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Důvěra a dostatečný um, i to bývají hodnoty, kvůli 

kterým člověk setrvává v jediném oboru celý život. 

Například kadeřnice Naďa Mrázová si zakládá na 

tom, že její zákaznice nejsou především klientkami 

nesoucími větší výdělek, ale v prvé řadě kama-

rádky. Notýsky, v nichž si zaznamenává poznámky 

k  péči o jejich vlasy, pro ni znamenají nefalšované 

bohatství. Díky zápiskům tak bylo snadné dopát-

rat, kolik stálých zákaznic si už během desetileté-

ho působení svého kadeřnictví v obchodním domě 

Nákupy dovolených: Češi experimentují, zákon zaostává

NOVINY MAXIM KE STAŽENÍ NA CHYTRÉ
TELEFONY, TABLETY, MAC A IPAD

Děkujeme za věrnost, vzkazují kamarádkám Naďa a Pavlína

Nákup dovolené all inclusive přes cestovní 

kancelář, výlet do vzdálených končin na vlastní 

pěst nebo několikadenní vyjížďka s partou 

scházející se v rámci nějaké zájmové činnosti, 

přičemž dovolenkářský pobyt zastřeší vedení 

dotyčné organizace - to jsou nejčastější 

způsoby, jak Češi v současnosti pořizují 

své zahraniční a tuzemské pobyty. „To je ta 

dobrá zpráva. Český cestovatel je už daleko 

větší fajnšmekr než před pár lety a já mám 

obrovskou radost, že jako klient je čím dál 

náročnější. Posouvá to cestovní ruch celkově 

jako obor velice dopředu,“ uvedl za Asociaci 

cestovních kanceláří České republiky Ladislav 

pokračování na straně 6

pokračování na straně 12
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Žádnou kladnou odpověď na otázku 

„Chcete, aby město Strakonice budovalo a 

realizovalo propojení budov 1 a 2 na dluh?“ 

jste nám do redakce novin Maxim nezaslali. 

Celkem tři desítky mailů a osm dopisů od vás 

obsahovalo shodně slůvko NE. 

Vydavatel Václav Hoštička konstatoval, že ho 

váš zájem o dění ve městě potěšil a zdůraznil: 

„Přestože byly názory čtenářů na uvedený 

záměr radnice vesměs negativní, všichni 

respondenti bez výjimky respektovali naše 

přání, aby se v příspěvcích vyjadřovali slušně. 

Tohoto přístupu si skutečně vážím.“ 

Také zastupitel Strakonic Radek Chvosta 

(ODS) zhodnotil účast v anketě jako vydařenou 

a vnímá ji jako bernou minci pro to, aby se 

pokusil další zadlužení města kvůli propojení 

úřednických budov zvrátit. „Na strakonické 

poměry to vůbec není malá reakce. Za možné 

považuji pokusit se toto téma přednést na 

příštím zastupitelstvu. Nebo ještě lépe - 

pokusím se zahájit ho tím, že připravím podnět 

do rady města tak, aby byl bod propojení 

budov čp.1 a čp.2 předmětem jednání 

příštího zastupitelstva.“ slíbil. Totožnost 

autorů zajímavých příspěvků jsme se rozhodli 

nezveřejňovat, ale důvěry těch z vás, kteří jste 

neváhali odpovídat a sdělit své názory adresně, 

si velmi ceníme. 

Za nejvýstižnější reakci, která odráží 

nejrozšířenější názor, vnímáme tuto: „Ať se 

podíváme na chodníky, na různé zbytečné 

parády, k tomu se dá zařadit i dudák, který 

vlastně jako dudák nevypadá, jsou tady i  jiné 

věci, jako odebrání občanům přes 70 let 

zdarma městskou dopravu a zvýšení poplatku 

za svoz odpadu… peníze by se hodily i na 

postavení sociálních bytů, je toho dost, co 

by město mělo dávat do pořádku. Proto na 

anketní otázku odpovídám ne!“ Našla se i další 

vyjádření, která leccos vypovídají o náladě ve 

Strakonicích a důvěře lidí ve vedení města, 

jako:  „Myslím, že to není jediná nerozumná 

investice, kterou město dělá,“ a „ … to, co tady  

vymýšlí parta vedení městského úřadu, je nad 

rámec myšlení obyčejných lidí.“ Také jste psali 

svá přání a poukazovali na nešvary ve svém 

okolí: „Ať konečně udělají chodník do Nového 

Dražejova, to bude užitečné a bezpečné hlavně 

pro děti.“ Nebo: „Jsem nespokojený zejména 

s údržbou zeleně (sekání trávy) a čistotou 

v  Předních Ptákovicích.“

I tyto a další podněty z vašich příspěvků jsme 

předali zastupiteli Chvostovi a do červnového 

vydání novin s ním přichystáme rozhovor právě 

o možnostech řešení věcí, které vás pálí.

Martina Vaněčková

Přání z ankety bere strakonický zastupitel Radek Chvosta vážně
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C.A.Dana KotrchováLÁZNĚ EXOTIKA POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
SVATEBNÍ CESTY   A DALŠÍ

Egypt          hotel 4* s ALL                      8 dní         29.4.         13 490,-

Sardinie 55+ hotel 3* s polopenzí          8 dní             4.5.           11 990,- 
(výlet zdarma)

Paříž             hotel 3*se snídaní            4 dny          1.5.          11 391,- 

Holandsko s květinovým korzem, 2x snídaně, průvodce, bus ze ST,  17.4.            4 590,- 

 Relax pod Tatrami (Vyšné Ružbachy), 5x hotel 4*s polopenzí              23.4.            6 990,- 
 (výlety, 8x léčebné procedury, vstup do wellnes a bazénu ,návštěva palírny Neswille s ochutnávkou whisky, bus)

Sicílie 55+    hotel 4*s polopenzí             8 dní             4.5.          11 490,-  

 Chorvatsko penzion u moře s polopenzí, 8 dní          7.6.               6 990,- 
 (Zaostrog) bus ze Strakonic

Disneyland a Paříž, 1x hotel se snídaní                     2.5.-5.5.       3 333,- 
bus, průvodce, balíček na cestu (děti 2990,-) 

Cyklozájezd Korutany, 4x penzion s polopenzí, bus s cyklovlekem, průvodce, infor.

materiály,pobyt.taxa, kopie map                                                                      31.7.            9 950,- 

  Libanon křížem krážem               hotely 3*s polopenzí                     8 dní              1.5.               38 990,-   
(delegát, vstupy a výlety dle programu)

  Dubaj          hotel 3* se snídaní             8 dní        17.4.         12 990,-

  Srí Lanka    hotel 3* s ALL                    10 dní       30.4.          27 500,-

 Trenčianské Teplice,                      hotel 3* s plnou penzí,        6 nocí        8.6.              8 890,- 

 (12 procedur + 6 termálních koupelí, bus z Písku)    

  Pavlína Havlová 

 MASÁŽE 
- Candella 
 massage „masáž svíčkou“  
-Breussova masáž  
-Sportovní a rekondiční  
-Protimigrénová masáž  
-Baňkování  
-Dárkové poukazy                                          

Adresa: OC Maxim, Bezd kovská 30, 
Strakonice

OC MaOC
cece 

Tel.: 733 518 758585  
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Volné uskupení Oživme si Strakonice do svých 

aktivit neustále zapojuje nové lidi. V březnu to 

mimo jiné byli i mladí architekti. Jejich pozornost 

se v architektonickém workshopu soustředila na 

areály Na Ostrově a Na Dubovci. Při vernisáži mne 

zaujala společná studie Jiřího Bartoně (26 let) z 

Prahy a Ivy Jirsové (25 let) ze Strakonic.  

V čem podle vás tkví „kouzlo“ bývalé přádel-
ny, jejího umístění ve městě a s jakou vizí jste 
zpracovávali studii?

Přádelna je krásná funkcionalistická stavba. 

Podobných bychom nalezli v okolí jen málo. Je 

to v mnoha směrech velký dům s historickou 

pamětí a velkým potenciálem. Ten potenciál se 

skládá z  mnoha střípků, které dohromady tvoří 

nádhernou mozaiku. Je to dům v centru města, je 

výhodně orientován ke světovým stranám, dovnitř 

by díky volné dispozici, vyšší konstrukční výšce 

a pásovým oknům bylo možné navrhnout téměř 

cokoli… Když to trošku přeženeme, dá se říct, 

že uvnitř by mohla být stejně dobře výroba jako 

bydlení nebo administrativa. A to je ta síla.

Naše vize vychází právě z této svobody. Rozhodli 

jsme se do přádelny vložit pouze základní 

komunikace a jakási přípojná místa – a okolní 

prostor rozdělit na „pozemky“, které by si lidé 

mohli libovolně pronajmout nebo koupit. Zásadní je 

na tom na jedné straně svoboda rozhodování a na 

druhé straně aktivní zapojení investora. Jednoduše 

řečeno, když lidé nebudou mít o „pozemek“ zájem, 

bude prázdný čekat na svého majitele, který ho 

osídlí podle vlastních představ.

Setkáváte se s opuštěnými místy, která vo-
lají po oživení, i jinde? Jsou další taková ve 
Strakonicích?

Ano, setkáváme. Ale po oživování volají často 

i  prostory, které zcela opuštěné nejsou.

Mezi ně patří místa, ve kterých se „jen“ necítíme dobře, 

ale k jejich oživení by stačilo málo. Někdy pomůže 

jediná lavička nebo lampa, jindy malá vernisáž…

Ve Strakonicích by drobné zásahy pomohly 

probudit mnohá místa. A protože aktivita lidí 

a zájem o dění ve městě roste, věříme, že už je 

odstartováno. 

Jak se vám v rámci workshopu pracovalo? 
Jaké byly reakce při vernisáži z řad veřejnosti 
- potěšily?

Nejpřínosnější na workshopu byla určitě diskuze, 

která probíhala při každém setkání. Zároveň 

bylo zajímavé sledovat, jak se tři návrhy (Zdeňka 

Hromádky a Martina Panského, Lenky Divišové 

a náš) postupně vyvíjely. Když lidé mluví o svých 

názorech a pocitech, o svém městě, uvědomí si 

spoustu důležitých věcí. Reakce na všechny návrhy 

byly veskrze kladné. Jsme sami zvědavi, co bude 

dál.

Kdyby se mělo zadařit a část vašeho projek-
tu by mohla být zafinancována, kterou byste 
upřednostnili?

Oživení přádelny a přidružených budov, podle nás, 

není ani tak o financích, jako o odhození předsudků 

a aktivním přístupu. Tomu domu nic nechybí, 

neteče do něj, nefouká, má elektřinu i vodu, a jak 

už bylo řečeno, dá se v něm dělat prakticky cokoliv. 

Myslíme si, že stačí otevřít dveře a pustit lidi 

dovnitř. Začít třeba výstavami, semináři, workshopy 

a postupně se přizpůsobit dalším potřebám 

a  požadavkům, pokud vzejdou. Bez poptávky něco 

vybudovat a  pak čekat, zda se to naplní, není podle 

nás u takto velkého objektu dobrá cesta.

Popište svými slovy, jaký život by se v jed-
notlivých částech přádelny a dvou sousedí-
cích budov odehrával.¨

Před areálem je malé náměstíčko- lávka, 

pár stromů, laviček. Turisté míří z hotelu do 

infocentra a pak do muzea, místní jdou na 

přednášku do komunitního centra, mladí se 

chystají na boulder, skupinka lidí v oblecích se 

vrací po obědě do kanceláří a domácí mizí ve 

dvoře, kde parkují kočárek…obyčejný městský 

ruch v centru města. Živo.

Jak jste vlastně Oživme objevili a co říkáte 
na to, jaké je zapojení veřejnosti? V čem vi-
díte smysl workshopu? 

Workshop nás všechny donutil přemýšlet - 

o  historii města, o nevyužívaných místech, 

o  potenciálu domů, o životě v centru. O tom, 

jaké domy máme. Co bychom s nimi měli nebo 

chtěli udělat. A to je první krok k tomu, aby se 

taková místa mohla znovu probudit.

O lidech a aktivitách „Oživme si Strakonice“ 

jsme se dozvěděli od kamarádů, kteří dění ve 

Strakonicích bedlivě sledují. „Oživovači“ a lidé 

kolem artwall  by se také nejlépe mohli vyjádřit 

k zapojení veřejnosti. Vypadá to totiž, že se jim 

to velmi dobře daří…

Martina Vaněčková

OŽIVENÍ PŘÁDELNY NENÍ TOLIK O FINANCÍCH JAKO O ODHOZENÍ PŘEDSUDKŮ,

míní Ing. arch. Iva Jirsová a Bc. Jiří Bartoň (lektor Ing. arch. Dušan Řezáč)
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Chráněná pracocovnvníí dídílnlnaa

Možnnosostt náhradního plnění MMERRRRREELLL

Rukukavice, holinknkyy, pracovní obuv, vv brýýle le štíty, respirátory, yy přilby, funkční termoprádlo, ponožky VOXX, obuv SPRANDI, trekin

OděOděě vy vyvyv aa obuv obuv pro pro práprácici ii volnývolný ččas. as ZakáZaká zkovézkové ššitíití prac.prac oděoděvů, vů reklamníreklamní textiltextil včvčetněetně firemnífiremní ho g
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Platnost  od 15.4. – 4.5.2013 (nebo do vypprroodání zásobb))   

PRACOVNÍ POMŮCKY & OUTDOOR

, www.teexoxoddo.cz

Montérkové kkalhoty do pasu
nadstandarddní kvalita materiálu, zesílená

vel.466--66

AAKCCEE NA MM SÍC DUBEN

Montérkové kalhoty s laclem
nadstandardní kvalita materiállu,

tm.modrá/sv.modrá    
vel.46-666

nadstandardní kvalita materiálu, 

-
modrá

470,-AKČNÍ CENA

vel.39-48

Obuv pracovní ADAMANT 
-

229,9,--AKČNÍ CENA

465,5,-

Obbuv Sprandi SQ-107-26-06 softshell 
-

1 - 4646 

ngová obuv GARMISMISCH a outdoorová obuuvv MERRELL.

ě ífiremní ho ho lologa.logloga

Obuv DIADOORA
Moon S- pánnská

-1390,-AKČNÍ CENA

350,-AKČNÍ CENA
uv Sprandi SQ-10

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

Galoše DEMARR
MODESTT

barva zelená
vel.36-46

-1399,-AKČNÍ CENA
400,-AKČNÍ CENA

435,-AKČNÍ CENA



Nákupy dovolených: Češi experimentují, zákon zaostává

Havel ze Strakonic. 

Tou špatnou zprávou ale je, že z hlediska 

platného zákona a přípravy na jeho novele 

nefunguje zpětná vazba s touto realitou. Na trhu 

teď léta působí i firmy, které zkoušejí načerno 

poskytovat další turistické služby, k  nimž se 

nevztahují žádné záruky...

Asociace řešila v posledních sezonách 

několik stížností, kdy lidé na místě zjistili, že 

mají hotel obsazený někým jiným, neodpovídala 

certifikace ubytování, nedovolali se služeb, 

které si zaplatili a také došlo na to, že firma 

neměla zajištěnou náhradní dopravu při 

poruše autobusu. „Stalo se to již i klientům na 

Strakonicku. Například podnikatelka z Volyně 

ponechala klientky o den déle na jejich náklady 

v Chorvatsku, neboť nezajistila náhradu za 

rozbitý autobus. Proto jako asociace bezplatně 

poskytujeme poradenskou službu i tomu, kdo 

si vybral dovolenou u někoho jiného. Lidé mají 

právo si vybírat a experimentovat, ale dnes 

se musejí sami ptát na podrobnosti. Pokud 

to neudělají a zažijí zklamání, často rezignují, 

celkově na náš obor zanevřou,  a tomu se 

snažíme zabránit,“ vysvětlil Havel. U něj 

v  cestovní kanceláři Ciao proto lidem zdarma 

doporučují, na co konkrétně se u vybrané firmy 

a pobytu musí dopředu doptat, aby v případě, 

že si nabídku vyberou, měli jistotu, že nakoupili 

pojištěný produkt u zákonné společnosti  svou 

dovolenou uskuteční v klidu v  pohodě, nebo 

naopak s vědomím případného rizika, na které 

určitě nebudou slepě brát i své děti, důchodce či 

někoho zatíženého chronickým onemocněním. 

„Proto mi vadí, že ministr pro místní rozvoj 

Jankovský jako garant nekoná a osobní vinou, 

způsobuje, že dosud neexistuje potřebná novela. 

Současná legislativa tudíž logicky neodpovídá 

modernímu pojetí cestovního ruchu,“ kritizuje 

Havel. Asociace léta žádá, aby zákon začal 

reflektovat zejména právní vztahy klienta 

s  cestovní kanceláří. Tím by se buď snížilo 

nebo odstranilo riziko, o němž se nyní zákazník 

při nákupu nemá šanci dozvědět. „Vlastně klient 

často zakoupí od neregistrovaného subjektu 

něco jako černou dovolenou. O podvodu 

se dozví teprve až v případě potíží. Pokud 

k   potížím nedojde, což samozřejmě nemusí, 

vůbec neví, že byl podveden. Kromě jeho 

oklamání situace navíc znevýhodňuje poctivé 

kanceláře, které mají platná a zafinancovaná 

veškerá zákonná pojištění a  další nezbytné 

formality garantující co nejhladší průběh 

dovolené,“ objasňuje Havel. Problémy 

vyplývající z toho, že zákon o  cestovním 

ruchu není aktuální, byly uvedeny i na setkání 

strakonické hospodářské komory s ministrem 

průmyslu a obchodu Martinem Kubou koncem 

minulého roku ve Strakonicích. Asociace CK ČR 

připomínky k novele díky tomu nyní řeší v rámci 

mezirezortních jednáních na ministerstvu. 

Dnes jak bývá v Česku dobrý zvykem, novela 

někde leží. Konkrétně v  Legislativní radě 

vlády a nedá se předpokládat, že by se změny 

stačily zapracovat do letošního léta, a proto by 

turisté kromě porady a dobrého prozkoumání 

původu nabízené dovolené neměli zapomínat 

i na potřebné kontakty, které se zejména 

v  zahraničí mohou hodit.
Martina Vaněčková

Kontakty s sebou:  Infocentrum Ministerstva pro místní rozvoj ČR,  Tel.: +420 224 861 282,   +420 224 861 138 (v pracovních dnech),    E-mail: info@mmr.cz , www.mmr.cz,  

Infocentrum Ministerstva zahraničních věcí ČR,   Tel.: +420 224 310 802 (svátky, víkendy),    +420 224 312 425, +420 224 312,   Asociace cestovních kanceláří ČR www.ackcr.cz 

Již téměř 60 tisíc občanů protestuje proti 

potratové tabletě 

RU-486. V úterý 

dopoledne 12. 

března předalo 

Hnutí Pro život 

ČR ministru 

zdravotnictví Leoši 

Hegerovi petici 

proti registraci 

p o t r a t o v é h o 

přípravku Mifegyne 

(RU-486). 

Přípravek Mifegyne slouží k usmrcení dítěte 

do 9. týdne těhotenství. Petici požadující 

zastavení registračního procesu podpořilo 

od počátku února téměř 60 tisíc občanů. Do 

protestů se zapojila i  část lékařské veřejnosti, 

která upozorňuje nejen na vyšší zdravotní 

rizika, ale i na hlubší dopady na psychiku žen. 

Hlavním důvodem protestů je, že: 

-chemický potrat prostřednictvím RU-486 

je v ČR nelegální

-společnost Exelgyn přihlásila Mifegyne 

(RU-486) k registraci

-Státní ústav pro kontrolu léčiv nemůže 

zveřejnit průběh registrace z důvodu 

obchodního tajemství

Radim Ucháč, prezident Hnutí Pro život 

ČR, zdůraznil, že „naše země nepotřebuje 

nabízet další metodu zabíjení, ale probudit 

soucit s  dětmi před narozením a nabídnout 

pomoc ženám v obtížné situaci“ a připomíná, 

že registrace přípravku je v rozporu i se 

současnými zákony, které vylučují, aby proces 

potratu probíhal mimo zdravotnické zařízení. 

O názor jsme požádali primáře gynekologicko- 

porodnického oddělení ve strakonické 

nemocnici Václava Vláška. Ten pracuje 

v  oboru gynekologie a porodnictví od r.1978. 

Velkou část svého odborného života strávil v 

Nemocnici Písek /sekundář, zástupce primáře, 

primář/, poté krátce působil v nemocnici Tábor 

a 1/2 roku byl vedoucím operačních sálů 

Ústavu péče o  matku a  dítě Praha Podolí. 

Od listopadu 2011 je primářem v  Nemocnici 

Strakonice, a.s.

„Mám podobný názor. Zmíněná potratová 

tableta je v Evropě používána už delší dobu. 

Její další rozšiřování není z mého pohledu 

přínosem. Ženy mají dnes řadu možností, jak 

se bránit před nechtěným těhotenstvím - to 

je určitě lepší než umělý potrat, při kterém 

existuje riziko krvácení, zánětu a případné 

neplodnosti, nezřídka tento zážitek provázejí 

i psychické potíže, a to před zákrokem i po 

něm. Pokud je přesto nutné umělé přerušení 

těhotenství provést /z důvodů zdravotních nebo 

jiných/, je to určitě bezpečnější ve spolupráci 

s lékařem ve zdravotním  zařízení, i  když se 

jedná o  zákrok nepříjemný pro pacientku i pro 

lékaře. 

Na druhé straně připouštím, že je-li tableta 

RU 486 dostupná v Evropě, pak je určitě 

možné ji ´různými´ cestami získat. 

A pro představu čtenářů ještě doplňuji, že 

v  minulém roce bylo v Nemocnici Strakonice, 

a.s., provedeno 104 umělých přerušení 

těhotenství z důvodů zdravotních i jiných. A 

samovolných potratů zde bylo v roce 2012 

evidováno 81.“

RUBRIKA PRO ODBORNÍKA: „Protesty proti potratové tabletě sílí“
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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 fotografie 
přibližující historii Strakonic a které se rozhodneme zveřejnit, 
oceníme poukázkou do kavárny Maxim v hodnotě 200 Kč.

Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

zdroj: Malířský Jan

Velké náměstí r. 1901 

Velké náměstí z poslední doby

Velké náměstí část II.

 Následuje další  dům s pavlačí č. p. 144, 

kdysi patřil rytíři Doubkovi z Oseka a býval zde 

hostinec pana Adolfa Hurského U Zdráhalů, 

též U Skřivanů, později zvaný V Americe nebo 

U Krobiána. Restauratérem zde byl po válce 

Jan Christián a točil zde plzeňský Prazdroj 

a strakonický Dudák, vařilo se zde a v neděli 

hrával v hostinci kapelník Bízek. Dál zde bývali 

truhlář Václav Haiser, plakátovací ústav Alois 

Malkovský, krejčí, krejčová Aloisie Malkovská, 

pánský krejčí František Voslař, truhlář  Josef 

Novotný, číšník Karel Pulpán, krejčí Václav 

Kovařík, policejní strážník Bernard Čumpelík,  

František Vondra- provaznictví a Česká 

průmyslová banka. Dnes zde  je Fotolab, 

Magie club, Vodafone, předtím Stavební 

spořitelna, prodejna knih a restaurace, dnes 

pouze herna. U spodního vchodu je prodejna 

italských a bezlepkových výrobků. Cesta 

pokračuje k domu č. p. 145, dříve obchodní 

dům EHRMANN majitele Josefa Ehrmanna, 

který zemřel v roce 1935, a jeho žena Sára 

Ehrmannová zemřela v roce 1943 v Terezíně 

v koncentačním táboře. Synové František 

Ehrmann zde prodával zboží galanterní, sklo 

a dětské kočárky a Josef Ehrmann jízdní kola. 

Jejich nejmladší syn napsal velice zajímavou 

knihu o židovských rodinách ve Strakonicích 

a o židovských tradicích Strakoničtí souvěrci, 

vyšla roku 1998. Bydlel zde Wilhelm Schaff, 

treuhänder (opatrovník), dále ovocnář František 

Školák, strojič Jakub Kochman, trafikant Gustav 

Kohout, krejčí Vojtěch Vondra, malíř pokojů 

Emanuel Pešek a fotograf Max Adler. Dnes zde 

je obchodní dům RODINKA, předtím zde dlouhé 

roky bývala výborná mléčná jídelna s vedoucím 

panem Říčařem. Dům býval průchozí a spodní 

část s dvorem je zbourána. Dalším místem je 

proluka využívaná k parkování pro návštěvníky 

bufetu a řeznictví A. Hradského. Zde stával dům 

č. p.146 a č. p.147, zde bývaly prodejna kol a 

šicích strojů a prodejna moto, auto a výzbroje,  

bydleli  zde Stuchlíků a Teplých, býval zde holič 

Jaroslav Trávníček, výrobna lahůdek a  hospoda  

V Kufru, kde byl v roce 1887 šenkýřem Alois 

Mačl a naposledy pak paní Harantová.  Dnes je 

to soukromý pozemek, kde krátkou dobu stál 

v době rekonstrukce tržnice stánek s ovocem. 

To by pro dnešek stačilo a příště budeme 

pokračovat směrem k ulici Hradební. 

Pohlednice staré pošty č.p. 139, okolo r. 1900.

Pohlednice z období I. republiky.

Pohlednice I. rep. sokolově před domem č.p. 142
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Seznamte se s CROSS.

Další pachové ohradníky ochrání řidiče před střetem se zvěří
Díky rozmístění dalších pachových ohradníků 

se řidiči budou moci na jihočeských silnicích cítit 

zase o něco bezpečněji. Zabraňují tomu, aby se 

zvěř zdržovala u  silnice, čímž se snižuje riziko, že 

skončí pod koly vozidel a případně způsobí dopravní 

nehodu.V  Jihočeském kraji je přes šest tisíc kilometrů 

silnic, z toho 460 kilometrů lemují pachové ohradníky. 

Během roku 2013 by se mohl tento počet zvýšit 

zhruba na 660 kilometrů. A to díky investici 504 tisíc 

korun určené na pořízení dalších těchto odpuzovačů 

zvěře. Z toho 349 tisíc korun má v rozpočtu 

přichystáno Jihočeský kraj, 150 tisíc poskytne jako 

dar Nadace pojišťovny Generali a pět tisíc daruje 

Hasičská vzájemná pojišťovna. Přijetí uvedených 

finančních darů schválila v dubnu Rada Jihočeského 

kraje. Zároveň odsouhlasila, že se 504 tisíc korun 

rozdělí mezi sedm okresních mysliveckých spolků na 

jihu Čech. Jsou to myslivci, kdo ohradníky rozmisťuje. 

„Osazení kilometr dlouhého úseku stojí dva až dva a půl 

tisíce korun. Z toho se dá vypočítat, že by celková výše 

příspěvku mohla vystačit přibližně na 200 kilometrů,“ 

uvedla radní Jihočeského kraje Hana Rodinová. 

Projekt Pachové ohradníky odstartoval ve spolupráci 

Jihočeského kraje a nadace pojišťovny Generali v roce 

2011. O rok později do něj vstoupila společnost F. M. 

Partner, kterou letos vystřídala hasičská pojišťovna. 

Projekt kvituje i jihočeský hejtman Jiří Zimola: „Naše 

spolupráce pokračuje už třetím rokem. Díky pachovým 

ohradníkům se ve vybraných úsecích podařilo omezit 

počet střetů vozidel se zvířaty o 20 a 80 procent, což 

výrazně přispívá k bezpečnosti silničního provozu.“  

Myslivecké spolky umísťují pachové ohradníky na 

riziková místa, kde se zvířata střetávají s auty nejčastěji. 

Vycházejí přitom ze svých i policejních statistik. „Jsem 

jednoznačně zastáncem této prevence. Správně 

ošetřené ohradníky jsou totiž velice účinné,“ zdůraznil 

Václav Falada, předseda Okresního mysliveckého 

spolku Tábor. Pachový ohradník tvoří kůl, případně 

strom, vzdálený od krajnice vozovky pět až 20 metrů. 

Na něj se nastříká speciální pěna, a ta se pak plní 

látkou, která zvěř odpuzuje. „Tato látka obsahuje pach 

šelem a lidí. Jakmile ho například srny ucítí, u silnice 

se přestanou zdržovat,“ popsal zjednodušeně jeho 

činnost Falada.V roce 2011 získaly okresní myslivecké 

spolky na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, 

Jindřichohradecku, Písecku, Prachaticku, Strakonicku 

a Táborsku příspěvek na pořízení pachových ohradníků 

ve výši 350 tisíc a loni 553 tisíc korun. Kromě těchto 

peněz do nich investují myslivci i své vlastní prostředky 

a zároveň se i starají o jejich údržbu. 

Radek Šíma, oddělení informací a styku s  veřejností, 
odbor kancelář hejtmana 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež ze 

sociálně slabých skupin se nachází v prostorách 

bývalých dílen ZŠ Lidická. Zařízení je otevřeno 

od pondělí do čtvrtka mezi 14. a 19. hodinou.

Jak nové nízkoprahové zařízení dostalo svůj 

název, přibližuje Anna Němcová, odborná 

ředitelka občanského sdružení PREVENT: 

„Prostory CROSSu se nachází mezi dvěma 

velkými křižovatkami, jejichž význam se nám 

líbil jako symbol místa, kde se cesty protínají, 

kde se člověk rozhoduje, kudy jít dál a musí 

leckdy zpomalit nebo úplně zastavit. Proto 

jsme se rozhodli z angličtiny převzít slovo Cross 

a  pojmenovat tak naše nízkoprahové zařízení.“

V polovině března si v polních podmínkách 

kasárny vyzkoušeli zásah během simulovaného 

vojenského konfliktu budoucí zdravotničtí 

záchranáři. Studují zdravotně sociální 

fakultu Jihočeské univerzity a jedním z jejich 

předmětů je urgentní a válečná medicína. Na 

horním snímku studenti transportují raněného. 

Fotografie vlevo zachycuje kontrolu životních 

funkcí raněného. Autorem fotografií je poručík 

Petr Böhm.
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Popadněte děti a přijďte před OC Maxim...

Barbora Dvořáková

Optimistická moderátorka Andrea Švihovcová není s 

rozumem nikdy v koncích, a proto jsme ji vybrali pro 

náš letošní Dětský den před OC Maxim. V  pátek 31. 

května odpoledne se přesvědčíte o tom, že povaha 

této jihočeské krásky zrcadlí to, čeho se dospělí v 

průběhu života mnohdy obtížně drží – RADOST. Její 

životní start se vydařil, a snad i proto umí tak snadno 

rozvířit v publiku veselou náladu. 

Cestu k vysněnému povolání si našla úplně sama. 

Nejprve se dostala mezi patnáct lidí, kteří absolvovali 

Moderátorskou školu D3 v Praze. „Bylo to zajímavé, 

učila nás Štěpánka Duchková, Jan Čenský, Jana 

Adámková a spousta lektorů na výuku řeči. 

Vyzkoušeli jsme si moderaci počasí, zpravodajskou 

činnost, čtecí zařízení, práci s  programem v rádiu, 

slavnostní večery a jiné,“ vzpomněla. Následovala 

praxe v Hitrádiu Faktor, regionální televizi Gimi a 

v TV Prima. Po těchto zkušenostech se Andrea 

zkusila zeptat na práci v  rádiu Kiss jižní Čechy, 

kde se zalíbila, a po měsíci zaučování už vysílala 

o víkendech pořad Rytmus, jukebox, zábava. 

„Pak přišla nabídka z TV Nova. Ohromnou radost 

vystřídalo rozhodování, zda se odstěhovat do Prahy. 

Jsem spíš rodinný typ. Mikrofonu se ale nevzdávám 

a dál si plním sen a moderuji a pořádám živé 

akce,“ vysvětlila. Stejně se rozhodla i v modelingu, 

přestože pro něj má evidentní předpoklady. Sama 

uvážila, že svou povahou do světa, jehož prvořadým 

měřítkem je vzhled, nezapadá, a více ji naplní role, 

ve které bude přehlídky moderovat. A to i přesto, že 

zvítězila v soutěži Dívka Šumavy v roce 2008. „To 

ovšem byla výjimečná zkušenost z této sféry. Na 

tu vzpomínám upřímně ráda. Hodně to způsobila 

úžasná osobnost, za kterou považuji její ředitelku 

Pavlínu Němečkovou. To je ale o osobním poznání, 

těžko čtenáře přesvědčovat, nakolik se tato soutěž 

vymyká obvyklému světu modelek,“ poznamenala. 

Andrea zkrátka ráda do všeho mluví. A to se jí daří 

i díky agentuře, kterou s přítelem provozuje a která 

pořádá čím dál více akcí, od plesů po firemní večírky, 

svatby, nebo i dětské dny. „Jsem za mikrofonem 

opravdu často. A tréma? Příšerná! I když moderuji 

přes tři roky, stane se, že se mi rozklepou kolena. 

Proto nikdy nezanedbávám přípravu a s trémou 

pořád počítám,“ uvedla otevřeně. 

Letošní akci jsme se rozhodli pojmout nejen jako 

dětský den, ale chceme připravit zábavu plnou 

překvapení pro všechny. V příštím čísle budeme 

o novinkách informovat podrobněji. Na místě se 

dozajista vše dozvíte od spontánní Andrey. Ta 

čtenářům novin Maxim vzkazuje: „Doufám, že 

popadnete doma ségru, bráchu, dceru, syna, nebo 

si vypůjčíte dítě od sousedů a že dorazíte! Bude to 

fajn odpoledne, které si společně užijeme. Já sama 

se na akci i na vás moc těším.“
Martina Vaněčková

Životní motto Andy zní: Úsměv je to nejkrásnější a   nejjednodušší, co člověk 
dokáže vyčarovat. A dodává: K úsměvu se dle mého názoru vypracovat nedá. 
Musí být upřímný. Pro mne je práce zároveň mým koníčkem, proto mi jde hravě..

Dětský den proběhne již tradičně v pátek 31. 

května 2013 před  obchodním centrem Maxim. 

Těšit se můžete na oblíbené malování na obličej, 

trampolínu, velký skákací hrad, dětské tancování 

(dětská zumba), lakování nehtů apod.  Letos vás 

děti ale i vaše rodiče čeká spoustu novinek před i 

uvnitř obchodního centra Maxim. 

V příštím čísle zveřejníme kompletní plakát 

kde se dozvíte víc.
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Martina Vaněčková

Děkujeme za věrnost, vzkazují kamarádkám Naďa a Pavlína

Labuť – Maxim získala. „Je jich sto šedesát. Ráda 

bych jim poděkovala za věrnost. Díky vzájemným 

vztahům a důvěře, kterou ve mě mají, mě práce 

baví a těším se do ní.“ Připustila, že si toho váží o 

to víc, když je její přístup občas nekompromisní. V 

oboru vždy prosazuje svůj názor a odmítne občas 

platícím plnit pro ni nepřijatelné požadavky. „Trošku 

jsme bojovaly,“ vzpomíná například její zákaznice 

Renata Stehlíková: „Neudělala mi na hlavě rovnou 

vše, co jsem chtěla. Třeba řekla, že takhle se mi 

vlasy zničí. Pamatuji si, že jsem nosila kratší vlasy, 

trvalou a barvu v mahagonu a kaštanu. Jsem ráda, 

že jsem jí věřila. Na její práci už tehdy byla poznat 

praxe z Prahy, odkud přišla. A dnes nedám dopustit 

na své delší melírované vlasy, které vypadají na-

prosto přirozeně.“ Právě delší vlasy Naďa Mrázová 

preferuje a často ženám doporučuje, aby s kratším 

střihem počkaly do doby, kdy jej budou vlasy samy 

potřebovat. K tomuto přesvědčení ji přivedla dlou-

holetá praxe. Kadeřnické nůžky vzala prvně do ruky 

přibližně před třiceti lety. Než si otevřela kadeřnictví 

v OC Maxim, působila v pražském studiu Vavruško-

vi. To vyhledávají náročnější a odvážnější klienti a 

firma patří do uznávaného prosperujícího byznysu. 

Ovšem pohoda panující v jejím strakonickém ka-

deřnictví jí vyhovuje více. A nejen jí. „Od Nadi jsem 

zpočátku hodně čerpala, ale nejvíc mě zaujal právě 

její přístup k lidem. Praha mne proto neláká, práce 

tam asi nemůže být tak osobní a já jsem spokojená 

zde,“ uvedla kolegyně Pavlína Konvičková, kterou 

Naďa přijala okamžitě po ukončení učiliště na do-

poručení svých zákaznic. 

A jaká témata kromě vlasové porady v kadeřnictví 

na maloměstě frčí? „Pokud je čas a nálada, bavíme 

se o rodině, nebo o tom, co je ve městě nového a 

jestli se to podařilo nebo ne. Co do kadeřnictví ale 

nepatří, je politika. Jsou zajímavější témata,“ po-

znamenala Naďa Mrázová. Nad otázkou, jak vnímá 

mediální diskuzi o živnostnících - parazitech, jen 

znechuceně mávla rukou. Ale její kolegyně dodala: 

„Ten výrok je nehoráznost. Mrzí mne především 

proto, že se i bez toho veřejnosti stále jen obtížně 

daří vysvětlit, že malí podnikatelé opravdu nevytvá-

řejí horentní zisky. Že je pro ně nemožné, až likvi-

dační zůstávat na stejných cenách v situaci, kdy se 

zdražují barvy, další produkty, služby i daně. Tyto 

výroky nepochopení u veřejnosti zbytečně posilují.“

Naďa a Pavlína už na první pohled působí jako sehraný tým. „Od samého začátku spolupráce jsme si sedly, takže jsme rády, že je to 
znát,“ svěřily se novinám Maxim. Foto: Martina Vaněčková

Krása není žádná věda, aneb Katka radí.

Jsou trendy barvy vůbec důležité? Ano, jsou – třeba 

pro módní návrháře, aby přišli každou sezonu s 

něčím novým, něčím úchvatným, neotřelým, nad 

čím zatajíme dech. Těmito návrhy se pak nechávají 

inspirovat obchodní řetězce, které následně svým 

zákazníkům nabízejí přístupnější varianty oblečení, 

než je třeba haut couture, neboli vysoká krejčovina. 

Po tisících nám pak řetězce nabízejí své oblečení 

v obchodech a snaží se prodat co nejvíc kousků. 

Jediným jejich cílem je zisk. A co vy jako jedinečný 

člověk? Řídíte se pouze tím, co visí za výlohou? 

Anebo by vaším cílem mohla být znalost vlastního 

těla a ziskem pak větší sebevědomí?

Vědět znamená mít moc, tím myslím mít moc ukázat 

své přednosti, to krásné na vás. Je dobré znát nejenom 

střihy oblečení a vlasů, které se skvěle hodí pro vaši 

postavu, ale i v jaké barevné škále se pohybovat. Pokud 

chcete vědět, jaké odstíny přesně sedí třeba k vaší 

barvě očí a pleti, nechte si poradit od kosmetičky nebo 

vizážistky. Pokud s jejími radami ale nejste spokojená 

a  vidíte, že výsledek není zcela ideální, můžete zkusit 

jinou. Na rozdíl od pěsticí kosmetiky, kde záleží hlavně 

na zkušenostech a znalostech kosmetiček, je tomu u 

dekorativní kosmetiky trochu jinak. Tady hraje roli i cit 

pro barvy, a  bohužel ne všichni ho získali tzv. od boha. 

Pokud máte pocit, že se malovat nechcete, protože 

vám to nesluší, pak může být chyba jinde. Spíš jste 

zatím neměla šťastnou ruku při výběru, ale to se dá 

napravit. Zkuste zkušenou kosmetičku či vizážistku a 

možná budete překvapená, jak skvěle můžete vypadat 

během pěti minut. 

Jak na výběr očních stínů

Oči jsou branou do duše a krásně nalíčené oči 

dokážou vykouzlit divy.  Zapomeňte na dvacet let 

starou radu, že stíny mají mít stejnou barvu jako vaše 

oči. Naopak – kontrast je výhra, stejná barva stínů oči 

potlačí, rozdílná jim dodá hloubku. Co k čemu tedy ladí?

Modré oči – hnědé a šedé odstíny, oříškově hnědá, 

fialové a růžové odstíny, meruňková, bronzová, zelená

Zelené oči – švestkově fialová, zemitě hnědá, šedé 

odstíny, modrá

Hnědé oči – mají tu výhodu, že jim většinou vyhovují 

všechny odstíny

S černou barvou opatrně – pokud vám není kolem 

dvaceti let, raději zapomeňte na orámování celého oka 

černou tvrdou linkou, téměř nikdy nevypadá ani sexy, 

ani přívětivě. 

Tržiště barev, vzorů i střihů

Čím se letos tedy inspirovat? Je rozhodně na co se 

těšit. Návrháři ukázali staronový styl několika minulých 

dekád, to vše v novém postmoderním kabátu 21. století. 

Inspirovali se asijskými kimony, 50. i 80. lety, přírodními 

motivy a geometrickými vzory. Barevně se pohybují v 

celé škále žlutých odstínů od citrusové žluti po sluneční 

záři, celkově používají výrazné odstíny všech barev (sytě 

sladká růžová, korálová, mátově zelená, denim modrá, 

flitry, třpytky, ale i výrazné černobílé kombinace). Boří se 

mýty minulosti – letos se nebojte kombinovat nápadné 

vzory (třeba kostky a proužky) i materiály. Návrháři volili 

střihy plné ženskosti, jako třeba vypasované sukně, ale 

i kalhoty pánského střihu v kombinaci s lodičkami na 

vysokém podpatku. Zkrátka, povoleno je téměř vše, 

stačí vědět, jak na to - nechte se inspirovat, nenechte 

si diktovat. Jaro je skoro tu a já vám přeji, abyste do něj 

vkročili pravou nohou a užili si voňavou přírodu plnou 

barevných rozkvetlých stromů. 
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SALVE CARITAS - SALVE VITA 2011
Letošní  XI. ročník festivalu proběhne 17.-19.4. 2013 

v MěDK ve Strakonicích.
Ve Strakonicích od roku 1994 každoročně, s výjimkou roku 

2000 a 2003, probíhá festival mentálně, sluchově, zrakově 

a tělesně postižených hudebníků Salve caritas - Salve vita, 

který je od roku 1997 festivalem mezinárodním.
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: 
krizovka@ocmaxim.cz (do 1. května 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 13. května 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:  PŘIJDOU MRAZY 
Výherci minulého čísla jsou:  Radka Dobešová - Strakonice, Samuel Fuka - Strakonice 
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palubky
terasy
hranoly, prkna
zahradní nábytek

Strakonice
tel.: 383 323 225
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jednoduchá aplikace

stačí jeden nátěr

dobrá cena

novinka

NANO oleje

H
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