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Promítáme každý pátek od 19:00 hod.,
dětské filmy od 18:00 hod.
vstupné 90,- Kč
Filmový klub
každou poslední neděli v měsíci od 20:00 hod.
vstupné 80,- Kč
Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace sledujte na plakátech, webu městyse.

Choďte do našeho digitálního kina.
Nejvyšší kvalita za nejnižší cenu!!!
www.strunkovicenadblanici.cz

Sauna Strunkovice
Sauna se nachází v objektu Kulturního domu
ve Strunkovicích nad Blanicí.
Provozní doba říjen – duben
(Po, Út, Stř, Pá, So) od 17:00 do 20:00 hodin.
Vstupné 80,- Kč/hod.
pro děti nad 12 let a dospělé.
Děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné
si návštěvu zarezervovat telefonicky
tel. č.: 602 412 117.

Další nepublikované kulturní, sportovní a společenské akce
a podrobnosti najdete na stránkách Zpravodaje a na
www.strunkovicenadblanici.cz .

Seznam kulturních a sportovních akcí na rok 2022

Leden

13.01. Svět korálových útesů, cestovatelská přednáška Josefa
Šindeláře • (Komunitní centrum Strunkovice)
21.01. Sokolský bál, hraje POZOR, VIZITA! • (KD Strunkovice)
29.01. Premiéra nového divadelního představení
Strunkovického Ochotnického Spolku
• (Kino Strunkovice)

Únor

10.02. Z Čech až na konec světa na kole, cestovatelská
přednáška Františka Šestáka
• (Komunitní centrum Strunkovice)
12.02. Včelařský ples, hraje DYNAMICS BAND
• (KD Strunkovice)
19.02. Dětský maškarní bál • (KD Strunkovice)
20.02. JAN HRUBÝ TRIO, koncert • (Kino Strunkovice)
26.02. 15. Ples městyse s kapelou KANCI PANÍ NADLESNÍ
• (KD Strunkovice)
26.02. Hasičský maškarní bál s odpoledním programem pro děti
• (Velký Bor)

Březen

05.03. VOSA Volary a divadelní detektivní komedie Slavíci
z Madridu • (Kino Strunkovice)
06.03. Expediční kamera, filmový festival outdoorových filmů
• (Kino Strunkovice)
12.03. Mexickej bagr, turnaj ve volejbale • (KD Strunkovice)
19.03. Vítání jara s kapelou JIŘÍ SCHELINGER MEMORY
BAND a Národním Divadlem Čkyně • (KD Svojnice)
19.03. Princezna se zlatou hvězdou na čele, Kolár – Spolek
divadelních ochotníků ve Strašíně • (Kino Strunkovice)
26.03. Mexiko open 2022, XIV. ročník turnaje ve stolním tenisu
jednotlivců • (KD Strunkovice)

Duben

02.04. Velikonoční dílna • (KD Svojnice)
03.04. Velikonoční dílna • (Komunitní centrum Strunkovice)
09.04. Taneční zábava s dechovou hudbou BABOUCI
• (KD Svojnice)
16.04. Okresní myslivecký přebor ve střelbě z malorážky
• (Střelnice Strunkovice)
23.04. 10. ročník střeleckých závodů „O pohár starosty“
– malorážka • (Střelnice Strunkovice)
23.04. MIREK KEMEL s kapelou, koncert • (Kino Strunkovice)
30.04. Stavění máje a májové veselice: Strunkovice, Protivec,
Svojnice, Velký Bor, Šipoun, Blanický Dvůr
30.04. Myslivecký přebor ve střelbě z malorážky
• (Střelnice Strunkovice)

Květen

01.05. Oslava 1. máje, prvomájový průvod • (Šipoun)
01.05. Tradiční cyklovýlet nejen na Javorník

07.05. Okrsková hasičská soutěž • (Dub u Prachatic)
07.05. 9. ročník Poháru SSAŠ ve střelbě z malé odstřelovačky
• (Střelnice Strunkovice)
08.05. Oslava Dne matek • (KD Strunkovice)
21.05. Závody ve střelbě z vojenské pušky
• (Střelnice Strunkovice)
21.05. XV. ročník soutěže v gymnastice • (KD Strunkovice)
28.05. Strunkovice nad Blanicí versus Strunkovice nad
Volyňkou, soutěžní klání • (Strunkovice nad Volyňkou)

Červen

04. - 05.06. XXII. ročník fotografické výstavy FOTO na PROVÁZKU
s doprovodným kulturním programem
• (KD a sportovní areál Strunkovice)
10.06. Noc kostelů • (Kostel sv. Dominika, Strunkovice)
11.06. Dětský den • (Svojnice)
11.06. Dětský den I., závody ve střelbě ze vzduchové pušky
• (Střelnice Strunkovice)
12.06. Pouť ve Velkém Boru, procesí ke sv. Trojici • (Velký Bor)
18.06. Mexický petanque, XIII. ročník turnaje v petanque dvojic
• (Sportovní areál Strunkovice)
25.06. Memorial J. Mottla, místní přebor ve střelbě z malorážky
a pistole • (Střelnice Strunkovice)

Červenec

09.07. Dětský den – Vítání prázdnin, odpolední program
se soutěžemi • (Velký Bor)
09.07. THE SLAKERS, tancovačka na návsi • (Protivec)
16.07. Pouťové posezení pod lípou a ŠAFRDA MEMORY BAND
• (Svojnice)
23.07. Blanická smeč, turnaj ve volejbale
• (Sportovní areál Strunkovice)
24.07. Fotbalové odpoledne s exhibičními zápasy)

Srpen

06.08. Pouťová taneční zábava
• (Parket na Sokolské louce, Strunkovice)
07.08. Pouť sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí
13.08. Letecký den • (Letiště Strunkovice)
20.08. Mexický pohár, 10. ročník soutěže ve střelbě z malé
odstřelovačky • (Střelnice Strunkovice)
27.08. Pouť sv. Jiljí • (Šipoun)

Září

03.09. Dožínková slavnost ve Svojnicích • (KD Svojnice)
03.09. Dětský den II., závody ve střelbě ze vzduchové pušky
• (Střelnice Strunkovice)
10.09. Závody ve střelbě z vojenské pušky
• (Střelnice Strunkovice)
11.09. Přírodní bylinková kosmetika s Růženkou Vincikovou
• (KD Svojnice)
24.09. 11. ročník Memoriálu Andreje Brosze st. ve střelbě
z malorážky • (Střelnice Strunkovice)

Říjen

01.10. Setkání seniorů • (KD Strunkovice)
08.10. Jihočeský pohár • (5. kolo) ve střelbě z vojenské pušky
• (Střelnice Strunkovice)
15.10. Limonádový Joe v podání Spolku divadelních ochotníků
Tyl Netolice • (Kino Strunkovice)
20.10. „Doktorka z Domu trubačů“ literární pásmo o životě
Vlasty Kálalové – di Lotti v podání Jiřího Práška
a Ludmily Práškové • (Komunitní centrum Strunkovice)
22.10. Hasičský bál • (Velký Bor)
29.10. Aliaksandr Yasinski, Iva Marešová… a mezinárodní
hudební uskupení RAZAM, koncert • (Kino Strunkovice)
30.10. Podzimní tvořivé dílny • (Komunitní centrum Strunkovice)

Listopad

05.11. 11. ročník Závodů ve střelbě z vojenské pušky
• (Střelnice Strunkovice)
05.11. HUBERTSKÁ taneční zábava • (KD Strunkovice)
→.11. Podzimní tvořivé dílny (06.11., 13.11., 20.11.)
• (Komunitní centrum Strunkovice)
12.11. Svatomartinský lampiónový průvod • (Strunkovice)
13.11. Filmový festival zimních sportů • (Kino Strunkovice)
19.11. Milostné šachy, bláznivá komedie v podání Kulturní
společnosti Alta • (Kino Strunkovice)
25.11. Mikulášská prodejní výstava • (KD Strunkovice)
26.11. Rozsvěcení vánočního stromu ve Svojnicích
27.11. Rozsvěcení vánočního stromu, svěcení adventního
věnce, Národní divadlo Čkyně a pohádky nejen pro malé
návštěvníky, hudba, občerstvení… • (Strunkovice)

Prosinec

04.12. Příběhy a události v době adventní, přednáška
Ing. Josefa Kalbáče • (Komunitní centrum)
05.12. Setkání s anděly, čerty a Mikulášem • (Strunkovice)
10.12. Jídlobraní • (Šipoun)
11.12. ČESKÁ PÍSEŇ a děti ze ZŠ a MŠ, adventní koncert
• (Kino Strunkovice)
17.12. Zlatá střela, místní přebor ve střelbě z malorážky
a vojenské pušky • (Střelnice Strunkovice)
17.12. Hard’n’Heavy Bash, koncert prachatických kapel
• (KD Svojnice)
23.12. Zpívání koled u vánočního stromu • (Šipoun)
26.12. Nohejbalový turnaj dvojic • (KD Strunkovice)
26.12. Živý Betlém • (nám. B. Havlasy, Strunkovice)

Změna termínů výše uvedených akcí vyhrazena.

