozidla, předložit, drobné ozdobné předměty. 13) anglicky „dub“, zkratka a podobně, patra, SPZ Náchod. 14) stepní pták, 
pokrývání železa vrstvou hliníku, středověká nemoc. 15) český národní hrdina, zkratka „energetický navigační systém“, domácí zvíře. 16) ženské 
jméno 17.5., nejmenší druh buvola, rychle jíst. 17)…………….1. tajenka……..18) primát, plynný uhlovodík, jméno herce Ebena, staré české 
zájmeno. 19) předložka, pytlákovy nástrahy, hora u Třebechovic, tvoje. 20) síť čerpacích stanic, jméno francouzského herce Montanda.
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Nápověda: ARAN, OPOLE,  OSAR, MOTL, OAK,  ALITACE, ENAVI                                      

Tajenka z minulého čísla: …..elektrických sloupů, ….Husova náměstí….



14. ROČNÍK DĚTSKÉHO 
CYKLISTICKÉHO DNE 2022

V LETOŠNÍM ROCE SE BUDE ZÁVODIT 6. SRPNA 2022! CENTRUM SOUTĚŽE 
BUDE OPĚT VE SPORTOVNÍM AREÁLU NA PODSKALÍ (KLUZIŠTĚ) A REGISTRACE 

ZÁVODNÍKŮ BUDE PROBÍHAT OD 8:00 DO 8:55 HODIN




