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Volyně se vymkla statistice - loni tam ubylo rozvodů 
Do uzavírání nových manželství se už nikde nehrnou

Svatební ano přestalo být v kurzu. 
Celorepublikový trend kopírují i obyvatelé 
Strakonic a Volyně. „V loňském roce nám 
klest počet svateb pod sto,“ uvádí vedoucí 
strakonické matriky Anežka Lukešová. Ještě 
v roce 2011 zde oddali 116 párů, loni jich 
bylo 97. „Ve Volyni nám také počet svateb 
meziročně klesl, a to z dvacítky na čtrnáct,“ 
zmiňuje vedoucí Ilona Myslivcová. Srovnání 
rozvodovosti pak vyznívá optimističtěji pro 
Volyňské: „Oproti předminulému roku jich bylo 

méně, evidujeme sedm namísto sedmnácti,“ 
doplňuje Myslivcová. Ve Strakonicích bylo 
v  roce 2011 celkem 56 rozvodů a loni 71. Ať 
už si statistiku vysvětlujeme jakkoli, na zřetel lze 
vzít ještě jeden fakt -  v loňském roce přestávali 
stíhat v zařízení, kde kromě jiné psychologické 
pomoci převážně „opravují“ manželství. „V roce 
2012 jsme poskytli na osm tisíc konzultací, což 
je přes limit. To znamená cirka dva tisíce nad 
kapacitu,“ sděluje vedoucí manželské poradny 
ve Strakonicích Adéla Doležalová.

Strakonická policie je druhá v úspěšnosti, 
na jihu Čech vede hned za Pískem 

Strakonicko jako region zaujalo 2. místo v objasněnosti 
trestné činnosti na jihu Čech za rok 2012, vyřešeno zde 
bylo 945 případů z celkového počtu 1556. Prvními v 

loňské objasněnosti jsou na jihu písečtí policisté. A  právě 
z Písku přešel do Strakonic do funkce vedoucího 
územního odboru Strakonice PČR Krajského ředitelství 
Jihočeského kraje Jaroslav Nohejl. Ten 1. června 2011 
na této pozici vystřídal Ivana Fantu. Novinám Maxim 
poskytl současný „okresní policejní ředitel“ následující 
rozhovor:

Váš předchůdce Ivan Fanta také přišel do Strakonic 
z Písku. Jak se vám po něm do funkce nastupovalo? 

Na Ivana Fantu jsem navázal. Tým, který tu měl utvořený, 
považuji za kvalitní. Nemusely se dělat žádné personální 
změny, natož pak čistky. Samozřejmě se zpočátku občas 
vyskytly názorové polemiky, ale ty se vyjasnily. Podstatné 
je, že v současné době lidé, kteří zde pracovali za ředitele 

pokračování na straně 2

pokračování na straně 8

Martinčin citát na měsíc únor:
Každý máme dvě možnosti.

Jsme buď naplněni láskou nebo strachem.
Albert Einstein

uvnitř únorového čísla:
- fotovýstava Žena na str.10
- informace z Jihočeského kraj. úřadu str. 4
- výsledky ankety Týdeníku Strakonicko  
   sportovec roku na  str.  12
- aktualita z Volyně na str. 5
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Na maloměstě ohrožují manželství 
hlavně drby a nezaměstnanost
 Strakonice jsou specifické množstvím továren 
s nepříliš motivující prací a prostředím malého 
města, kde se nic neutají. „Z toho vyplývají 
rizika, která by si partneři měli uvědomit 
a  chránit se před nimi. Drby dokáží hodně 
ranit a obrana proti nim je mizivá. A nalomí 
důvěru, která je základním pilířem vztahu. Další 
pilíř je finanční zabezpečení, které se v našich 
podmínkách stává stále složitější, a lidé se pak 
často uchylují k využívání mnoha půjček, které 
v případě ztráty zaměstnání nejsou schopni 
splácet a dostávají se do velmi složité situace 
po všech stránkách,“ vysvětluje psycholožka 
Doležalová. Konkrétně nabádá k tomu, aby 
lidé neřešili tzv. našeptávače a oprostili se od 
toho, že na menším městě lidé každého snadno 
soudí. Lze říci, že se hodně orientujeme 
na výkon, přístupy se odlidšťují, vytrácí se 
komunikace a konstruktivní dialog. Lidé jsou 
proto agresivnější,“ poukazuje na situaci s tím, 
že zvyšující se útoky a intriky ve společnosti 
vycházejí paradoxně z obrany a pocitu strachu. 
„Obecně panuje větší nervozita a vytrácí se 
úcta,“ zdůrazňuje.
 
Poradna také nemá budoucnost jistou   
Je přitom nejsnazší cestou v nouzi
 Letošní rok je pro manželské poradny v celé 

republice ve znamení jednání. Rok 2014 může 
přinést celou řadu změn. Strakonické zařízení, 
které poskytuje služby zdarma, financuje stát 
a jihočeský krajský úřad. “Finanční podpora 
z  těchto stran je zhruba stejná, Provoz si 
vyžádá ročně asi devět set tisíc korun,“ říká 
Doležalová. Nejčernější scénáře, které občas 
prosakují, jsou takové, že by si lidé měli služby 
poraden platit nebo na ně žádat podporu 
připomínající formu sociálních dávek. „Obávám 
se, že by to pro klienty znamenalo ještě větší 
ponížení, aby veřejně dokladovali, v jaké jsou 
životní krizi,“ předpokládá Doležalová. 

Na závěr: vztah se bez snahy neobejde
Radujte se v něm nejen na Valentýna
 
Manželé obvykle navštíví poradnu pozdě, kdy 
podle psycholožky stojí každý na jiném břehu. 
Kdy komunikace není o porozumění, ale o snaze 
přebít toho druhého argumenty. „Nejideálnější 

přirovnání je, že vztah roste jako květina. Bez 
oboustranné snahy nefunguje. Vydařený vztah 
nespadne z nebe, vyžaduje energii. Ta je vodou, 
která ho živí,“ míní. A doporučuje oprostit se od 
klamavé vidiny peněz. Není výjimkou, že se lidé 
rozcházejí poté, kdy dokončili dům nebo jeden 
z  páru „udělal“ kariéru. 

„Kromě fenoménů doby je ještě myšlení 
ženy a muže ovlivněno geneticky. Ženy 

uvažují zeširoka, všechno řeší a muži jsou 
zacílenější, míří víc k vrcholu. Pro spokojený 

vztah je přínosné a důležité mít společné 
cíle, mít se na co těšit, umět společně plá-
novat. Vždy a v  každém případě je důležitá 
komunikace o  všem, co se kolem nás a s 

námi děje, co nás trápí, co potřebujeme, co 
se nelíbí, a stejně důležité je komunikovat o 
tom, co se líbí, co se podařilo,.. Dá to někdy 
velkou práci naslouchat a snažit se pocho-
pit, co se nám ten druhý vlastně snaží říct,“ 

pousmála se Doležalová.

A vyzdvihla umění radovat se. „Zrovna únorový 
Valentýn lze buď zavrhnout,  nebo právě využít k tomu, 
že potěším druhého. Vím, že je to těžké, ale blbá nálada 
a demotivace ubírají vztahům na síle, vytrácí se chuť k 
čemukoli a vzniká díra. Chytrý partner by měl rozpoznat, 
kdy má přijít s nějakou pozorností nebo odreagováním. 
Vždyť svátek zamilovaných nemusíte slavit výhradně 
14. února,“ vzkazuje psycholožka.

Roman, 39 let
Tipnul bych tak 368. Že jich bylo pod sto? Nevěřím. 
To je strašně málo. Překvapila jste mě. Čím to je, 
to je spíš otázka na delší diskuzi. V současnosti 
není pro mladé jednoduché najít si toho pravého, 
to slyším ve svém okolí docela často. Lidé, 
zvlášť mladí, si dnes mohou žít, a chtějí žít, svým 
vlastním životem, doba nabízí spoustu možností 
k poznávání… Možná to bude o tom, že jenom 
nechtějí sdílet s někým všechny peripetie, asi 
jim to přijde náročné… Ale to mě napadá jako 
odpověď teď tady na chodníku. Určitě je to téma 
na zamyšlení.

Jan, 68 let
Tipnul bych tak stovku svateb, a to vzhledem 
k finančním a politickým podmínkám. Dnes je 
výhodnější žít na hromádce a případně využít 
nějaké podpory státu. Je dobře, že jsou tak rozumní 
a počkají si, až naberou životní zkušenosti. Berou 
se později. My bychom chtěli mít to v,aše mládí, ale 
zároveň naše nasbírané zkušenosti. Kdybych mohl 
vrátit čas, řídil bych se hlavně tím, že se člověk 
nemá bát se ozvat, snažit se řešit situace, být 
progresivní. Ale nemyslím tím hloupé, agresivní ostré 
lokty. Mám na mysli komunikaci, nebát se mluvit.  

Josef, 55 let
Když to člověk sleduje a vidí, co se ve společnosti 
děje, tak bych odhadoval, že nových manželství 
bude něco pod sto. Protože snad přemýšlejí, z 
čeho budou žít, pokud budou chtít založit rodinu. 
Nějaké průměrné platy nejsou vůbec reálné. Je 
jasné, že se budou muset hodně ohánět, a přejde 
je chuť. Ale taky mi životní zkušenost potvrdila, 
že jakmile má člověk, nezlobte se za to slovo, na 
druhého „papír“, tak pocit vlastnictví neprospívá 
vztahu. Na hromádce se musejí o maličko víc 
snažit, aby jim ten druhý tak lehce neutekl.

Kolik bylo podle vás v loňském roce ve Strakonicích svateb?

Martina Vaněčková

...do uzavírání nových manželství se už nikde nehrnou
pokračování z titulní strany
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   Pavlína Havlová 

  MASÁŽE 
– Masáž sportovní a rekondiční 
– Dornova metoda a Breussova masáž 
– Protimigrénová masáž 
– Baňkování 
– Dárkové poukazy                                                                                                                               

   TERMÍN MASÁŽÍ DLE OBJEDNÁNÍ  

Adresa: OC Maxim, Bezděkovská 30, 
Strakonice 
Tel.: 733 518 758 
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SPORTOVNÍ A REKONDIÈNÍ
 MASÁŽE, CHIROMASÁŽE

- Dornova metoda

- masáže tìhotných a miminek

OC MAXIM    Bezdìkovská 30, Strakonice

Miluše Tasáryová

objednávky tel: 776 650 114

e-mail: Tasaryova@seznam.cz

PRODEJ POUKAZÙ

www.axis-optik.cz

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

Nabídka platí při zakoupení kompletních brýlí alespoň s tenčenými plastovými
čočkami s antire� exem. Akce platí na vybrané obruby. Platnost akce je 

do 20.2.2013 nebo do vyprodání zásob. Více informací v prodejnách Axis Optik.

AKCE
VÝPRODEJ

BRÝLOVÝCH 
OBRUB

ZA 1,- KČ

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

*   Platí pouze v dm Bezděkovská  30 (OC Maxim), Strakonice do 31. 03. 2013. Platí pouze 
pro nové i stávající členy programu dm active beauty světa výhod. Nelze uplatnit na nákup 
dárkové poukázky a na počáteční kojeneckou výživu.

Máme pro Vás o víkendu otevřeno:
so 8:00 – 19:00
ne 9:00 – 19:00

dm_inzerce_oc_maxim_129x65_mm.indd   1 1.2.2013   8:55:13
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O čem rozhodují na kraji a vy byste to měli vědět

Na soubor grantů na rozvoj Jihočeského 
kraje půjde letos 65 milionů korun -  

Žadatelé se o tuto částku budou moci 
ucházet v rámci 18 programů shrnutých do 
sedmi tematických oblastí (Ekonomický rozvoj 
a znalostní ekonomika, Lidské zdroje a sociální 
soudržnost, Dostupnost a infrastruktura, 
Venkovský prostor, Rozvoj urbánních prostor, 
Cestovní ruch, kulturní a přírodní atraktivity 
a Životní prostředí). Soubor grantů je vypsán 
pro jihočeské obce, neziskové organizace 
a právnické i fyzické osoby, které se snaží 
řešit naléhavé problémy rozvoje Jihočeského 
kraje v oblastech infrastruktury, cestovního 
ruchu a kulturních památek, sociální aktivity, 
podpory školství a sportovních aktivit a  není 
opomenuta ani péče o venkov a malé 
podnikatele. „Jde nám o zvyšování kvality 
našich životů a konkurenceschopnosti celého 
regionu, založené na zlepšování podmínek pro 
investice, podnikání, rozvoj cestovního ruchu, 
a to při zachování přitažlivosti a jedinečnosti 
celého našeho regionu,“ vysvětlil hejtman 
Jiří Zimola. O granty v rámci Akčního plánu 
Programu rozvoje Jihočeského kraje bude 
možné se ucházet od 22. února do 15. 
března 2013. Přijaté žádosti u jednotlivých 

programů bude posuzovat hodnoticí komise, 
která vybrané projekty následně doporučí ke 
schválení krajskému zastupitelstvu. To by je 
mělo schvalovat na svém zasedání 16. května 
2013.

Jihočeši už čtyři roky po sobě podávají na 
kraj stále méně stížností - 

Jejich počet se od roku 2009 pravidelně 
snižuje. Loni jich tu zaevidovali celkem 265, 
tedy o 65 méně než v roce 2011, o 83 méně 
než v roce 2010 a dokonce o 103 méně než 
v roce 2009. Ze stížností řešených krajským 
úřadem bylo 22 oprávněných a 17 částečně 
oprávněných. To znamená, že stížnost byla 
oprávněná pouze v některých bodech, další 
body takové stížnosti byly neoprávněné nebo 
neprůkazné. Ne všemi stížnostmi se ale 
zabývají pracovníci krajského úřadu. Například 
50 z nich postoupili jiným institucím, které 
jsou k jejich řešení kompetentní. Od obecních 
úřadů přes českou školní inspekci až třeba 
po ministerstva. Běžně se tu řeší i anonymní 
stížnosti. Výsledek jejich šetření se zakládá 
do spisu, neboť není komu odpovědět. Při 
oprávněnosti takové stížnosti se však vydávají 
různá doporučení nebo výzvy k nápravě. 

Kraj letos uvolní v rámci protidrogové politiky 
7 milionů korun - 

Stane se tak prostřednictvím dvou grantových 
programů, kde je možné z každého čerpat 
3,5 milionu Kč. První je zaměřený na 
spolufinancování služeb kontaktních center 
a  ambulantní léčby a byl už uzavřen. Přihlásili 
se do něj tři uchazeči: Farní charita TÁBOR, 
Arkáda, Sociálně psychologické centrum, o.s., 
v Písku a Prevent, o.s., ve Strakonicích. Žádosti 
mimo jiné posoudí hodnoticí komise jmenovaná 

radou kraje, a stejná komise pak doporučí 
radě a zastupitelstvu přidělení financí. Druhý 
grant bude vypsán v únoru. Na jihu Čech je pět 
kontaktních center – v  Českých Budějovicích, 
Táboře, Strakonicích, Písku a Prachaticích. 
Narkomané zde například mění použité 
stříkačky a jehly za nové, podstupují testy na 
infekční onemocnění či žádají o odbornou radu. 
V případě ambulantní léčby docházejí pacienti 
přímo za lékařem. Kromě toho mohou ještě 
navštívit jediné specializované nezdravotnické 
zařízení svého druhu v kraji, a  to Adiktologickou 
poradnu Prevent v  Českých Budějovicích.  Mezi 
nejvyhledávanější nelegální drogy (za legální se 
považují cigarety a alkohol) patří na jihu Čech 
marihuana, pervitin a opiáty. V menší míře je 
to pak na rozdíl třeba od Prahy extáze, která je 
považovaná za tzv. taneční drogu. Odborníci si 
to vysvětlují tím, že v kraji chybí opravdu velká 
taneční scéna. Pokud jde o uživatele samotné, 
ti se rekrutují prakticky ze všech sociálních 
skupin. „Nejvíc na očích jsou samozřejmě ti, 
kteří využívají služeb kontaktních center. Jedná 
se nejčastěji o ty, kteří mají nejméně peněz, 
a  ty, kteří propadli drogám nejhlouběji,“ 
naznačil Marek Nerud, protidrogový koordinátor 
Jihočeského kraje. Minimálně jednorázovou 
zkušenost s nelegálními drogami má podle něj 
v  Jihočeském kraji, kde žije zhruba 630 tisíc 
obyvatel, až 135 tisíc osob. Vychází přitom 
z  průzkumů prováděných na celostátní úrovni.  
Těch, kteří drogy užívají pravidelně, je kolem 
20 až 30 tisíc. A asi dva tisíce lidí lze zařadit 
do kategorie problémových uživatelů, což 
znamená, že vybrané drogy, nejčastěji pervitin 
a opiáty, užívají dlouhodobě či si je píchají 
přímo do žíly. 

(Kateřina Koželuhová
tisková mluvčí 
Krajského úřadu 
Jihočeského kraje)



5

První krok pro záchranu volyňské historické památky:
sehnat chybějící půlku peněz na opravu střechy

Historická sýpka se loni dostala na seznam 
památek a pro její záchranu bude nutné v 
co nejbližší době minimálně opravit střechu. 
To je investice ve výši 700 000 Kč. Radnice 
tuto sumu nemá. „V rozpočtu jsme na 
památky vyčlenili čtvrt milionu korun a o 
schválení další stotisícové částky budeme v 
zastupitelstvu ještě jednat,“ upřesnil starosta 
města Václav Valhoda. A o chybějící polovinu 
potřebných nákladů proto Volyňští zažádali kraj 
i ministerstvo kultury, zatím však bezvýsledně.
Zástupci kraje očekávají reakci ministerstva 
kultury, jehož úředníci s příspěvkem pro 
Volyni počítají, ale o tom, kolik peněz pošlou, 

dosud nerozhodli. „Odbor památkové péče 
ministerstva nyní dokončuje hodnocení měst 
včetně jejich požadavků,“ uvedla pro Českou 
televizi v lednu mluvčí ministerstva kultury 
Markéta Ševčíková.
Sýpka je poslední budovou, která zůstane 
stát po stržení stodoly, jejíž krov v současné 
době rozebírá stavební firma. Po ní nastoupí 
technické služby, které zbytek budovy 
rozeberou a následně upraví okolní prostranství 
historického objektu. Pokud by se jednou 
podařilo cennou památku opravit, mohly by 
se do ní vrátit například řezačky, mlátičky 
a další zemědělské stroje, jelikož se zde 

uvažuje o vzniku muzea. Vedoucí volyňského 
muzea, archivář Karel Skalický řekl: „Líbí se 
nám představa, že kromě staré panské sýpky 
- tvrze, by Volyni sloužila i tato nová panská 
sýpka. Její prostory jsou vhodné ke zřízení 
expozic a depozitářů. Ty by přešly pod naši 
správu.“ Upozornil na to, že námětů je několik 
a definitivní stanovisko zatím nelze očekávat. 
Chátrající sýpka má tři podlaží, je ve dřevě, 

její rekonstrukce bude tím pádem specifická a 
nákladná. Nicméně příznivci volyňské historie 
a umění teď mají o čem přemýšlet. „Jednu ze 
stálých expozic by mohla tvořit například galerie 
bratří Boháčů. Další zajímavou představou by 
jistě bylo i zřízení víceúčelové síně v podobě, 
kterou má Maltézský sál strakonického hradu. 
Síň by posloužila při různých slavnostně 
kulturních událostech nebo pro potřeby 
divadelní přehlídky,“ nastínil Skalický.  

Martina Vaněčková

Pozvánka na výstavu do Volyně 
MAXMILIÁN BOHÁČ – KDYŽ KLEKÁNÍ KLINKÁ V HARTMANICÍ

Kreslené pohlednice malíře Maxmiliána Boháče (1882–1957) z cest po vlasti. Především z let 1900–1925. Různá místa i texty.
Vernisáž se uskuteční v pátek 15. února 2013 v 18 hodin v městském muzeu.   Výstava potrvá až do 5. května 2013.

Historická sýpka (vlevo) potřebuje obnovu střechy za 700 000 Kč. Polovinu mají Volyňští zaplatit ze svého rozpočtu. Foto Martina Vaněčková

Snímek pořízený uvnitř stodoly bude brzy pouhou vzpomínkou, tato budova se právě bourá.

Objekt bývalé stodoly, která tvořila pravé křídlo sýpky, sloužil 
mimo jiné pro uskladnění zemědělských strojů.



ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA

          Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Povážská 266, Strakonice 386 01
724 117 302

Zapojte se do naší rubriky i Vy...
Noviny Maxim děkují všem svým čtenářům za přízeň. 
Dovolujeme si zveřejnit výzvu, že zajímavé příběhy, svědectví a fotografi e 
přibližující historii Strakonic a které se rozhodneme zveřejnit, 
oceníme poukázkou do kavárny Maxim v hodnotě 200 Kč.

V prosincovém čísle novin Maxim jsme mimo 
jiné zveřejnili fotografi i hotelu Zlatá hvězda.

Ozvala se mi paní Milena Maříková. Její 
maminka v hotelu Zlatá hvězda pracovala a své 
dceři o některých zážitcích v hotelu vyprávěla.

Majitelem hotelu byl v té době Josef 
Kropáček, elegantní pán, možná někdy až příliš 
pečlivý. Hotel Zlatá hvězda byl velký a luxusní. 
Měl spousty služebnictva. Bylo tam několik  

výborných kuchařů a kuchařek, číšníci a také 
tam byl portýr, který přijímal hosty a nosil 
zavazadla.

Pravidelně se v hotelu scházela strakonická 
smetánka, velice dobře se tam vařilo. 

Pan Kropáček podle vyprávění paní Maříkové 
dbal extrémně na pořádek. Každé ráno před 
začátkem pracovní směny  si pan Kropáček 
nechal zavolat všechny zaměstnance a ti se 
sešli v recepci u mramorového pultu, který byl 

dominantou haly.

„Pan Kropáček chodil s tzv. špacírkou 
(hůlčičkou), před každou směnou si veškerý 
personál nechal nastoupit, portýra, všechny 

číšníky, pokojské, kuchaře i kuchařky. Všechny 
nechal nastoupit do jedné lajny, šel od jednoho 
k druhému a všechny desetkrát kontroloval 
a  třikrát běda, když měl číšník stranou motýlek. 
Když takovou (pro běžné lidské oko nepatrnou) 
chybičku našel, ukázal na ni tou špacírkou a bylo 
zle. Takový provinilec potom ihned dostal výtku,“ 
vypráví paní Maříková. „Jednou se stalo, že dva 
zaměstnanci měli na sobě nějaké chybičky. Byly 
to miniaturní nedostatky, kterých by si běžný 
člověk ani nevšiml, nebo by je nechal být, ale pan 
Kropáček dbal na abnormální pořádek. Rozčílil 
se a špacírkou tloukl do mramorového pultu, 
který poté praskl,“ směje se paní Mařiková při 
vypravování maminčiných vzpomínek.

„Vše muselo být v absolutní čistotě, dodržoval 
se abnormální pořádek, kuchyně, pokoje, 
chodby, haly i personál. Vše muselo být zkrátka 
perfektní.

Moje maminka na to měla velmi silné 
vzpomínky, ale dostala od něj nakonec 
doporučení ve čtrnácti letech k cukráři Hochovi. 
Tam se měla přiučit cukrářskému řemeslu. 
Nebylo to jen učit se cukrařině, musela umět 
vzít za každou práci.  V sobotu a v neděli měly 
ještě kuchařky po práci povinnost vyrobené 
cukroviny před hotelem Vlk prodávat. Dokud je 
neprodaly, nesměly domů.“ 

Dnes je hotel Zlatá hvězda přestavěný. Nachází 
se proti Hotelu Bílá růže a na jeho místě je 
Hypoteční banka. - pozn. red.

Barbora Dvořáková
zdroj fotek: Jan Malířský
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OBLECENÍ PRO CAS TEHOTENSTVÍ 

A SPODNÍ PRÁDLO CESKÝCH FIREM

Velké nám. 50
Strakonice

tel.: 603 832 276

v v v

v

Starjet AL-KO

BOSCH AGADOS HONDAKVS MORAVIA

VARI

3

SLEVY 5, 10, 15, 30 až 100%? 

Jiří Milisterfer-AGROM
Volyňská 145 STRAKONICE
tel.: 383 324 405, 777 993 399 prodejna         
         383 324 406, 777 993 355 náhr. díly
         383 324 407, 777 993 311 servis

Po-Pá: 7.00-18.00
So: 8.00-15.00

www.milisterfer.cz
www.milisterfershop.cz

milisterfer@strakonice.cz

Značkové nářadí a stroje zadarmo
Husqvarna Kühtreiber

KÄRCHER METABO         LUMAG

ANO ANO

na ruletě štěstí do 28.2.2013



Fanty, zůstali a odvádějí práci v naprostém souladu s 
mými představami. Netvrdím, že se svými. Strakonický 
územní odbor zkrátka funguje jako tým a rozvíjí se. 

Existuje z policejního pohledu mezi městy Písek 
a Strakonice rozdíl?

Ne zásadní, protože je zde zhruba stejná velikost, 
počet obyvatel jen v rozdílu asi dvou tisíc obyvatel, 
také kriminalita je obdobná, a navíc tyto okresy spolu 
sousedí, takže i jejich problémy jsou obdobné. Například 
dost pachatelů najíždí do našich teritorií z jiných krajů. 
Nejsou zde výrazné odlišnosti. Spíš lze srovnávat.

Co vás osobně přivedlo k policii? A nelitujete?

Nelituji. V naší rodině jsem byl první, kdo si vybral 
takové poslání, nikdo u policie předtím nepracoval. Měl 
jsem pocit, že to bude práce, která není jednotvárná, 
a přitahovalo mě právo, spravedlnost, hledání pravdy, 
policejní práce ve mně evokovala pocit dobrodružství 
a tento pohled člověka zvenčí mě po škole k tomuto 
povolání přivedl. Samozřejmě jsem brzy zjistil, že to 
zdaleka není pravda. Člověk, který u naší instituce 
pracuje, jí obětuje čas ve dne v noci, v sobotu v neděli, o 
svátcích, a nesetkává se převážně s usměvavými lidmi, 
musí si poradit s lidmi nemocnými, opilými, agresivními. 
A musí se vyrovnat s tím, že jeho společenské 
ohodnocení za jeho práci neodpovídá, dle mého názoru, 
tomu, co pro společnost vykonává. 

Čím je podle vás vnímání policie v ČR ovlivněno?

Zřejmě zde máme nedostatečně zakořeněné právní 
vědomí. Nedávný příklad – cizinec, který zde trvale žije, 
byl naměřen dopravní hlídkou, a přesto netvrdil, že by 
policisté zrovna neměli co dělat, nesoudil je za to, že 
odhalili zrovna jeho rychlou jízdu. Prohlásil, že je dobře, 
když měří v místě, kde jeho dítě chodí do školy, a on to 
teď ví a zabezpečení tohoto místa pro svého potomka 
vítá. A to je to právní vědomí, že policie svou činností 

neútočí, že to není osobní, že je to služba, kterou 
společnost ke své ochraně potřebuje. K porozumění 
policejní práce nepřispívají ani neustálé změny zákonů, 
lidé je vnímají jako špatné, děravé, pochybují o nich, 
různě si je vykládají a zákony pro ně nemají tu potřebnou 
neoddiskutovatelnou váhu, proč je důležité se jimi řídit. 
Bez výjimek. A ještě je zde otázka vzorů. Lidé, kteří 
porušují zákony, jezdí rychle, opíjejí se a následně 
jim jsou uděleny tresty buď žádné, nebo směšné ve 
srovnání s rizikem a následky, které mohlo jejich jednání 
mít, tak tito lidé jsou dnes za hrdiny. Což nikdy nemůže 
vést k prohloubení právního vědomí.

Vnímáte demotivaci u svých podřízených poté, co se 
ukázal rozsah prezidentské amnestie?

Nevnímám. Možná to souvisí s tím, co jsem už řekl, že 
jsem převzal tým, se kterým jsem spokojený. Jednám 
s profesionály, kteří jsou naopak připraveni na to, aby 
vše zvládli a také se soustředili na úkoly, které z té 
situace vyplynuly.

Jakou mají pro vás osobně váhu čísla ukazující 
na objasněnost a jak vnímáte fakt, že konkrétně 
obvodní oddělení ve Strakonicích loni překonalo 
hranici objasněnosti 71,5%, což je v rámci kraje i 
celé republiky považováno už za jeden z nejvyšších 
možných dosažitelných výsledků. 

Ano, to, čeho dosáhlo strakonické obvodní oddělení, je 
opravdu špička. Ze 636 případů jich dokázali vyřešit 455. 
Objasněnost obecně je jedním z čísel, které nelze 
považovat za všelék, není to jediný ukazatel toho, nakolik 
dobře policie pracuje. Policie má hlavně pracovat tak, 
aby se občané cítili bezpečně, aby se večer nebáli ven, 
nebáli se okradení, oloupení apod. Objasněnost hodnotí 
pouze efektivitu šetření trestné činnosti, ale neříká nic o 
tom, do jaké míry se lidé cítí bezpečně ve svém bydlišti. 
Nesouvisí s tím, že občan má prvořadý zájem ten, aby 
k žádnému nepříjemnému zážitku pro něj nedošlo. Ten 
pocit bezpečí a míra objasněnosti se prolínají v bodě, kdy 

čím více pachatelů odhalíme, tím větší šance máme je 
eliminovat od společnosti nebo je mít tzv. pod kontrolou. 
Takže vám by se nejvíce líbilo to, kdyby klesal nápad 
trestné činnosti.

Ano. Aby k těm smutným případům nedocházelo. 
A když se tomu daří, ubývá jich, je to díky působení 
prevence. Bohužel ji nelze zprůměrovat, očíslovat ji, 
nedá se zjistit, kterými konkrétními opatřeními došlo k 
potlačení určitého nešvaru a o kolik procent. Proto se 
působení prevence velmi těžce hodnotí. Bohužel dnes 
ale každý slyší zejména na čísla. Pokud se preventivní 
akce navýšily o nějaké procento, bývá požadavek, aby 
to ve výsledku bylo někde vidět. Jsou to složité analýzy. 

A strakonická preventivní skupina funguje podle 
vás jak?

Naprostá spokojenost.

Nejhůře se pachatelé hledají na poli majetkové 
kriminality, což jsou krádeže apod. Na Strakonicku 
jste loni šetřili 788 případů. Objasněno jich bylo 283. 
Co k tomu dodat?

To je specifikum. Zde platí jediná rada, že každý by se 
měl o svůj majetek starat, protože těch příležitostí pro 
pachatele je mnoho, lidé jim nahrávají, například když 
v této době nechají ve vozidle drahou elektroniku. Navíc 
šance na vypátrání bývá v těchto případech malá.

Strakonice mají štěstí, že nejsou zatížené násilnou 
kriminalitou. Odehrál se tady ale útok před 
sokolovnou, kdy zemřel mladý člověk, a první 
nepravomocný rozsudek přinesl trest ve výši dvou let. 

Nečetl jsem rozsudek s odůvodněním, kde jsou 
posouzeny důkazy. Úkol policie byl zadokumentovat 
právě důkazy, vyhledat pachatele a předat spis 
nadřízeným orgánům. Nepřísluší nám komentovat 
rozhodnutí soudu. Já hodnotím to, že sestavený tým 
zajistil svědectví, stopy, pachatele a jeho přiznání. A vina 
mu byla prokázána.

Máte dceru na vysokoškolských studiích v Praze a 
syna, který bude maturovat. Za rok 2012 přitom 
strakoničtí pátrači řešili 126 případů a mezi nimi byly 
i útěky dospívajících z domova. Nepromítá se vám 
policejní praxe do soukromí?

Strakoničtí pátrači jsou jedni z nejlepších v kraji. 
Jsou obětaví. A jak se to na mě podepisuje, to byste 
se musela zeptat mých dětí. Jak na ně působí, že 
se jich vyptávám, kam jdou, s kým jdou, kdy se vrátí 
apod. Může se jim to jevit až paranoidní, že je moje 
starost větší než u jiných rodičů, občas mi to i řeknou. 
Takže připouštím, že částečně ano. Mám ovšem na 
paměti, že není vždy vhodné děti podceňovat. Věřím 
jim, protože vyrůstají ve svém prostředí, v dnešní 
džungli se orientují výborně, učí se žít tak, jako jsme 
se to museli učit my v jejich věku

Martina Vaněčková

Strakonická policie je druhá v úspěšnosti, na jihu Čech vede hned za Pískem

Zebra se za Tebe nerozhlédne – dopravně preventivní projekt zaměřený především na chodce, celoročně policejní 
hlídky dohlížejí na bezpečnost v blízkosti přechodů základních škol. (foto PČR)
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Krása není žádná věda, aneb Katka radí.

Nežehlete košile, vyhlaďte si pleť
„Zítra se jdu vyžehlit,“ řekla mi kolegyně na 
školení a já na ní zírala s otevřenou pusou. 
Vzpomněla jsem si na tatínka, který mi v 
dětství při mých stížnostech na kousavé 

punčocháčky řekl, že pro krásu se musí trpět. 
Ale že by takhle moc? Ne, nebojte se, toto je 

zcela jiné žehlení. Jde o příjemné, nebolestivé 
kosmetické ošetření, po kterém máte pleť 

hladkou jako broskvičku.
Co vybrat

V kosmetickém průmyslu se ročně objeví na 
trhu stovky novinek, u kterých výrobci slibují 

téměř zázraky. V ohromném množství krémů, 
masek, dekorativní kosmetiky, ale i přístrojů se 
lze snadno ztratit, na vyzkoušení plných regálů 
kosmetiky z  drogerie bychom potřebovaly my 
ženy celý život. A proto jsme tu my, kosmetičky, 
abychom vám doporučily to nejlepší. Existuje 
spousta variant, jak dosáhnout zdravého vzhledu 
pleti a kosmetička vám doporučí to nejlepší, co 
má k dispozici. Dnes se podíváme na galvanickou 
žehličku. 

      S elektřinou na vrásky

Žehlička funguje na bázi galvanického proudu 
v kombinaci se speciálními vodivými gely. 
Technologie pochází z USA, je ověřena vědeckými 
testy a patentována. Tento malý přístroj toho 
umí poměrně dost. Krom toho, že pleť vyhladí, ji 
také hloubkově vyčistí, vyživí, projasní a zeštíhlí. 
Aktivuje štěpení buněk, zmírňuje váčky a otoky, 
čímž zeštíhluje obličej. Velmi účinně žehlí vrásky, 
zpevňuje podbradek, zjemňuje glabelu a hluboké 
nosoretní rýhy a vyhlazuje drobné vrásky. Lze 
ji použít na celé tělo, na zjemnění celulitidy 
a  celkové zeštíhlení těla. 

  Jak na to

Sama jsem byla překvapená, jak moc jsou 
výsledky vidět. Na začátku se doporučuje 

proceduru provádět po dobu jednoho měsíce 
2-3x týdně, aby pleť dostala všechno, co má. 
Na udržování stavu pokožky pak stačí navštívit 
kosmetičku cca 1x týdně až 1x za 14 dní, záleží 
na věku a stavu pleti. Samotné ošetření je velice 
příjemné a trvá asi půl hodiny. Navíc speciální 
kosmetika, která se u tohoto ošetření používá, 
neobsahuje parabeny, konzervanty, u  kterých 
se v odborných kruzích vede dlouholetá debata 
o  jejich případné škodlivosti na lidské zdraví. Krom 
ošetření obličeje ji lze použít i na celé tělo, kůže 
se zpevní, vypne a zeštíhlí. Žehličku lze používat 
téměř kdykoliv, jedinými kontraindikacemi pro 
použití jsou těhotenství, kovové implantáty, 
kardiostimulátor a epilepsie. 

Galvanická žehlička je přístroj, který mě osobně 
svými výsledky mile překvapil a přesvědčil, že 
má smysl. Pokud byste měli zájem ji vyzkoušet, 
navštivte mne v Salonu Verona. 

před ošetřením po ošetření

OtavaNet s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, info@otavanet.cz, tel. 383 383 384
Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH.

www.otavanet.cz

info@otavanet.cz

TEL: 383 383 384

Otava
PØIPOJENÍ K INTERNETU

PRO RODINNÉ DOMY

Zøízení služby 1,- Kè

Technologie airMAX je poslední generace 
bezdrátových spojù, díky které 

Vám mùžeme nabídnout skuteènì 
rychlé a vysoce spolehlivé 

internetové pøipojení.

15 MEGABIT 
320,- Kè / mìs.

Pøipojení prostøednictvím 
technologie airMAX

Zøízení služby za 1,- Kè znaèkový Wifi router ZDARMA 
a zvýhodnìnou cenu tarifu získáte pøi pøedplatném na 12 mìsícù. 
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Strakonice připravují mezinárodní soutěž fotografů
Inspirace je jediná: žena, její tvář, tělo a život

Žena jako bytost znamená pro tvůrčí osobnost 
doslova výzvu. Ta spočívá v objevování různých 
podob krásy, jejích půvabů, které vycházejí 
ze samotné podstaty života ženy, z toho, 
jak se její myšlení promítá do šedi všedních 
dnů, jak vyjadřuje své pocity, starost i radost, 
přičemž výrazně inspirativním prvkem bývá 
ještě existence nesčetných tváří mateřství. 
Kombinace křehkosti a síly ženského světa 
pak jistě patří k  nejzajímavějším uměleckým 
počinům.

Strakonice námět Žena uchopily poprvé v roce 
1971, kdy s ním oslovily fotografický svět. 
A  v  letošním roce se profesionálové i amatéři 

mohou zapojit do 14.ročníku mezinárodního 
bienále Woman Strakonice. Soutěžní snímky 
je nutné zaslat do 26.dubna 2013. Podrobné 
propozice lze získat na telefonu 383 311 530, 
anebo na internetové adrese www.zenastrakonice.cz.  

„Tato významná akce byla obnovena v  roce 
2011 po dvacetileté přestávce a letos se bude 
konat ve dnech 20.července až 31.srpna 
v krásném prostředí Maltézského sálu 
strakonického hradu. Výstava je skutečně 
výzvou pro fotografy, kteří pracují s tématem 
žena a ztvárňují jej ve všech situacích, které 
v životě ženy mohou nastat,“ poznamenala 
ředitelka Městského kulturního střediska 
Strakonice Eva Dresslerová. Právě MěKS je 
pořadatelem prestižního foto salonu, nad nímž 
převzalo záštitu Město Strakonice, Mezinárodní 
federace fotografického umění FIAP a Česká 
federace fotografického umění ČFFU.

Mezinárodní porota bude v květnu 2013 vybírat 
fotografie do třech soutěžních kategorií - 
černobílá digitální fotografie, barevná digitální 
fotografie a upravená digitální fotografie. 
V  každé kategorii bude udělena zlatá, stříbrná 
a bronzová medaile FIAP, a zlatá medaile ČFFU. 
Dále budou udělena čestná uznání a hlavní 
cena soutěže Grand Prix města Strakonice.

Výstava bude zahájena dne 20. 07. 2013 
v krásném prostředí Maltézského sálu 
strakonického hradu.

Vernisáž a předávání cen:
20. 7. 2013 ve 14.00 hod. Maltézský sál 
strakonického hradu

Foto z vernisáže 2011

Foto z vernisáže 2011

Martina Vaněčková

C.A.Dana Kotrchová
Na Ohradě 94, Strakonice

tel.: 383 322 789
e-mail: strakonice@marco-polo.cz

LÁZNĚ • EXOTIKA • POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
SVATEBNÍ CESTY   a další

Dubaj        hotel 3* snídaně   8 dní       odlet 27.2.       14 990,-

Jamajka     hotel 4*  s ALL       11 dní     odlet 19.2.       37 290,-

Malta          hotel 3*  snídaně   8 dní      odlet 4.5.         10 490,- 

Turecko: krásy Kappadokie       hotel 4*    s polop.     8 dní     odlet 19.5.      9 980,-      

Turecko: Antaly – Pamukkale   hotel 4*    s polop.     8 dní     odlet 19.5       8 480,- 

Vodní svět Therme Erding   nástup Plzeň 27.4.      590,- + vstupné
(bus, průvodce)

Itálie lyže  apart. s wellness     5 nocí       6.4.               3 890,-/os.
Disneyland a Asterix Park 2x       hotel3* snídaně                             1.8. - 4.8.           5 990,- 
(bus, průvodce, komplexní pojištění, vstup do Disnyelandu a Asterixu)

Madeira – túry po Perle Atlantiku s českým průvodcem, hotel 3*   odlet 15.3.    22 900,-
(se snídaní, piknikové balíčky -voda, džus, 2 sendviče, ovoce, čokoláda)  

Vídeň bus, průvodce, nástup Strakonice   27.4.                590,- 

Údolí Wachau – plavba lodí z Kremsu do Melku 11.5. nástup ST                 590,- 
 (bus, průvodce)SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP PRODLOUŽENY
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OtavaNet s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, info@otavanet.cz, tel. 383 383 384
Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH.

www.otavanet.cz

info@otavanet.cz

TEL: 383 383 384

Otava
PØIPOJENÍ K INTERNETU

PRO BYTOVÉ DOMY

Zøízení služby 1,- Kè

Zøízení služby za 1,- Kè znaèkový Wifi router ZDARMA 
a zvýhodnìnou cenu tarifu získáte pøi pøedplatném na 12 mìsícù. 

20 MEGABIT 
320,- Kè / mìs.

zøízení od

ceny od

rychlost až

 

 

 

1,- Kè

120,- Kè / mìs

200 Mbps
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Sportovec Strakonicka 2012: úspěch házenkářů i redakce Týdeníku

O nejsympatičtějším sportovci uplynulého 
roku měli čtenáři Týdeníku Strakonicko mož-
nost rozhodnout už ve druhém ročníku této 
soutěže. Oproti loňské premiéře jejich zájem 
několikanásobně vzrostl - vyplněno bylo 232 
kuponů! Anketa katapultovala na první místo 
taneční pár Michala Vojtíka s Kamilou Vokro-
jovou. „A navíc se nám v tomto druhém roční-
ku počet nominovaných úspěšných sportovců 
ztrojnásobil. Sportovní oddíly vzaly naši an-
ketu zodpovědně a sešlo se nám od nich na 
pětačtyřicet nominací. Naším cílem bylo opět 
docílit co nejobjektivnějšího výsledku, pro-
to patří čtyřem desítkám respondentů z řad 
sportovních osobností, funkcionářů a spor-

tovních redaktorů velký dík za jejich účast,“ 
sdělila ředitelka vydavatelství Jihočeských 
Týdeníků Libuše Kolářová. Za město přišla 
sportovcům na slavnostní vyhlašování vý-
sledků 25. ledna pogratulovat místostarostka 

Ivana Říhová.
Nadvláda házené - čtyři prvenství ze šesti
Redakce novin vyhlásila soutěž celkem v šes-
ti kategoriích. Výsledek čtenářské ankety na 
pozici Sportovec sympaťák jsme zmínili výše. 
Další zlaté medaile pak (vyjma sportovního 
talentu do 18 let) posbíral klub HBC Strako-
nice 1921, který dosáhl na prvenství hned 
ve čtyřech kategoriích. Házenkářskému týmu 
A patřila hlavní cena, za kterou se považu-
je kategorie Sportovec (nad 18 let). Zvítězil 
v ní házenkář Martin Mošovský. Klubu patři-
la i druhá nejprestižnější cena, a to Kolektiv 
roku (dospělí). A také starší žáci strakonické 

házené, které vede Jindřich Kosák a Roman 
Nejdl, ve své skupině Kolektiv roku do 18 let 
zvítězili. Triumfální tažení soutěží pak završilo 
1. místo házenkářského kouče Miroslava Vá-
vry na pozici Trenér roku. „Loni patřila Mírovi 

Vávrů druhá příčka. Letos už ta nejvyšší. A 
právem. Svým náročným přístupem k realiza-
ci tréninkového procesu a postupné výstavbě 
kvalitního družstva mužů má velký podíl na 
postupu házenkářů do první ligy a také na 
velmi pěkné šesté příčce družstva po pod-
zimní části soutěže,“ uvedl sportovní redaktor 
novin Jan Petráš.
Sám Vávra vyzdvihl hlavně chuť hráčů do hry 
a to, že se respektují. Od počátku se snažil 
zapracovat mezi starší hráče mladé talenty. 
A to mu vyšlo. „Děkujeme za podporu všem, 
fanouškům, sponzorům i městu. Chtěl bych 

Svěřenci Miroslava Vávry (vlevo) - A tým mužů HBC Strakonice 1921.

Sympaťáci, výherci čtenářské ankety 
Kamila Vokrojová a Michal Vojík.

Hokejistka Veronika Bucifalová, 
2.místo v kategorii Talent roku do 18 let.

Sportovci roku 2012: 3.místo závodník Roman Častoral (vlevo) 
a stolní tenista Tomáš Havlík 2.místo.
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ještě vyjádřit vděk rodinám všech hráčů, pro-
tože bez jejich pochopení se účast v první lize 
neobejde,“ vzkázal.   
Talentům se daří i v dalších sportech
Kategorii Talent do 18 let vyhrála basketba-
listka Šárka Jozová. Druhou příčku obsadi-
la hokejistka Veronika Bucifalová a třetí pak 
Kamil Hajdušek. Bramborová medaile patřila 
vodní pólistce Karolíně Hlavaté. V kategorii 
Sportovec roku na druhém místě zazářil stol-
ní tenista Tomáš Havlík a bronz patřil rally-
crossovému závodníkovi Romanu Častoralovi. 
V kolektivu dospělých kromě házené bodo-
vali stolní tenisté ČZ Strakonice Elektrostav 
a  vodní pólisté Fezka Strakonice. Kolektivu 
do 18 let pak hokejoví junioři HC Strakoni-
ce a  dorostenci Fezka Strakonice. Vladimír 
Havlík, trenér stolních tenistů, získal 2.místo 
ve své kategorii a třetím nejlepším trenérem 
roku 2012 se stal Václav Palivec (fotbal.)

„Zlatý“ Sportovec Strakonicka házenkář Martin Mošovský (uprostřed). Vpravo ředitelka JT Libuše Kolářová, vlevo 
obchodní ředitel JT Ivo Bukač.

Martina Vaněčková
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz
(do 1. března 2013) do předmětu zadejte heslo: křížovka.
Nebo pište na adresu: Povážská 266, Strakonice 386 01, na obálku 
napište opět heslo: křížovka.

Dva výherce uveřejníme v příštím čísle novin Maxim společně 
s  řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 11. března 2013 na 
prodejně PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice.

2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky 
vyhrají poukázku na slevu v  hodnotě 200 Kč na 
konzumaci v kavárně Maxim 
Strakonice

Tajenka z minulého čísla zní:  SNĚHOVÉ VLOČKY 
Výherci minulého čísla jsou:  Jana Jurajdová - Radomyšl a Hana Polonyiová - Dražejov.

 
 
 

DĚTSKÝ KOUTEK V OC MAXIM 
NOVÉ KROUŽKY OD ÚNORA 

   

FIT-MÁMA* CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 
PO 6-TI NEDĚLÍ   
 

MINI-ŠKOLIČKA  HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 3 L.
ML. PO DOHODĚ 

 

SLOVO-HRÁTKY* ZÁBAVNÁ LOGOPEDIE  OD 3 L. 

   

ŠIKULOVÉ DÍLNIČKY | 1X MĚS.  HRNEČKU VAŘ OD 2L. 
 

RYTMIKA* HUDEBNĚ-POHYBOVÉ HRY OD 2,5 L. 
 

VESELÁ PÍŠŤALKA* MUZICÍROVÁNÍ  OD 3 L. 
 

KOMIX-HRÁTKY ROZVOJ FANTAZIE  OD 6 L.    
 

ANGLIČTINA HROU OD 3 L. 

*POJIŠTĚNCI VZP - 10% SLEVA 

AKCE V ÚNORU - V DĚTSKÉM KOUTKU!! 
SO  9.2.   10-16:00  

DĚTSKÁ  DISCO  PÁRTY   
PO-PÁ  11.-15.2.   
         VALENTÝNSKÝ  TÝDEN  

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA OD ÚNORA ! 
PO – PÁ  9:30-17:30       
SO – NE  AKCE A PÁRTY NA OBJEDNÁVKU 

DĚTSKÝ KOUTEK V OC MAXIM 
BEZDĚKOVSKÁ 30, STRAKONICE 
TEL: 777 64 18 74  / 66  / 64      
EMAIL.YAMAHA.TLD@SEZNAM.CZ 
VÍCE: WWW.KLUB-TOLEDO.CZ 

 
 
 

 

 

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA 
BAVOROVA 13 

 

NABÍDKA PROGRAMŮ OD ÚNORA 
 

UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA !! 
 

ROBÁTKA  / ROZVOJ VJEMŮ 4-18 MĚSÍCŮ  
PRVNÍ KRŮČKY  / HUDEBNĚ-POHYBOVÉ A RYTMICKÉ 

HRY OD 1,5-4 LET   
 

RYTMICKÉ  KRŮČKY  / HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA + 

FLÉTNIČKA 4-6 LET 
 

KEYBOARD  / OD 6 LET                

  AKUSTICKÁ KYTARA  / OD 8 LET            

ZOBCOVÁ FLÉTNA  / OD 6 LET 

POPULÁRNÍ ZPĚV  / OD 8 LET 
 

 
 

ÚT  19.2.  16:30   
ZIMNÍ KONCERT  

RYTÍŘSKÝ SÁL STRAKONICKÉHO HRADU  
 PŘIJĎTE SE POTĚŠIT DĚTSKÝM VYSTOUPENÍM  
A ZAZPÍVAT SI SPOLU S ŽÁKY  
HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA /VSTUPNÉ 60,-   
 

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA 

BAVOROVA 13, STRAKONICE 
TEL: 777 64 18 66  / 777 63 44 55      
EMAIL.YAMAHA13@ATLAS.CZ 
VÍCE:  
WWW.YAMAHASKOLA-PRAHA.CZ 

 
 
 
 

DĚTSKÝ BAZÁTEK TOLEDO 
BAVOROVA 13 

NOVĚ OTEVŘENÝ OD ÚNORA                                          
PONDĚLÍ - ČTVRTEK 

9:30-12:00    14:00-16:30 
 

PRODEJTE MALÉ – KUPTE VĚTŠÍ!! 
 

KOJENECKÉ OBLEČENÍ A POTŘEBY 
TĚHOTENSKÉ OBLEČENÍ 
DĚTSKÝ TEXTIL A OBUV 

DALŠÍ DĚTSKÝ SORTIMENT 
 

PŘIJÍMÁME ZBOŽÍ DO KOMISE !!!              
ÚT A ST,  V  PO POUZE PO DOHODĚ.  

   

POKUD VAŠE DĚTI POVYROSTLY, NEVÁHEJTE A 

NABÍDNĚTE JIŽ NEVYUŽÍVANÉ DĚTSKÉ VYBAVENÍ      

A OŠACENÍ DO PRODEJE.  
PŘIJÍMÁME DO KOMISNÍHO PRODEJE PĚKNÉ 

MODERNÍ ZBOŽÍ, ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ, FUNKČNÍ,  
PŘEDNOSTNĚ ZNAČKOVÉ!     
PŘEDEM SI VYZVEDNĚTE FORMULÁŘ /SEZNAM 

PŘIJATÉHO ZBOŽÍ DO KOMISNÍHO PRODEJE A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY - K DISPOZICI V BAZÁRKU, 
NEBO VÁM VŠE ZAŠLEME EMAILEM. 

 

BAVOROVA 13, STRAKONICE 
TEL: 777 64 18 66  / 777 63 44 55       
EMAIL.YAMAHA.TLD@SEZNAM.CZ 
VÍCE: WWW.KLUB-TOLEDO.CZ 
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Zprávy ze strakonické radnice:
Soutěžní cyklus objevuje Strakonicko v dílech významných umělců

Rozsáhlý osvětový projekt s ekologickým a 
kulturním zaměřením zahájí letos město Strakonice. 
Jeho cílem bude  přiblížit významné osobnosti, 
jejichž pobyt nebo dílo je spjato s regionem. Letošní 
část populárně vzdělávacího cyklu bude zaměřena 
na spisovatele a uskuteční se pod názvem Putování 
románovou krajinou.

Autor projektu Miroslav Šobr z odboru životního 
prostředí Městského úřadu ve Strakonicích 
se nechal inspirovat především knihou Země 
zamyšlená od Ladislava Stehlíka, rodáka z Bělčic. 
První díl letošního seriálu startuje v úterý 19. února 
a zapojit se do něj mohou nejenom žáci II. stupně 
základních škol, ale také veřejnost, která soutěžní 
otázky vždy po týdnu najde v regionálním tisku, v 
rozhlase i na internetu.

Celý šestiletý cyklus nazvaný Zahradou poznání 
volně navazuje na předchozí soutěžní ekologické 
projekty, jež Město Strakonice připravovalo od 
roku 2003. Zatímco tyto akce sloužily k poznávání 
přírodních prvků v jihočeské krajině, nový cyklus 
klade důraz na to, jakým způsobem duši jižních 
Čech ve svých dílech odkrývali spisovatelé, básníci, 
malíři, dramatici, fi lmaři a další umělci.

Vedle zmíněné soutěžní části budou jako 
připomínka slavných osobností postupně vznikat 

jakási turistická informační zastavení doplněná 
výsadbou krajových odrůd ovocných dřevin. „Pokud 
všechno půjde podle předpokladů, pak by během 
šesti let mělo v krajině vzniknout minimálně šedesát 
informativních zastavení. Turisté, ale i místní, by tak 
mohli získat ucelený přehled o tom, které kulturní 
osobnosti v našem regionu pobývaly nebo byl 
předmětem či součástí jejich tvorby,“ říká Miroslav 
Šobr.

Stoletý dům reprezentuje zdravotnickou 
architekturu

Za kulturní památku byl Ministerstvem kultury 
ČR na sklonku loňského roku prohlášen dům číslo 
popisné 380 v Husově ulici. Podle památkářů 
jde o čistou secesní stavbu, která je významným 
příkladem zdravotnické architektury z počátku 
minulého století a zajímavá nejen svým provedením, 
ale i výtvarnou kvalitou. Ve Strakonicích je nyní 
celkem 36 památkově chráněných objektů.

Někdejší sirotčinec byl postavem v letech 1911 
– 1913 a společně se sousedním chorobincem šlo 
o dominantní stavbu sloužící sociálním potřebám 
města v první polovině 20. století. Vedlejší budova 
byla později přestavěna na byty a svou původní 
podobu ztratila.

V současnosti je v původním sirotčinci pobočka 
Šmidingerovy knihovny a její ekoporadna, depozitář 
Muzea středního Pootaví a kanceláře několika 
organizací. Základní účel stavby však stále připomíná 
neorenesanční štuková výzdoba uliční fasády s 
vyobrazením Krista s dětmi v obloučkovém štítu.

Město, které objekt vlastní od roku 2002, o jeho 
zařazení mezi kulturní památky požádalo v srpnu 
loňského roku. Důvodem byla skutečnost, že v 
případě kladného rozhodnutí bude snazší sehnat 
dotační prostředky na kompletní rekonstrukci, 
která je již velmi potřebná. Rozhodlo také to, že 
současný špatný stav objektu lze napravit i bez 
výrazného zásahu do původních konstrukčních 
a architektonických prvků a zachovat tak co 
nejpůvodnější podobu domu. Město nyní připravuje 
podklady pro podání žádosti do takzvaných Norských 
fondů, ze kterých byla například podpořena také 
nedávná revitalizace strakonického hradu.

Film se zaměřuje na české taneční soubory

Ohlédnutí za jubilejním XX. ročníkem Mezinárodního 
dudáckého festivalu je v prodeji na DVD nosiči v 
Městském informačním centru Strakonice. Tvůrci 
stominutového dokumentárního fi lmu se tentokrát 
zaměřili především na české taneční soubory. Cena 
DVD je 190 Kč.

/zdroj: ofi ciální portál města Strakonice/
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WWW.RENOVO.TYM.CZ

    BEZ BOURÁNÍ, BEZ NÁSTØIKU
MONTÁŽ 2 HODINY

    ZÁRUKA 5 LET, ZÁSTÌNY, SANITA

pøístrojová

pedikúra pro diabetiky
kompletní pedikérské služby 
v pohodlí Vašeho domova
prodej ortopedické obuvi fir. Hanák
biochemické vložky do obuvi

NOVÉ STUDIO
 na Velkém námìstí 217

Stanislava Èervenková
603 848 778 

nad bufetem u Hradských

20
Slavíme

LET25% 
slevou

•   Sleva 25 % na komplet 
dveře + zárubeň + klika

•  Možnost splátek bez navýšení

• Nový katalog 2013

•  Designová skla, kliky kování 
a nejrůznější doplňky

20. výročí založení SAPELI, to už je důvod k oslavě! Otevíráme 
dveře do kořán, abychom vás uvnitř našich prodejen a vzorkoven 
našich partnerů mohli přivítat, jak se sluší a patří – nejen kvalitními 
produkty SAPELI, ale také výjimečnými narozeninovými slevami 
až 25 %! Nadšený zákazník je pro nás ten největší dárek.

... a dalších 20 výhod SAPELI
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