
Soužití na psí knížku nepřestává být v oblibě 

a kromě novinových titulků to vyplývá i ze statistik 

strakonických matrikářek.

Nejvíce svateb tady evidují za „povodňový“ rok 

2002, kdy jich bylo 167. Své zavazující ano si ale 

od té doby říkali lidé ve Strakonicích čím dál méně. 

Za nejkritičtější roky by se dalo označit období 

let 2009 a 2010, kdy bylo vždy během dvanácti 

měsíců oddáno 102 párů. Loni už jich k oltáři 

přišlo o 14 více.

„Opravdu je úbytek citelný. Takové svatební 

horečky, kdy jsme tak říkajíc „nestíhali“, ty už 

opravdu nemáme. Oddávám už asi dvanáctým 

rokem a pamatuji si i deset svateb v jediném dni. 

Teď, pokud se nám sejde pět svateb za den, je 

to něco výjimečného. Někdy bývá také v oddávající 

den jen jedna,“ uvedla místostarostka Ivana Říhová. 

A doplnila, že nejčastěji se „berou“ lidé, kteří již mají 

potomky nebo jsou rozvedení. Bezdětné páry, kdy 

ani jeden z partnerů nemá předchozí zkušenost 

s   manželstvím, tvoří přibližně 15% z celkového 

počtu snoubenců.

Zhruba pět let oddává i zastupitelka Ivana 

Parkosová, která otevřeně řekla: „Mně se ten 

trend ‚nepotřebuju mít na náš vztah papír‘ 

opravdu nelíbí. A to hlavně v rodinách, kde jsou 

děti.“ 

Ta kromě legrácek, kdy jsou snoubenci domluveni, 

chtějí přítomné pobavit, a se spikleneckými pohledy 

s vyřknutím svého ano otálejí, zažila dva případy, 

kdy ženich svůj souhlas vážně zvažoval a zhruba 

půlminutová až minutová pauza vyznívala trapně. 

„Měla jsem opravdu vztek. Ale nedala jsem to na 

sobě znát,“ přiznala.

Ve Strakonicích je kromě obřadní síně na 

radnici a na hradě možnost nechat se oddat i na 

jiném vybraném místě. „Oblíbená je třeba výletní 

restaurace v Jiníně, dost často bývá obřad i na 

zahradách,“ uvedla místostarostka. 

Rizikem venkovních obřadů je, že vzdušné 

zámky snoubenců někdy bývají zničeny tvrdou 

realitou, jako jsou nepříliš příznivé povětrnostní 

podmínky a podmáčený terén. „Jednou jsem 

si například zničila boty, jindy byl zase opravdu 

neskutečný vichr,“ naznačila s úsměvem Říhová. 

Nepříjemně narušit obřad ale dokáží také malé 

děti. „To by měli snoubenci vždycky zvážit, protože 

někdy se objeví takový pláč, vztek a zlobení, že je 

na lidech určité zklamání znát. Doporučuji, aby si 

toto partneři probrali předem,“ dodala Parkosová.
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Svatby za období 2001 - 2011 ve Strakonicích

Martinčin citát na měsíc únor:
Krok mého srdce.

Krok tvého srdce.

Krok tolika lidí.

   Vejdi.             (Eduard Petiška)

Nadanému Karlíku Leskovcovi z Újezdu u Vodňan 
splnilo strakonické kulturní středisko jeden z jeho snů. 
Nevidomý chlapec, který zvítězil v soutěži ČT Zlatý 
oříšek, a jeho obětavá asistentka Eva Marková získali 
volné vstupenky na vystoupení Zdeňka Izera. Imitátor 
se s chlapcem osobně setkal a společně s ním si 
zaimprovizoval před kamerou Strakonické televize. 
O  Karlíkovi se dočtete více v březnovém vydání Maximu.

Anketu o nejlepšího sportovce uplynulé sezony 
zorganizoval letos poprvé Týdeník Strakonicko. 
Jeho sportovní redakce oslovila přes padesát 
respondentů, kteří o nejlepších jednotlivcích 
hlasovali.  Ceny se předávaly v klubu Inferno 
a  všichni ocenění si je přišli osobně převzít. 
V kategorii Sympaťák zvítězila čtyřiadvacetiletá 
Tereza Třeštíková (na snímku vpravo), která se 
věnuje westernovému ježdění. Gratulujeme.
 Článek o výsledcích „týdeníkové“ ankety si 

v novinách Maxim přečtěte na straně 2.
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Ceny jako kaviár, strakonické pivo, keramické 
desky se soškou sportovce, předplatné novin, 
poukazy na sportovní zboží. A také velmi těsné 
výsledky ve všech kategoriích. To byl premiérový 
ročník ankety Týdeníku Strakonicka, který se 
konal 20. ledna 2012. Už hlasování čtenářů 
o  největšího sympaťáka provázely jednobodové 
rozdíly, takže ceny udělili organizátoři i dvěma 
sportovcům se shodným počtem hlasů na 
druhém místě. 

Top sympaťandou se stala čtyřiadvacetiletá 
„koňařka“ Tereza Třeštíková. Hned za ní 
se o stříbro rozdělili fl orbalista Marek Jiřík 
s  házenkářem Romanem Marienkou. 
Westernová jezdkyně Tereza Třeštíková se 
v  roce 2011 stala národní mistryní v reiningu. 
Nominace v soutěži ji i přes tento úspěch 
překvapila. Hlasování do čtenářské ankety totiž 
nechala její rodina osudu. „Já se o nominaci 
dozvěděla až od kolegyně z práce, a  noviny 
jsme kvůli anketě rozhodně neskupovali. O to víc 
mě vítězství těší,“ uvedla Tereza. A  vysvětlila, že 
reining je disciplína, kterou kůň provádí celou 
ve cvalu a hodnotí se zvládnutí jednotlivých 
manévrů. 

Další umístění sportovců už měla ve svých 
rukou padesátičlenná komise. Porotce si vždy 
vybral trojici svých favoritů v každé kategorii 
(juniorech, dospělých a trenérech) a pro každou 
kategorii měl k dispozici šest bodů. Pokud by 
se všichni v porotě u někoho shodli a dali mu 
všechny své hlasy, nasbíral by jich dotyčný 
300. „Protože mají Strakonice ohromně široký 
sportovní záběr, ve kterém jsou jejich svěřenci 
neuvěřitelně úspěšní, dopadlo hlasování tak, 
že rozdíly v hlasech nebyly vůbec propastné, 
ale vyrovnané,“ vysvětlila ředitelka Týdeníku 
Strakonicko Libuše Kolářová. 

Vítěz, kterému porota nadělila nejvíce bodů, 
a  to 58, byl vítěz juniorů – sportovních talentů. 
„Je to házenkář Roman Marienka, který je 
ústřední postavou družstva mladších dorostenců, 
podílel se na postupu družstva do nově tvořené 

celorepublikové ligy mladších dorostenců. 
V  sezoně nastřílel 175 branek, je členem širšího 
reprezentačního kádru a letos už jako starší 
dorostenec hraje za druholigové muže Strakonic 
a hostuje ještě v prvoligovém dorosteneckém 
týmu Talent Plzeň,“ uvedl sportovní redaktor 
Jan Petráš na adresu tohoto vítěze. Marienka 
řekl: „To jsem vůbec nečekal a chci poděkovat 
trenérům, taťkovi (Romanu Marienkovi st. pozn. 

redakce) a Mírovi Vávrů, a svým spoluhráčům.“
Druhé místo v juniorech patřilo atletce Anně 

Švecové, která se loni stala mistryní republiky 
ve skoku dalekém výkonem 562 cm. Bronz si 
odnesla hokejistka Veronika Bucifalová. 

V kategorii dospělých bylo nominovaných 
nejvíce a nadto zde bylo bodování 
nejvyrovnanější. Vítězná trofej byla proto o to 
cennější. Dosáhla na ni basketbalistka Zora 
Škrabalová. „To jsem nečekala. Vždyť jsem se 
do Čech vracela s tím, že tady mě nikdo nezná. 
Ale Strakonice naštěstí vždycky byly baštou 

ženského basketbalu,“ rozpovídala se Zora 
a několikrát zdůraznila, že cenu nebere jako 
individuální, ale jako úspěch týmu: „To není tak, 
že já sama bych někde zaběhla čas či splnila 
nějaký úkol nebo limit. Není to o mně. Mohl to 
vyhrát kdokoli, jiná spoluhráčka, protože jsme 
toho dosáhly společně. Moje role je dát koš na 
tom konci herního systému.“ 

Druhé místo připadlo golmanovi HC Strakonice 
Romanu Špilerovi a třetí fotbalistovi Milanu 
Glazunovi. Tento fotbalista byl donedávna hráčem 
vesnického klubu I.B třídy v Sousedovicích. 
Nastoupil do divizních Strakonic, a své působení 
tam začal tím, že loni na jaře nastřílel 13 branek.

Součástí ankety byla kategorie Trenér se čtyřmi 
nominovanými. Správným tipem mnohých, 
včetně sekretáře okresního sdružení ČSTV Pavla 
Kouby, byla trenérka basketbalistek Marcela 
Krämerová, jejíž svěřenkyně loni excelovaly. 
V  extralize i v Českém poháru získaly bronzové 
medaile. Dojatá trenérka posléze na úspěch 
v  minulé sezoně zavzpomínala: „Pro mě to 
bylo neskutečné zadostiučinění. Kopice lidí nám 
neskutečně fandila, ale hodně lidí bylo proti nám 

a stále něco psali, že už jsem se rozhodla to 
nečíst, neboť to člověka strašně sráží na kolena. 
A lidé, kteří psali do těch diskuzí, jakože zase 
Strakonice a zase ta Krämerová, tak pak museli 
uznat, že nám to asi patří, když jsme to dokázaly 
uhrát i bez dvou zraněných klíčových hráček. 
Takže já jsem za to hrozně ráda. Družstvo může 
mít natrénováno kolik chce, ale ono to prostě 
je i o tom štěstí.“ A co udělá s lahví šestkrát 
destilované vodky, kterou dostala ještě vedle 
dárkových košů? „Já to klidně rozdělím mezi 
holky, ale musí být výsledky!“ 

 Organizátoři nakonec odtajnili i to, kdo šlapal 
vítězné trenérce na paty. Druhé místo patřilo 
trenérovi házenkářů Miroslavu Vávrovi.

Reportáž ze slavnostního vyhlašování výsledků 
ankety na: www.youtube.com\user\testrtv

text a foto Martina Vaněčková

Zlato Týdeníku Strakonicka patřilo basketbalistkám a házenkářům,

nejsympatičtější byla čtenářům dívka od koní 

Vítězka v kategorii dospělých basketbalistka Zora Škrabalová, 

vlevo náměstkyně hejtmana JČ kraje Ivana Stráská

DJ František Mareš (vlevo) s vítězem kategorieTalent roku: házenkář Roman Marienka

Dojatá Trenérka roku Marcela Krämerová
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Trakt rek VARI je skv lý taha , ve spojení s vozíkem 
dokáže p epravit prakticky jakýkoliv náklad. Pot ebujete 
navozit d evo, písek, zeminu, seno i p epravky s výp st-
ky? Sta í za adit rychlost jako u auta a m žete vyrazit. 
VARI je stavebnice, do které mohu dokupovat p íslušen-
ství na se ení, úklid a na p dní práce, které jsou pot eba 
nap . p i p stování brambor a další zeleniny.

LÍBÍ SE MI ŽE VARI 

JE STAVEBNICE A M ŽU JI 

POUŽÍVAT CELÝ ROK!

   VARI IV + ANV-350

 Ak ní sestava: 43.950 K
s DPH

skláp cí vozík
s nosností
350 kg

ty rychlostní
p evodovka

3+R

K sestav  s vozíkem mohu
 získat 

technický pr kaz pro provoz

na silnicích 3. a
 4. t íd.

silný motor 
HONDA

odpružená seda ka
široká

bantamová
kola
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Jako dítě snila o tom, že se stane průvodkyní 

na hradě. Stala se ředitelkou muzea na hradě. 

A  řekla si, že ten hrad opraví. K tomu zatoužila 

po rekonstrukci mlýna v Hoslovicích. Sny si splnila 

a  teď si coby místostarostka Strakonic usmyslela, 

že tohle město bude mít krásné a co nejlépe 

vybavené základní a mateřské školy. Nedalo mi to, 

abych se nepokusila zjistit know how Ivany Říhové.

Jako žena máte na radnici na starost školství. 

S jakými pocity navštěvujete současné školy? 

V některých chvílích závidím, jak ohromné 

možnosti poskytují.  My jsme byli závislí na tom, 

jestli nám někdo půjčí třeba časopis. Dnes si 

cokoli stáhnete z internetu, máte interaktivní 

tabule, můžete si vše procvičovat.

Přesto ale nezávidíte úplně všechno. 

Té technologie je až moc. Děti málo čtou, jsou málo 

nuceny vyprávět. My jsme neustále museli povídat 

a něco studovat. Dnes je vše ve vymoženostech 

doby, mobilech, na webech, nerozvíjí se přirozená 

slovní zásoba. Konkrétně historie není výhradně 

o  datech, jménech, ale hlavně o umění vyjádřit 

se, umět převyprávět děj, vyvodit ponaučení. To ale 

dnešní technika dělá v podstatě za vás.

Jaká část strakonické historie vás bavila? 

Na základní škole jsem ráda psala o Bavorech ze 

Strakonic. Bylo to pro mne takové hezké, tajemné 

a  starodávné. Potom už jsem se věnovala 19. 

století, především rozvoji průmyslové výroby, 

textilnímu průmyslu. 

Kam jste zamířila ze studií v Praze? 

Přesně 1. září 1982 jsem nastoupila jako historik 

pro novější dějiny do strakonického muzea a pak 

jsem si na dva roky odskočila do redakce Listů 

Strakonicka. Přes konkurz jsem se v roce 1996 

vrátila do muzea na místo ředitele. Odtud jsem 

nakonec zamířila na radnici.

Vzpomenete si ještě na svůj první ředitelský 

den v muzeu? Hlavně na to, když jsem tam přišla 

a zjistila, že v celém zařízení chybí sociální zázemí - 

dovedete si představit, že jste na strakonickém 

hradě a nemáte tam záchod!? Je to směšné, 

ale ač jsem si svůj první počin představovala 

jako ty nejušlechtilejší sbírky a výstavy, naprosto 

neplánovaně se mým prvním cílem stal záchod. Já 

ho pořád měla před očima! Nakonec se mi podařilo 

vybudovat toalety v muzeu následující rok.

A tím jste si získala srdce svých podřízených… 

(Výbuch smíchu) To byl můj první stavební počin 

na hradě, prosím pěkně.

Zmínila jste zaměstnání novinářky, jaká to 

byla práce? Úžasná, měla jsem ji strašně ráda. 

Ráda mluvím s lidmi. Můj region bylo Blatensko, 

tam jsem znala každou zkratku. Věděla jsem 

přesně, kudy se dostanu z které vesnice, abych 

byla včas na kterémkoli zastupitelstvu.

Souhlasíte se mnou, že žurnalistika byla 

tenkrát „řemeslo“? Ano. My jsme museli do 

terénu. My jsme museli do vesnic, na obecní 

zastupitelstva, na jednotlivé akce. Promiňte, 

dělat zpravodajství po telefonu, to by nás pan 

šéfredaktor Pučelík hnal! A navíc, jakmile jsem 

měla psát článek na odbornější téma, vždy jsem 

ho autorizovala. 

Byla oblast, které jste se jako novinářka 

vyhýbala? Sport. Můj tehdejší kolega František 

Třeštík stále opakoval, že mě nechá napsat 

všechno možné na světě, ale nikdy ani čárku do 

sportovní rubriky. Měli jsme bezva partu v redakci. 

A František si mě často dobíral, že nerozeznám 

fotbal od hokeje. 

Nakolik z pozice političky dokážete prosazovat 

vlastní cíle? Něco určitě ano. Napnuli jsme hodně 

sil na strakonický hrad, čímž netvrdím, že je to moje 

zásluha. Bylo to týmové nasazení. První větší práce 

přišly v roce 2005, kdy se začaly využívat evropské 

fondy. A Hoslovice, ty byly doslova vymodlené 

dítě. Když krajské zastupitelstvo schválilo koupi 

mlýnské ruiny s propadlými střechami prolezlými 

dřevomorkou a já nevím čím vším ještě, znamenalo 

to jeden z mých nejhezčích dní v životě, byť si nad 

tím každý jiný zaťuká na hlavu. Pamatuji, jak jsem 

si představovala, že do tří let tam přivedeme první 

návštěvníky. 

A ono se to podařilo. 

Přesně za tři roky se areál otevíral. Víte, byl to 

fajn pocit mít kolem sebe lidi jako hejtmana Jana 

Zahradníka, Františka Štangla, prostě tým. Dnes 

je mlýn jeden z nejnavštěvovanějších areálů 

v  regionu. Takže z pozice politika můžete ovlivnit 

hodně. V dobrém i ve zlém.

K radnici lidé přistupují kriticky, a to jste 

předtím u kultury určitě tolik nezažila. 

Nedemotivuje vás to? Ne, zvykla jsem si. Jen to 

byl zpočátku ohromný skok. Tady se všeobecně 

moc optimistického neslyší. Sem si chodí lidé 

postěžovat nebo přinášejí problémy a čekají od 

vás řešení ve svůj prospěch. To pochopitelně 

vždycky nejde. Hledám si ve své činnosti vždycky 

pozitiva a  snažím se ovlivňovat věci, u kterých to 

jen trochu lze. 

Projekt Dobrej start, který zaštiťujete, 

se v únoru věnuje nebezpečí virtuálního 

světa. Myslíte, že jsou slečny ve třinácti na 

Facebook připravené? Moc ne. Myslím, že tomu 

anonymnímu prostředí přespříliš věří. Vylévají 

si tam srdce a mnohdy je to možná jejich jediný 

kamarád. Nechápou, jak strašně je to zneužitelné. 

Já osobně na FB nejsem a vím, že nebudu.

Vy jste vychovala sama dvě dcery, Tereze je 

27 let a Michaele 32. A byly s nimi velmi humorné 

a kuriózní příběhy, zvlášť s tou mladší. Teď mi často 

dělají radost. Štěstí se mi z toho osobního života 

převážilo spíš na pracovní stránku, a tak jsem 

strašně ráda, že se mi z obou podařilo vychovat 

slušné lidi. Že vystudovaly a pracují, to považuji za 

docela velkou devizu. Teď už je to na nich.

Váš tatínek zemřel na těžkou nemoc, ještě 

když jste byla na gymnáziu. Odchod maminky 

ale přišel ve chvíli, když jste zůstala sama 

s  malými dcerami. 

To mi bylo 33 let. A  samozřejmě jsem se musela 

snažit. Pochopitelně. O dvě děti je potřeba se 

postarat, musíte práci mít a zvládat. Takže si vše 

musíte naplánovat a stihat dohromady.

Člověk ví, jaké jsou opravdové životní hodnoty. 

Na kole štěstí jsme jednou dole a podruhé nahoře. 

Musíme věřit, říká Ivana Říhová.
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Ale teprve v krizových situacích si je plně 

připomene a uvědomí. Kdy jste si „přerovnávala“ 

hodnoty vy?

To neděláte, když máte úspěch a daří se vám. To 

děláte, když je vám hodně zle. Můj zlomový okamžik 

přišel, když mi v náručí zemřela maminka. Bylo jí 59 

let, mně 33. V půl šesté byla v pořádku, o čtvrt hodiny 

později upadla do kómatu a už se nevzbudila. To byl 

nejstrašnější den mého života. Měly jsme nádherný 

vztah, pomáhala mi, když jsem dokončovala na 

mateřské školu, a pomáhala mi s  dcerami, když 

jsem zůstala sama. Její náhlý odchod pro mě byla 

taková pecka, že se mi život otočil vzhůru nohama 

a rázem bylo všechno úplně jinak. 

V tomto reformním roce budou tvrdé rány asi 

dopadat na hodně lidí. Co jim vzkážete? Aby 

věřili. V životě jsou periody, kdy je člověku hůř a  kdy 

líp. Kdy na tom kole štěstí, které se stále otáčí, jste 

jednou dole a jednou nahoře. Já věřím, že ten 

rok překonáme, ale budeme muset zmobilizovat 

své vnitřní síly. Ale zvládneme to a snad přijde ta 

duchovní obroda. Nejsem žádný moralista, ale 

myslím si, že morálka u nás dostala v posledních 

letech hodně na frak. Že nad slušným chováním 

převládlo něco úplně jiného. Přála bych si, aby se 

to začalo vracet, aby morálka zase trochu povstala 

nad materiální záležitosti.

Co jste dělala vy, když vám bylo ouvej? 

Mně pomáhali přátelé. Napočítám je sice na 

prstech jedné ruky, ale nejsou z doby, kdy se 

dostanete nahoru. Jsou to letití přátelé, „ověření“ 

časem. Navíc nejsem zbrklá. Nechávám si věci projít 

hlavou, srovnám si je a pak teprve řeším. A  když 

jsem zrovna sama, jsem docela velký čtenář, takže 

sahám po knížce.

Drží Vás letití přátelé nohama na zemi? 

Rozhodně. A také rada od babičky, že dobré slovo 

i železná vrata otvírá a že při cestě nahoru máme 

zdravit ty, co jdou dolů.  
Martina Vaněčková

Bombastickou novinku zavedla od února 

firma Penta. Kromě elektroniky teď nabízí 

i  jiné zboží, které si vyberete jak jinak než přes 

internet z  pohodlí svého domova. „Náš e-shop 

bude nově nabízet bílou techniku, hračky, 

kosmetiku, parfémy, chovatelské potřeby 

a  mnoho dalšího.“  upozornil Václav Hoštička 

ze společnosti Penta. 

Tato na trhu ověřená značka nabízí počítače, 

fotoaparáty, televizory a veškeré příslušenství 

již dvě desetiletí. „Oblíbenost nákupů přes 

internet strmě stoupá, protože tam zákazníci 

mohou porovnávat cenu zboží u více firem. 

Proto sortiment na e-shopu rozšiřujeme. Ale bez 

skvělých cen by to samozřejmě nemělo smysl,“ 

konstatoval Hoštička. 

E-shop Penty je obrovskou výhodou pro 

obyvatele Strakonic a okolí, kteří si vyhlédnuté 

zboží mohou vyzvednout osobně v Pentě. Ta sídlí 

v ulici Povážská 266. „Takže Strakoňáci nebudou 

platit poštovné ani dopravu. Navíc u nás mohou 

zaplatit hotově,“ upozornil spolumajitel firmy. 

Při reklamacích nebo vracení zboží bez udání 

důvodu Strakoničtí nebudou muset zboží posílat 

a balit dle požadavků České Pošty, ale jednoduše 

ho odnesou na adresu Povážská 266.

Součástí nového e-shopu Penta jsou akční 

slevy i nabídky z výprodeje za super ceny. Nyní 

na www. penta.cz najdete přes 70.000 položek. 

Z toho je přes 6.000 položek ihned na skladě 

ve Strakonicích. Ostatní zboží se expeduje do 

24 hodin ze skladů v Praze a Ostravě, nebo 

ze skladů dodavatelů. „Při surfování po našich 

stránkách si všimněte služby „zvýhodněné 

příslušenství“ jako dárek pro Vás za provedený 

nákup nebo také valentýnské nabídky, která 

platí do 14. února,“ upozornil Hoštička. 

Nákup přes internet je od února ve Strakonicích bezpečný. Díky Pentě.

Barbora Dvořáková

Martina Vaněčková

Poplachy nebyly plané: zloději si hráli na zásobování, poté na akrobaty

Planých poplachů, kdy bezpečnostní agentury 

vyjíždějí naprázdno, je většina. Signální čidla 

ovlivňují různé vlivy počasí nebo pohyby živočichů. 

Přesto jednomu obchodníkovi s elektronikou, který 

má zastoupení i na Strakonicku, čidla už dvakrát 

v  předvánoční čas uchránila nemalý majetek. 

V roce 2010 mu 23. prosince ve výloze prodejny 

v Blatné praskla polička od ohně, který vznikl 

zkratem elektrické vánoční výzdoby, a začala hořet. 

„To včas zachytil detektor tříštění skla,“ vzpomněl 

na událost majitel Cobra Security Petr Petřík. 

Na den přesně o rok později pak vyjížděli na další 

poplašný signál k tomuto prodejci, a to v 5:30 

ráno do pobočky ve Strakonicích v nákupní zóně 

u Katovické. „Tentokrát to byl detektor pohybu 

a  na místě jsme byli do pěti minut. Naši pracovníci 

spatřili vypáčené dveře ze zadní části prodejny 

a  dva muže, jak tam nakládají zboží. Vyrušili jsme 

je a oni začali hbitě věci vracet zpátky a předstírali, 

že jsou zásobování,“ popsal událost Petřík. 

Pachatelé byli dobře znalí svých práv, proto se 

ochranka za každou cenu snažila situaci řešit 

bezkonfl iktně a zachovat místo činu bez narušení 

až do příjezdu policie. 

„Byla to výborná spolupráce,“ potvrdil jeho slova 

vedoucí strakonického policejního obvodu Karel 

Kouba. Jeden z účastníků „akce“ totiž pochází 

ze známé rodiny od Protivína, mediálně známé 

kauzou zavražděné stopařky. „Jejich vybavení 

bylo profesionální. Kromě několika kusů páčidel 

s sebou měli ještě noktovizor - přístroj na noční 

vidění,“ doplnil Kouba. 

Neuvěřitelné články však píše sám život. A protože 

některé objekty pachatele opravdu přitahují, než 

se tento příspěvek podařilo dopsat, byla zmíněná 

prodejna opět napadena. Pro změnu se do ní dva 

nepřizpůsobiví občané pokusili probourat stropem. 

Tentokrát přinesla kvalitní spolupráce bezpečnostních 

složek oběma mužům policejní pouta. 

Zmíněné případy budou vyřešeny ve zkráceném 

přípravném řízení. „To znamená, že ve lhůtě 

čtrnácti dní oba spisy předložíme státnímu zástupci 

a  soudu, kde jejich úsilí ocení dle platných 

zákonů,“ dodal Kouba.
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Očkování proti rakovině děložního čípku, 

první lásky, Facebook, vzdor vůči autoritám, 

blížící se hranice trestní odpovědnosti a k tomu 

všudypřítomná reklama, že šťastná a krásná 

žena je výhradně hubená, bohatá a oblečená do 

nejnovější módy. V takové mediální smršti se musí 

zorientovat dnešní náctileté holky. 

Strakonická televize ve spolupráci s místní 

preventivně informační skupinou Policie ČR proto 

přichystala preventivní projekt s názvem Dobrej 

start. Ten poběží na ZŠ Poděbradova v sedmých 

třídách, zaměřený je výhradně na dívky, kterých je 

v  tomto ročníku dohromady dvacet.

Dívky budou v průběhu následujících měsíců 

zpracovávat výtvarné a slohové práce. Vedle toho 

vyplní znalostní testy v jednotlivých problematikách, 

které v závěru projektu ukáží, zda mělo úsilí 

organizátorů smysl.

První reportáž z prostředí strakonické 

nemocnice, kde se dívky seznámily s prostředím 

gynekologicko porodnického oddělení a Dětským 

centrem Jihočeského kraje, můžete zhlédnout 

na internetových stránkách Strakonické televize 

www. sttv.cz. A my teď zejména pro rodiče 

zveřejňujeme znění prvního testu, aby zjistili, nakolik 

by si s  otázkami poradili oni, zda by dokázali svým 

dcerám bez předchozího surfování na netu poradit 

a možná je budou zajímat i případné odpovědi 

jejich dětí na některé z otázek.

Lednový test preventivního projektu Dobrej start:

1) Kolik žen ročně onemocní rakovinou děložního 

čípku v České republice? 

2)  Kolik z nich na tuto nemoc za rok umírá?

3) Co znamená slovo „předrakovina“?

4) Co způsobuje rakovinu děložního čípku?

5) Je tato rakovina nějak přenosná a existuje na 

ni očkování?

6) Když se rakovina čípku zjistí včas, jaká je šance 

na vyléčení?

7) Co bys udělala, kdybys nechtěně otěhotněla?

8) Jak se spolu snáší alkohol a antikoncepce?

9) Co je to baby box? Je i ve Strakonicích?

10) Kam putují narozená miminka, která jejich 

matky odloží?

Ve světě náctiletých to holky nemají lehké, 

proto je tu teď pro ně „DOBREJ START“

Děvčata ze ZŠ Poděbradova: foceno z vnitřku babyboxu

Martina Vaněčková

Tentokrát se holky směly 

kouknout i na porodní sál

Premiéra DS Čelakovský - představení Dámský 
krejčí 28. února 19:30 Dům kultury Strakonice
Pro děti - loutkaři Radost - O Jakubovi a bílé 

labuti 19.2. v 14:30 a 16:30 U Mravenčí skály.

ZZORAN MARKOVIÈ

Školní 239, Radomyšl387  31 

tel.: 728 360 752

zednické práce, obklady, 
dlažby, sádrokartony

Stavìli jsme pro OC Maxim
budeme stavìt i pro Vás

Akce 
Land Rover

430,- Kè

PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice, www.penta.cz386 01 

Pozdrav všem zamilovaným rodičům od Pauzy

Fotografi cký pozdrav od kapely Pauza přinášíme 

zamilovaným rodičům. Těch v polovině ledna 

zavítalo do strakonické sokolovny se svými 

ratolestmi víc než dost. Konal se tam dětský 

maškarní bál. „Maškarní v sokolovně ale také 

zábavná odpoledne v domě dětí a mládeže 

pořádaná pro nejmenší za doprovodu rodičů se 

nám v posledních letech osvědčila. Akce vždy 

doprovází soutěže, bohaté tomboly, vystoupení 

dětí z našich kroužků a hlavně kapela Pauza,“ 

řekla ředitelka DDM Iva Šrámková.

Jedna z posledních pyžámkových party Na 

Ohradě měla účast dvě stě lidí a pohádková ze 

sokolovny pět set. A jak vidno, malování na obličej 

z dílny Jany Chládkové si neoblíbili jen nejmenší, 

ale také veselí muzikanti. „Na akci jsme hráli 

s  několika hosty. Tomáš Kohout ze Scény na 

tahací harmoniku a princeznovské party zpívaly 

Pavla Pašková s Veronikou Vačkářovou. Nacvičovat 

si dětské písničky z pohádek byla fakt bomba, 

prozradili hudebníci. Další akce je naplánována na 

15. dubna v DDM,  kdy se koná pyžamová párty.

Martina Vaněčková
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Milí psi,

ať už jste hladkosrstí či hrubosrstí, černí, bílí, hnědí 

nebo pepř a sůl, buldoci, knírači, dogy, pouliční 

voříšci či čistokrevní gaučáci, malí, velcí, feny 

i sotva narozená štěňátka, vy všichni přijměte 

prosím mou omluvu. Zajisté jsem vám křivdila, 

když jsem vás nazvala chlupatými bestiemi.

Omlouvám se jmenovitě brazilské fi le, na kterou 

přišla velká potřeba v parku. Úplně zbytečně jsem 

tě propichovala nenávistnými pohledy, když jsi 

odložila svůj exkrement velikosti palcátu vedle 

vzrostlé smuteční vrby. Já vím, ty za to nemůžeš, 

proto jsem to zkusila s tvým pánem: „Asi jste 

si zapomněl igeliťák,“ nabídla jsem mu ten od 

rohlíků, které jsem hbitě vysypala do kabelky. „Dyť 

se vysral na trávu,“ pravil tvůj člověk a nevzrušeně 

pokračoval v procházce. Do té doby jsem netušila, 

že hovno na trávníku je estetické a míň smrdí.

  I tobě se musím omluvit, veselý dalmatine Bertíku. 

Určitě sis chtěl jenom hrát, když jsi mi svými 

zablácenými packami roztrhl zánovní punčocháče 

a kabát předpřipravil k odnesení do čistírny. To jen 

tvoje panička zapomněla, k čemu je dobré vodítko. 

Budeš se divit, ale její vysvětlení, že jsi ještě 

štěňátko, mi punčocháče ani čistírnu nezaplatily.

  A ty, rotvajlere Brixi, se hned neurážej, když mě 

vidíš ve spěchu přecházet na druhý chodník hned, 

jak tě uvidím na rohu ulice. To jen moc nevěřím tvé 

paničce, kterou vláčíš na procházku, že tě udrží, až 

si vzpomeneš, že ochutnáš moje lýtko. Víš, ona za 

tebou dost vlaje a její zoufalé „Brixííí, no tak Brixííí!“ 

a tvoje tlama bez košíku mě docela znervózňují.

 No jistě, i tobě patří moje omluva, Reno. Jsi jistě 

moc krásná kolie, nosíš se jako královna s hrdě 

vztyčenou hlavou a načesanou srstí. Kdo by věřil, 

že dokážeš výt i několik hodin v kuse, když je tvůj 

páníček na noční? Promiň mi mou troufalost, když 

jsem si dovolila bušit ve tři ráno na zeď v marné 

snaze tě utišit. Zkus prosím donést páníčkovi tu 

příručku o převýchově psů, co jsem mu onehdy 

vhodila do schránky. Založila jsem mu v ní kapitolu 

o tom, jak zbavit psa zlozvyků. Určitě ji bude mít 

někde v knihovně.

 Omlouvám se i všem vám, pejskům milujícím 

vodu, že jsem vám na přírodním koupališti 

nevybíravě spílala. Sama to znám, když je venku 

vedro, i člověk rád vleze do chladivé vodní nádrže. 

Jen mi zůstává záhadou, o kolik míň práce asi 

musí stát vaše páníčky zdemolovat značku na 

železné tyči i s cedulí s přeškrtnutým psem, než 

vás odvést o kousek dál, kde už se nekoupou lidi 

a  nikomu to nevadí.

 A tebe, jezevčíku Filipe, chci poprosit o odpuštění, 

že jsem na tebe tuhle ječela z okna, ať už konečně 

mažeš domů, a nazvala tě hajzlíkem nevychovaným. 

Ty za to nemůžeš, že tvoje panička, ještě v župánku 

a s natáčkami, jen pootevře dveře a vypustí tě ven, 

aby ses vyvenčil. To, že na tebe pak bezvýsledně 

desítky minut vříská „Filipééé, Filípkůůů, domůůů!“ 

není tvoje chyba. Určitě ti jen zapomněla říct, že 

vycházky máš do půl šesté.

 Bylo by toho ještě dost, za co byste zasloužili 

omluvu, a taky věřím, že tu mou přijmete. Jen vás 

prosím, dohlídněte na své páníčky, aby se k vám 

ve vašem vlastním zájmu začali chovat slušně. Aby 

svým bezohledným chováním nezavdávali příčinu 

nám, nepejskařům, abychom měli vztek na vás, 

kteří jste v tom jaksi nevinně.

VEŘEJNÁ OMLUVA PSŮM

Jana Kárníková

Rodinná firma KAJGR má v oboru prodeje pneumatik v Èeské republice významné postavení. Jedná se o 

nepøerušenou èinnost se 77-letou historií. Zaèátek podnikání se datuje již od roku 1935, kdy Jan Kajgr otevøel 

živnost s prodejem a servisem pneu, tehdy znaèek Michelin a Ba�a.

Soubìžnì s ním a v pozdìjších letech v oboru pokraèoval jeho syn František. Po roce 1991 se naplno rozbìhla 

a od té doby se stále rozvíjí rodinná firma KAJGR – prodej pneu, ve které aktivnì pracuje František Kajgr 

mladší a dále už i zástupce ètvrté generace Tomáš Kajgr.V roce 2008 pøešla naše firma plynule na akciovou 

spoleènost KAJGR-prodej pneu a.s.

Naše firma je rozhodnì zárukou zkušeností a odborností získaných postupným vývojem. Zárukou naší solidnosti a 

úrovnì je i to, že oproti konkurenci, ukryté v anonymních firmách, my své jméno prezentujeme pøímo v názvu.

Zabýváme se prodejem osobních, nákladních, zemìdìlských, speciálních, moto pneu, duší a ochranných vložek. 

Samozøejmì nabízíme prodej plechových diskù a litých kol vèetnì pøíslušenství od firmy Alcar a jiných výrobcù 

litých kol (Tomason, ATS, MAM atd..) Zboží, které nabízíme je na trhu žádané. Jedná se o znaèky Michelin, Kleber, 

BFGoodrich, Kormoran, Bridgestone, Firestone, Matador, Mitas, Solideal, Kama,.Toto zboží je vždy skladem za 

pøíznivé ceny. Vìøíme, že naše historie, služby a nabízené zboží je pro Vás, naše zákazníky, dùvodem 

spolupracovat s naší spoleèností a zùstaneme pro Vás èíslem jedna pøi objednávání pneu.

Kajgr- prodej pneu a.s.
Písecká 904

Strakonice 38601

areál za Mountfieldem

Tel 383 323 971,723 846 453,
email:servisstrakonice@kajgr.cz 

AAkce na služby pneuservisu, kompletní pøezutí 
osobního vozidla  za 290,-kè v období od 13.2.2012 až 12.3.2012

http://www.facebook.com/pages/KAJGR-AS/277001741989

V pátek 17. února se v Rytířském sále odehraje 

koncert strakonické skupiny JISTEM, který na své 

vystoupení v 19:30 láká myšlenkou: „Život a hudba 

mají jedno společné - hledání rovnováhy mezi 

melodií, harmonií a rytmem. Melodie je myšlenka 

probíhající hlavou, harmonie vnáší cit do našich 

srdcí a rytmus vůli do našich údů.“

V pondělí 27. února se ve stejných prostorách 

koná večer na téma geopatogenních zón a aury. 

Začíná opět v 19:30 a dozvíte se, jak se léčili 

naši předkové, jak zacházet s kyvadlem či virgulí, 

i to, zda mohou obrazy léčit. Známá televizní 

moderátorka Saskia Burešová uvede hosta Olgu 

Krumlovskou, autorku knih Jóga prstů, Dokonalé 

dítě podle hvězd, Místa která léčí, Zóny zdraví 

a  života.

Rytířský sál nabídne 

koncert JISTEM a 

přednášku o aurách 
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To je něco pro mě!

moje
značka

moje značka

babylove
Wipes 

megapack 4 x 80 ks,  

2 druhy

129,–

moje značka

Denkmit
avivážní prostředek   

1 l, více druhů

2490

moje značka

Dein Bestes 
kompletní krmivo  

pro dospělé psy  

300 g, více druhů

1990

moje značka

Balea  

Professional
šampon na vlasy  

250 ml nebo  

balzám 200 ml,  

více druhů

3990

moje značka

Sanft & Sicher
toaletní papír  

3-vrstvý  

z recyklovatelného  

papíru 

8 rolí x 200 útržků

6490

moje značka

Denkmit
Power  

univerzální čistič  

750 ml

4490

moje značka

Balea 
krémový sprchový gel  

s vůní limetky  

a aloe vera  

300 ml

2990

moje značka

ebelin
odličovací tampóny 

140 ks

2990

moje značka

Jessa 
New Generation  

ultra normal  

hygienické vložky  

16 ks

3990

0,40 za 1 ks

6,63 za 100 g

5,99 za 100 ml

8,11 za 1 ks

2,49 za 100 ml

2,49 za 1 ks

9,97 za 100 ml

0,21 za 1 ks

Otevírací doba
PO – SO 8:00 – 19:00

NE 9:00 – 19:00

www.facebook.com/dm.cesko
www.dm-drogeriemarkt.cz

dm App
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Strakonice budou krásnější!
Otevíráme 16. 02. 2012, Bezděkovská 30 (OC Maxim), Strakonice.

–20%* 16. – 19. 02. 2012  
na celý nákup!

* Platí pouze v této prodejně dm. Slevu nelze sčítat s -10% slevou na celý nákup. 
Slevu nelze uplatnit na nákup dárkové poukázky.

www.facebook.com/dm.cesko
www.dm-drogeriemarkt.cz

dm App
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Petr Vlk, instruktor musado, by čtenáře 

rád seznámil s tímto bojovým stylem. 

A  zároveň oslovil nové členy z policejních, 

záchranářských i  hasičských složek, ale také 

nás ostatní „smrtelníky“.

MUSADO pochází z japonského překladu musa 

=válečník, do =cesta. Přeloženo jako cesta 

válečníka. Za vznikem tohoto stylu se musíme 

vydat až do korejské historie. Mu Sul (všeobecný 

výraz pro bojové praktiky) je v Koreji známo po 

staletí. Za doby, kdy byl tento stát ještě rozdělen 

na tři královské říše, museli Korejci bojovat 

mnohokrát se sousedními národy a tím vznikaly 

bojové metody, které jednotlivé osoby a rodiny 

dále rozvíjely. A to nejen k účelům sebeobranným, 

ale také k udržení fyzické a psychické kondice.

Hlavním instruktorem a velmistrem tohoto stylu je 

Herbert Grudzenski. Ten po dvaceti letech tréninku 

bojových umění, převážně korejských, obdržel od 

svého hlavního učitele Kang-Byung Sun titul sulsa, 

tedy mistr a učitel. Tento titul jej opravňoval založit 

vlastní školy a prosazovat vlastní styl výuky. Tak 

vzniklo musado. To je přizpůsobeno více potřebám 

a možnostem Evropanů, ale ctí základní asijské 

a  etické prvky. 

Musado se rozděluje na dvě části. Musado MCS 

(Musado Military Combat System), který slouží 

výhradně k výcviku armádních nebo policejních 

složek. Je založen na původním pragmatickém 

poslání bojových umění - přežít a zvítězit! 

Dále musado - tradiční styl, jenž je určen civilním 

osobám a zájemcům o výcvik bojových technik 

v  tradičním stylu. Ve své podstatě proto vychází 

především z principů nastolených koncem 19. 

století budhistickými mnichy - bojové umění jako 

cesta k osobnímu sebezdokonalování, duševnímu 

růstu, zachování tělesné kondice a k osvícení. 

Musado se dá také prezentovat jako životní styl, 

který učí přemáhat strach a těžkosti života. 

Musado Military Combat System je licenčně 

chráněný název a způsob výuky. Proto používání 

metodických materiálů, technik nebo jeho 

vyučování podléhá povolení schválených zástupců 

World Musado Association. Jestliže se budete 

o tento styl boje zblízka zajímat a chtěli byste 

se ho naučit, případně máte zájem zkusit žít 

novým životním stylem, navštivte 3. armádní klub 

MUSADO MCS. Výcvik je každé úterý a  čtvrtek od 

16:00 - 18:00 hod ve strakonických kasárnách Vú 

4312 ( za letištěm ), nebo pro více informací můžete 

nahlédnout na stránky www.mcsstrakonice.ic.cz, 

nebo na hlavní stránky www.musadocz.cz, kde 

jsou veškeré informace a odkazy na policejní 

a  armádní kluby.Pronikněte do něčeho nového 

a v dnešním světě již skoro nepostradatelného 

- sebeobrany.

MUSADO není jen způsob boje, je to životní styl

Zdroj: www.musadocz.cz

Barbora Dvořáková

Zdroj: www.musadocz.cz

MUSADO
  Petr Vlk 

-instruktor 2. Stupen, 1. Kup MUSADO MCS

Petr Kopáèek 
-instruktor 2. Stupeò, 2. Kup MUSADO MCS

Pavel Bláha 
-instruktor 2. Stupeò, 2. Kup MUSADO MCS

+420 604 102 778
+420 608 259 754

Vojenský útvar 4312

v Lipkách 1, Strakonice

http://www.mcsstrakonice.ic.cz/

MCS

v MAXIM CAFE Strakonice 
vstup dobrovolný 

Besedu o Náhorním 
Karabachu 

s promítáním fotografi í

ve čtvrtek 23.2.2012
od 19.00 hodin

vás zve Jaroslav Kortus na

Krása i bída Kyrgyzstánu 

očima fotografa

Filip Oberfalcer

Šedovlasý chlapík donekonečna 

pohybující projektorem. Obraz 

téměř nehybný, ale stále jakoby 

to bylo špatně. Autor - zřejmě 

perfekcionista. Vidím v něm 

profesorský typ. Snad to nebudou 

dvě hodiny čísel a grafů o výskytu 

vzácného brouka na území 

Kyrgyzstánu, říkám si. 

Stačí pár minut a vím, že se můj 

první dojem mýlil. Na programu 

není pouze příroda ale i život. 

Život na celém světě tak rozdílný 

a přece stejný. Dozvídáme se, 

jak tam, v  daleké zemi probíhají 

zásnuby, jak se lidé baví, jaké ve 

společnosti přetrvávají zvyky či 

jaký mají názor na svou složitou 

historii, kdy byly ještě součástí 

Sovětského svazu. A že jsou všichni 

i přes svou chudobu neuvěřitelně 

pohostinní. Dechberoucí přírodu 

najdeme téměř na každé fotografi i. 

Je krásná, divoká a  panenská. 

Netknutá těžbou a jakýmkoli 

průmyslem. „A všude je absolutní 

klid. Na nebi žádná letadla, žádné 

rušné cesty, slyšet je jen vítr.“ Po 

těchto slovech vypravěče se většina 

sálu zasní a  dostává chuť vzdát se 

svých povinností a nabitého diáře. 

Přehodnotit svůj dosavadní život 

a vypravit se chovat stáda ovcí do 

oblasti nekonečných pastvin a hor.  

 Zdání klame. Zpátky na zem nás 

vrací historka o rodině, nabízející 

fotografi cké výpravě své nejmladší 

dítě. Nejprve za sto dolarů, později 

za padesát a nakonec i zadarmo: 

ať ho vezmou s sebou do Evropy 

a  postarají se o něj. „U vás bude 

mít lepší život,“ tlumočí přednášející 

jejich slova. Sedíme ve vyhřáté 

kavárně, kde není ani stopy po 

mrazivém větru, a to nám zkresluje 

náhled na věc. Realita není vůbec 

romantická.  Vyčítám si svou 

předchozí naivitu a trestám za to 

sám sebe nedáním si druhého 

café latté. Je devět večer a po dvou 

hodinách je přednáška u  konce. 

Cítím se bohatším, než jsem byl 

v  sedm.  
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SLEVA -10%(z  koncové ceny)

kupón lze uplatnit do 29.2.2012 
HREJIVÝ PLYŠÁK

www.penta.cz Penta cz, Povážská 266, Strakonice

Dárek, který nejen potěší, ale hlavně ZAHŘEJE.

Trápí Vás nebo Vaše blízké studené nohy a ruce? 

Usíná se Vám nebo Vašim dětem špatně 

v  nevyhřáté posteli? Hřejivý plyšový kamarád se 

Vám stane oporou ve všech Vašich problémech. 

Nejen, že potěší, ale hlavně zahřeje. Plyšová 

zvířátka z Harmony Collection jednoduše strčíte do 

mikrovlnky, zapnete a 2 minuty necháte nahřívat. 

Zvířecí kamarádi jsou vyrobeni z velmi kvalitního 

plyše, obsahují kvalitně ošetřená obilná zrna nebo 

červené proso spolu s jemnou provoněnou levandulí. 

Plyšové zvířátko může také sloužit jako vkusná 

dekorace nebo k příjemnému provonění místnosti. 

Plyšák je schopen i ochladit v teplém horkém dni.

Nyní máme skladem tyto zvířátka: kachnička, 

tučňák, beruška, ovečka, hroch, včelka, medvídek 

Panda, pejsek. Tuto novinku najdete nyní na 

www. penta.cz nebo přímo v kamenné prodejně 

Penta cz, Povážská 266, Strakonice. Jakékoli 

bližší informace získáte na tel: 602 187 290 

nebo e-mailu: jezkova@penta.cz

Využijte akce pro čtenáře novin Maxim – 
10% z koncové ceny.
Slevu 10% můžete uplatnit do konce měsíce Února 

2012 těmito způsoby:

1) Objednáním přes internetový obchod Penta.cz – 

do poznámky uvedete : AKCE SLEVA MAXIM 10%

2) Vystřihnete přiložený slevový kupon z novin 

a  dojdete si s ním pro plyšové zvířátko osobně na 

adresu prodejny

3) Zasláním objednávky emailem  na jezkova@penta.

cz (objednávku za Vás vytvoříme) a  zkontaktujeme, 

až bude zboží připraveno k  vyzvednutí.

Ve své revoluční novince PRENDS MOI využila 

značka Veld´s poznatků neurokosmetiky, která 

svým holistickým přístupem umožňuje působit na 

mysl prostřednictvím pokožky. 

Veld´s znovu přepisuje historii kosmetické péče 

uvedením přípravku, který spojuje potěšení z parfému 

se splněným snem o krásné postavě. 

PRENDS MOI je delikátní květinově ovocná 

toaletní voda, která obsahuje exkluzivní komplex 

neurokosmetických složek včetně Betaphrolinu se 

dvěma specifi ckými účinky:

1. neurokosmetický: v momentě, kdy se 

Betaphroline dostane do kontaktu s pokožkou, 

přesněji řečeno s keratinocyty epidermu (hlavními 

buňkami pokožky), spustí PRENDS MOI uvolňování 

ß-endorfi nů (hormonů štěstí). 

Dochází k okamžité redukci stresu a navození 

pocitu pohody, což vede k potlačení nutkavého 

přejídání či nekontrolované konzumace sladkého.

2. lipolytický: při lehké masáži pokožky po 

nanesení vůně, aktivuje Betaphroline v kombinaci 

s exkluzivním „zeštíhlujícím komplexem“, jenž tvoří 

kofein, karnitin a sladkovodní řasa spirulina, dva 

specifi cké enzymy, klíčové při lipolýze – procesu 

odbourávání tuků. Dochází k zeštíhlení, viditelné 

redukci celulitidy a zpevnění pokožky. 

S PRENDS MOI budete neodolatelná! Nejdříve vás 

zaplaví svěžest bergamotu, mandarinky a grapefruitu. 

Květinové srdce tvoří jasmín, ylang-ylang a šeřík, 

zatímco ve smyslném základu se mísí pačuli, 

santálové dřevo, vanilka a bílé pižmo. Pod vlivem 

této delikátní vůně, s pocitem absolutní pohody 

a vědomím, že parfém nepřetržitě pracuje na vašem 

zeštíhlení, se budete cítit mnohem atraktivněji. 

Stejně tak vás bude vnímat i vaše okolí. 

Vůni PRENDS MOI vytvořil pro značku Veld´s 

francouzský parfumářský dům Robertet, který byl 

založen v roce 1850 v Grasse. Metalicky stříbrný 

fl akón se zrcadlovými odlesky je v dokonalé 

harmonii s čistým grafi ckým designem pěstících 

přípravků Veld´s. PRENDS MOI obsahuje jen ty 

nejkvalitnější přírodní složky a spojuje tradiční 

parfumářské umění s vědeckou inovací.

Použití: Ke kontaktu vůně PRENDS MOI 

s  pokožkou by mělo dojít několikrát za den. Je 

důležité, abyste vůni nanesli na dostatečně velkou 

plochu těla. Jen tak se uvolní maximální množství 

ß-endorfi nů a  enzymů, které jsou schopné ovlivnit 

náladu, potlačit nutkavé přejídání a spustit proces 

zeštíhlení. 

Ráno nastříkejte PRENDS MOI velkoryse přímo 

na tělo než se obléknete. V průběhu dne vůni znovu 

několikrát použijte. Aplikujte ji stejně jako toaletní 

vodu (přes oblečení, na krk, dekolt, předloktí) pro 

vaše potěšení a nepřetržité uvolňování endorfi nů.

Ráno a večer umocněte zeštíhlující účinek vůně 

jemnou masáží problematických partií po její aplikaci.

Tip: pokaždé, když máte chuť na něco malého či 

sladkého i přesto, že nemáte hlad, použijte vůni 

PRENDS MOI.

Doporučená koncová cena: 1.790,- Kč.

Nyní na www.penta.cz za akční cenu 1.100,- Kč 

Parfém pro „radost a zeštíhlení“

Darujte teplo
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Strakonické gymnázium jako jedna z první středních 

škol vyslyšelo volání odborníků po zavedení funkce 

školního psychologa. Sáhlo rovnou po učitelce Zuzaně 

Kostkové, která takový předmět na půdě gymnázia 

vyučuje. Ona je na dosah i v takových případech, kdy 

studenti řeší své první lásky. 

„První láska je v životě každého z nás velmi 

důležitá. Je na ní krásné to, že je prožívána 

v  silných emocích, které se nám fi xují do 

paměti. I když může skončit ‚nešťastně‘ v tom 

smyslu, že byla ukončena partnerem, přesto 

s  odstupem času vzpomínka vykouzlí úsměv,“ 

uvádí psycholožka strakonického gymnázia.

Při velké zamilovanosti někteří dělají velké chyby. 

Jde například o „růžové brýle“, díky kterým si druhého 

příliš idealizují. Dotyčný se stává vlajkovou lodí fl otily 

a  všichni ostatní včetně přátel a kamarádů jdou 

stranou. „V tomto případě je rozpad lásky extrémně 

prožívaný. Provází ho uvědomění si samoty nejen 

v  srdíčku ale obecně v životě. Možný průšvih je tím 

na světě,“ vysvětluje psycholožka. 

Upozorňuje, že někteří náctiletí podlehnou touze 

upozornit na sebe ve smyslu: „Podívej, jak moc 

jsem tě miloval - milovala. Teď musíš mít výčitky 

svědomí, teď se trap.“ Nebo jde o horší variantu, 

a  to ztrátu životního entuziasmu. 

„Radit zamilovaným studentům je jako mluvit do 

dubu. Rodičům lze vzkázat jediné, aby mluvili se 

svými dětmi, aby měli upřímný zájem o informace 

o pomyslném partnerovi. Trestat drzé a neposlušné 

puberťáky zákazem jejich rande, pro které žijí týden 

dopředu, je přinejmenším netaktické a demotivační. 

Jen to zhorší vztah mezi nimi,“ dodává Kostková. 

 V takové situaci doporučuje zaměřit se na dohodu, 

například upřednostnit pomoc v domácnosti, návštěvu 

babiček a dodržený čas při návratu z rande domů. 

„I tak to pro rodiče nebývá jednoduché. Důležitá je 

trpělivost, pochopení a pomáhá i rozvzpomenutí se na 

vlastní první lásky,“ říká.

A co svátek zamilovaných, jak ho dnešní studenti 

berou? „Jsou i tací, kteří ho ignorují jako symbol 

nesympatického amerikanismu. Někdy to je 

součást obranného mechanismu, snahy vyhnout 

se zklamání z toho, že Valentýnkou obdařeni 

nebudou,“ dodává psycholožka. 

Svátky jako Valentýn, touha vyrovnat se 

kamarádkám, které už někoho mají, pomstít se 

za odmítnutí, to vše mladí řeší dost intenzivně 

a  u některých to může vést k zásadním změnám 

v chování.  „Díky způsobu černobílého vidění 

světa u náctiletých hrozí v extrémním případě 

vznik nezdravého postoje, kdy střídají neopatrně 

partnery a  můžou mít nutkání opačnému pohlaví 

vracet zklamání, které prvotně vzniklo u nich 

samotných. Stejně tak se můžou zaměřit příliš na 

sebe, podceňovat se, ztrácet dosud nabyté asertivní 

dovednosti,“ upozorňuje Kostková. Někdo takovým 

obdobím projde snáze, u někoho není radno problém 

podceňovat: „Záleží na konkrétním jedinci, na zázemí, 

které doma má, na přátelích či nepřátelích, kteří 

můžou umocňovat jejich prožívání, na genetické 

výbavě, labilitě osobnosti a podobně,“ popisuje 

středoškolská psycholožka.

Reportáž o zavedení psychologické poradny 

gymnázia zhlédněte na internetových stránkách 

Strakonické televize www.sttv.cz
Martina Vaněčková

Radit zaláskovaným studentům je jako mluvit do dubu, 

říká psycholožka strakonického gymnázia

AUTOBATERIE VARTA BLUE
12V/44Ah.........  

12V/74Ah.........  

1 190Kè vè. DPH

1 950 Kè vè. DPH

pila WIS 600/400.... 12 650 Kè vè DPH

FIAVI

AUTOBATERIE STARLINE
12V/44Ah.........  

12V/74Ah.........  

895 Kè vè. DPH

1 550 Kè vè. DPH

    SERVIS A OPRAVY
VÝPOÈETNÍ TECHNIKY
    SERVIS A OPRAVY
VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

STRAKONICE, PODSKALSKÁ 59 (U MARKÉTY)
TEL: 383 389 011, EMAIL: SERVIS@KOMRSKA.EU

   SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
NÁPLNÌ, TONERY, KOMPONENTY
   SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
NÁPLNÌ, TONERY, KOMPONENTY

OTEVØENO 
PO - PÁ  8:00 - 16:30
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Palác Na Dubovci
rezidence

REALIZACE V 
ROCE 2013

CENY BYTŮ OD
35000,-Kč/m2

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 602 724 426
13



• strojní omítání
• sádrové omítky
• fasády
• zateplování budov
• novostavby
• rekonstrukce byt , dom
   a pr myslových objekt

• rekonstrukce koupelen
   a bytových jader
• práce s kamenem
   (porfyr, andezit)
• obklady a dlažby
• stavby plot
• p j ovna lešení

PODÍLELI JSME SE NA REKONSTRUKCI OC MAXIM (OD LABU ) STRAKONICE

ZEDNICKÉ
STAVEBNÍ PRÁCEZEDNICKÉ
STAVEBNÍ PRÁCEZZZZZZZZZZZZZ
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Milan Bláha
tel.: 603 467 390

www.zednickepracemb.cz
e-mail: zednickepracemb@seznam.cz

Zájmy klienta jsou našimi zájmy
Rychlý, profesionální a osobní přístup.

Komplexní právní
služby pro klienty.

advokát JUDr. Jan Taraba
Tel.: 383 213 126, Mobil: 602 447 371

E-mail: taraba@akpisek.cz

advokátní koncipientka Mgr. Jana Tomešová
Tel.: 383 213 126, E-mail: tomesova@akpisek.cz

Prokopova 339, 397 01 Písek

Manželství a sex nechodí samospasitelně ruku v ruce, 

milostný život manželé často podceňují

Stres, internet a televize, tyto tři věci se podle 

psychologů stávají pro dnešní manželské 

páry čím dál většími zabijáky sexuální touhy. 

Ta přitom může při záchraně manželství 

sehrát důležitou roli. „Naplněný milostný život 

bývá často tím posledním, co i přes mnoho 

závažných problémů funguje a de facto drží 

manželství pohromadě. Taková manželství 

se zachraňují lépe,“ upozornila vedoucí 

strakonické manželské a předmanželské 

poradny Adéla Doležalová. 

Milostné hrátky jsou nejpřirozenějším zdrojem 

antistresové chemie, kterou každý potřebuje v jiné 

intenzitě. „Někomu stačí doteky, a přitom fyzický 

akt může mít třeba jednou do měsíce. Směrodatné 

je, že to tak musí vyhovovat i tomu druhému,“ 

doplnila Doležalová. 

Nebezpečí „číhá“ i v nevyjasněných a neřešených 

neshodách. Kvůli nim si manželé pomalu ale jistě 

přestávají věřit. „A milování není jen o sexu. Je 

o  důvěře. Když hapruje důvěra, nemůžeme se 

otevřít a to se projeví i v posteli,“ řekla psycholožka 

narovinu.   

Nezvratné škody v milostném životě manželů dělá 

domácí násilí. „Pokud k němu dlouhodobě dochází, 

o přetrvání vztahu stát ani nelze. Oběti bývají často 

na pokraji fyzických a psychických sil,“ zmiňuje 

specialista Zbyněk Mlčoch. Podle ČSÚ krachují 

manželství nejčastěji, u 40%, pro rozdílnost povah. 

„Ze zkušenosti soudců se za tím často skrývá 

zkušenost s domácím násilím, za kterou se oběti 

stydí. Podle informací ROSA se nějaká forma 

hrubého zacházení vyskytuje v deseti až třiceti 

procentech rodin,“ konstatoval specialista.

Zároveň upozornil, že existuje i řada úplně 

zbytečných rozvodů. Pokud partneři vyhledají byť 

už v průběhu rozvodu odbornou pomoc, šance 

harmonizovat manželství je 20%! „Zkušený 

odborník může partnery seznámit s  důležitými 

informacemi o dopadu jejich jednání na děti 

a  zároveň jim poskytne náhled na jejich situaci,“ 

zdůraznil Mlčoch s tím, že někdy rozvod neznamená 

konec potížím, ale teprve začátek velmi intenzivních 

stresů. „V poslední době hraje svou roli i nadměrná 

orientace na výkon. Poškozené zboží neopravujeme 

a jednoduše vyměníme za nové. Podobný model se 

přenáší do milostných vztahů,“ varoval.

Pokud má muž „technický“ problém, měl 

by zajít na radu k sexuologovi. Proč? „Někteří 

udělají to nejjednodušší - masírováni reklamou 

slibující výkony netušených rozměrů, si zakoupí 

potravinový doplněk. Avšak ty jsou farmakologicky 

zcela neúčinné,“ zdůraznil sexuolog Jiří Hrdlička 

z  Českých Budějovic. Jenže navštívit sexuologickou 

ambulanci vyžaduje odvahu. Jak to tam probíhá? 

„Probereme podrobně trvání a charakter poruchy, 

zdravotní stav i problémy ve vztahu. V drtivé většině 

je příčina ve sféře psychické,“ upozornil sexuolog 

s  tím, že selhávání je důsledkem strachu ze 

selhání, a to vytváří začarovaný kruh. Naopak muži, 

kteří tento problém nemají, nemají ho pouze proto, 

že si ho ani nedokáží připustit. „Je až překvapující, 

že někdy stačí jen vysvětlení tohoto principu, aby 

muž i bez terapie pochopil, co dělá špatně,“ sdělil 

Hrdlička. On také určuje, kdy je vhodné předepsat 

Viagru. Bývá to zvlášť v  případech, kdy odmítá 

spolupracovat partnerka klienta. Vždy se jedná 

o přechodnou léčebnou kúru, která je vysoce 

úspěšná.

Martina Vaněčková
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Úroková sazba od 8 %, schválení do 15 minut, 
0% akontace a peníze na účtu do 2 dnů.

Více informací na tel : 
Hana Färberová 723 856 799

BLIŽŠÍ INFORMACE:
MIROSLAV KINKOR
starosta@obec-osek.cz
tel: 724 181 038/ 383 392 262

NABÍZÍME PRODEJ ZASÍ OVANÝCH STAVEBNÍCH 
PARCEL NA OKRAJI OBCE OSEK U RADOMYŠLE

PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMK

POPIS LOKALITY:
PO ET STAVEBNÍCH PARCEL: 15

VELIKOST PARCEL: od 1280 do 1450 m2

TERMÍN REALIZACE VÝSTAVBY:2011/2012

OSEK II - OBYTNÁ ZÓNA
PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMK

Nabídka platí při zakoupení kompletních brýlí alespoň s tenčenými plastovými 
čočkami s antireflexem od 9.1. do 29.2.2012 nebo do vyprodání zásob. 

Akce platí na vybrané obruby a nelze ji kombinovat s jinými slevami. 
Více informací v prodejnách Axis Optik.

Strakonice, Bezděkovská 30 · Horažďovice, Ševčíkova 38

www.axis-optik.cz
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tato zdarma

musí být shoda
s libovolným ádkem 1-7

tato zdarma
musí být shoda

s libovolným ádkem 1-7

PENTA CZ  s.r.o.
PØIJME GRAFIKA 

webová grafika, tiskové pøípravy,

znalost grafických programù

Adobe, Corel Draw,
organizaèní schopnosti

strbacka@penta.cz, 602 271 334

ssbírejte razítka
 

Pizzerie Venezia
Bezdìkovská 30

386 01 Strakonice
Telefon: 605 273 897

Rezervace:+420 383 325 128

platnost do 23.6. 2012
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