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Tradiční pivovarská pouť ve Strakonicích
Jako každým rokem, i letos se koncem června 

konala na strakonickém Podskalí tradiční 

pivovarská pouť, která se těšila hojné účasti 

občanů i přes to, že se někteří návštěvníci, 

zejména ženského pohlaví, choulili do svých 

svršků, aby se v nepříliš teplém večeru 

ochránili před zimou.

Hlavním lákadlem bylo samozřejmě pivo, ale 

bohatý program byl připraven pro všechny 

návštěvníky, včetně těch nejmenších. Co se týče 

hudby, i zde byla nabídka poměrně rozmanitá. 

Na dvou podiích, která byla v permanenci od 

13 hodin, se postupně vystřídalo několik kapel. 

Mezi nimi nechyběly, pro místní posluchače 

rockové muziky dobře známé, skupiny Hamr 

nebo Parkán. Dočkali jsme se i sportovního 

klání, byť nikoliv v pravém slova smyslu. Na 

pokračování na straně  2
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Tradiční pivovarská pouť ve Strakonicích

řece Otavě se konala neckyáda, ve které šlo 

pochopitelně nejvíce o pobavení. ,,Neckyády 

se s kamarády účastníme již třetí rok v řadě, na 

mém plavidle je pořád co zlepšovat“, podotýká 

s úsměvem na tváři a kelímkem v  ruce jeden 

z hrdých závodníků.

Zlatavý mok, kolem kterého se celá tato 

událost přirozeně točila, byl k dostání 

v  několika variantách, přičemž největší oblibě 

se mezi návštěvníky těšil dvanáctistupňový 

Dudák. ,,Pivo lidem chutnat nepřestalo, to 

je hlavní. Škoda jen toho počasí, minulý rok 

bylo tepleji a řekl bych, že se točilo více“, říká 

obsluha jednoho ze stánků. Debaty o tom, kdo 

jaké pivo pije a v kterém stánku jej koupil, byly 

mezi lidmi velmi frekventované.

Je asi na místě říci, že letošní ročník 

pivovarské pouti ve Strakonicích nezklamal 

- lidé se bavili, dobrá nálada panovala na 

všech frontách, a pro strakonické pivo, které 

se dlouhodobě řadí na špici tuzemského 

pivního trhu, je to pochopitelně dobrá reklama. 

Rýpalové mohou namítat, že program je již 

několik let takřka bez výraznějších změn, ale 

proč měnit to, co má svou tradici a lidem se 

líbí. Nezbývá nám nic jiného než dumat, zda 

se větších inovací dočkáme příští rok, ať už na 

scéně hudební, nebo třeba v nabídce nápojů 

s  hořkou příchutí.

foto: http://pivni.info/, www.slowfood.cz, http://www.5plus2.cz/

Roman Škoda
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1) Mohl byste se čténářum novin MAXIM 

představit?

Určitě, jmenuji se Jakub Oudes a pracuji 

pro společnost SRSoft spol. s.r.o., která 

vydává noviny Maxim Strakonice a zároveň 

je vlastníkem OC Maxim. Pro tuto společnost 

pracuji jako manažer obchodního centra.  Vím, 

že část veřejnosti  vnímá stále tuto budovu  

pod názvem název OD Labuť, tak jak byla 

pojmenována v době jejího vzniku v roce 

1988. 

2) Jak je mi známo, realizuje se nový, jiný 

obsah novin. O jaké konkrétní změny jde?

Budeme mít více stálých rubrik včetně 

nové sekce „Sport Strakonicko“, chceme 

poskytovat  více rozhovorů se zajímavými 

lidmi. Pro kulináře chceme otevřít možnost 

předávání receptů. Usilujeme o stálou rubriku 

„Mladý reportér“, neboť bychom rádi pomohli 

dětem ve vývoji jazyka českého v psané formě. 

Budeme nabízet pracovní místa ostatních 

firem, resp. chceme pomoci lidem na 

Strakonicku najít si práci. Když to zobecním, 

naším cílem je konzultovat problémy dějící se 

v našem okolí a probírat všetečné radosti.

3) Za jakým účelem jste se ke změnám 

rozhodl?

Změny se prakticky zapříčinily shodou 

různých okolností sami a já jim teď pouze 

dávám směr, který tu ještě nebyl. V novinách 

došlo také k nevynuceným personálním 

změnám, a proto jsem si musel sednout 

s  vlastníky novin a určili jsme si jejich nový, 

a  já věřím, že lepší cíl! 

4) Od kdy ony změny plánujete? Bude to 

jednorázová záležitost či dlouhodobější 

proces?

Byli bychom rádi, kdyby to byl jednorázový 

proces, ale to bohužel nejde. Jsme realisté 

a  i když většinu změn už můžeme zpozorovat 

v tomto červencovém čísle, největší optická 

změna přijde od ledna příštího roku. 

 5) Vzkázal byste něco čtenářům?

Chtěl bych jim hlavně poděkovat za jejich 

přízeň, které si neskutečně vážím. Jsem 

nadšen, že jsou aktivní jak už při hojné 

účasti v  anketách, tak při dalších činnostech 

týkajících se například zaslaných emailů či 

dopisů do naší redakce. Zároveň bych chtěl 

poprosit čtenáře, aby se nebáli poslat svůj 

názor či daný problém dějící se na území 

Strakonicka a okolí. Naše noviny jsou tu 

pro vás, chceme s vámi na jejich stránkách 

diskutovat, podělit se o to hezké a se zájmem 

pomoci, bude-li to potřeba..

Naše noviny jsou pro lidi, říká manažer OC MAXIM Jakub Oudes.

Roman Škoda

WWW.PENTA.CZ       Povážská 266, Strakonice 386 01
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Pohled na svět ze sedla koně

Jen stěží bychom hledali Strakoňáka, kterému 

se při zaslechnutí slova ,,Podskalí“ nevybaví 

dlouhé procházky podél řeky, obraz našeho 

měšťanského pivovaru, nebo třeba vzpomínka 

na koncert své oblíbené místní kapely. Příznivci, 

v našich končinách nepříliš rozšířeného, leč co 

do historie a tradice bohatého sportu, se však do 

těchto míst vydávají i z jiného důvodu.

Jezdecký areál, jenž se nachází v sousedství 

strakonického hradu a těsné blízkosti řeky Otavy, 

je v současné době domovem pro koně různého 

stáří, zkušeností i soutěžních úspěchů. Svou první 

podobu získal na počátku tohoto století, a dnes 

poskytuje služby nejen jezdcům pomýšlejícím 

na kariéru závodníka, ale i lidem, kteří si chtějí 

v  sedle jen odpočinout. První zmiňovaní mají 

také možnost tréninku pod vedením profesionální 

jezdkyně, trojnásobné mistryně České republiky 

a účastnice mistrovství Evropy, Lucie Polákové, 

kvůli níž se prakticky začal před lety celý komplex 

budovat. ,,Když jsem ve čtrnácti začala závodit, 

dostala jsem svého prvního koně“, vzpomíná. 

,,S postupem času přibývali další, až vznikl 

celý tenhle areál“, dodává Lucka s tím, že to 

pro ni znamenalo při studiu také výraznou 

časovou úsporu. „Musela jsem dojíždět každý 

den do hřebčince v Písku, kde jsem trénovala“, 

vysvětluje.

Je bez debat, že je tento sport nad míru 

náročný, a to hned z několika hledisek. ,,Pokud 

chcete mít výsledky, musíte s koněm pracovat 

systematicky každý den“, podotýká mladá 

závodnice. Vezmeme-li v potaz finanční stránku, 

je na snadě, že ani tady si s málem nevystačíme. 

Kupříkladu průměrný krmný den se skládá z tří 

dávek ovsa, dvou dávek sena, různých vitaminů 

dle potřeby, popřípadě směsi na klouby, které 

potřebují zvláštní péči. ,,U závodního koně se 

dříve nebo později začnou projevovat problémy se 

zády a nohama. V České republice, kde ježdění 

nemá takovou tradici jako například v  USA 

či Německu, koně zdravotně odcházejí dříve. 

Mluvíme zde o rozdílu zhruba 4 let“, upřesňuje. 

,,Na druhou stranu je třeba říci, že v průběhu mé 

kariéry se podmínky v porovnání se zahraničím 

výrazně zlepšily“, dodává.

Většina závodních koní z areálu bude také 

mít možnost ukázat se veřejnosti na blížícím se 

skokovém poháru, který se bude konat právě na 

tomto místě druhého až čtvrtého srpna letošního 

roku. Závodu se samozřejmě zúčastní i samotná 

Lucka. Ta se pod vedením svého dlouholetého 

trenéra pokusí o co nejlepší výkon. ,,Pod vedením 

pana Jindry se zlepšuji již dvanáct let. Je to 

člověk, který koním velmi rozumí, trénuje lidi 

po celé republice a má s nimi skvělé výsledky. 

Respektuji ho jako profesionála i jako člověka“. 

Krom Lucky se počátkem srpna představí také 

některé její svěřenkyně.

Ať už dopadne skokový pohár pro domácí 

závodnice jakkoliv, dobrý pocit z toho, co Lucka 

dělá, ji těžko někdo vezme. ,,Musí vás to hlavně 

bavit. Já mám to štěstí, že se mohu živit tím, co 

je pro mě zároveň i srdeční záležitost. Jsem za to 

moc ráda“, uzavírá.
Roman Škoda
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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:Jan Malířský

Dnešní putování po Revolučním náměstí zahájíme 

domem s č. p. 154, patřícímu rodině Jana Vojty. 

Mívali zde koloniál, kam jsme chodívali s maminkou 

nakupovat. Vzpomínám na zásobníky s různě 

barevným cukrovím, které lopatičkou nabírali do 

papírových kornoutů a sáčků. Podobně byla ve velkém 

zásobníku čerstvě upražená káva přímo v  prodejně. 

Prostě něco nádherného co bohužel s  dobou zmizelo. 

S panem Vojtou, když jim koloniál znárodnili jsem se 

později potkával ve Fezku, kde jsme oba pracovali. 

Bydleli zde jěště obuvník Josef Čejka, truhlář Karel 

Vojta, obchodní příručí František Trojan, nástrojař 

Alois Šabata, odborný učitel Václav Šrámek a dámské 

krejčovství Růženy Vojtové a Marie Chudobové. 

Bývala zde později prodejna šicích strojů a zbraní. 

Tenkrát zde prodával tatínek mého kamaráda pan 

Jaroš, později jsme zde  se ženou stáli  frontu na 

tehdy nedostatkový šicí stroj Veritas. Dnes je zde 

zlatnictví, Optika, oční svět, hudební nástroje a škola, 

vzdělávací akademie b f z, ve dvoře pak brašnářství, 

holičství a Punk Tekk shop. 

Následuje dům č. p. 155, ve kterém bylo řeznictví 

Jana Přiba a Emanuela Štěpána. Ti zde chtěli ve dvoře 

i výrobnu, ale nedosatali povolení a tak po roce zde 

končí a o povolení žádá každý zvlášť v  domech 

č.p. 157/158. Krátkou dobu zde má řeznictví 

Stanislav Košák a také Vincenc Brož, později zde 

bývala i masna Vimperk. Papírnictví zde míval pan 

Rudolf Doležal, v době když jsem chodil do školy 

zde školní potřeby prodávala pani Nohová. Nohů  

mívali zahrádku u lomů pod Městským lesem a s 

maminkou jsme k nim často chodívali na navštěvu, 

protože to bylo blízko ze Štefanikovo ulice, kde jsme 

tehdy bydleli u sklenáře Egera. Bývala zde i prodejna 

kabelek a koženého zboží, bydlel zde pan Václav 

Přib pracovník pojišťovny, pan Emanuel Pešek malíř 

pokojů a pan  Václav Čad konstruktér.  Dnes zde 

najdeme prodejnu Bižutérie a móda K-S. V dalším 

pokračování dojdeme k Hradební ulici.
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smìr Písek

Rest

s.r.o.

Nápoje

velkoobchod s nápoji

maloobchod

Po - Pá:  7.30 - 16.30

So:        8.00 - 12.00

mobil: 776 695 600

tel./fax: 383 380 345

Øepice 164, Strakonice
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Domov pro němé tváře, které se zklamaly v člověku

Jak titulek napovídá, tyto řádky budou věnová-

ny zvířatům, konkrétně psům, kteří se zatoulali, 

nebo byli, v tom horším, leč bohužel ne ojedině-

lém případě, odvrženi svými bezohlednými maji-

teli a ponecháni svému osudu.

Psí útulek na okraji Strakonic, kam jsme se 

dnes se zvídavostí sobě vlastní vydali, je po-

měrně nová, hezky vypadající stavba, která, a to 

především díky skvělé práci personálu, plní svůj 

účel na výbornou. Při příjmu mnohdy vyhublá 

a vyděšená stvoření nestačí jen krmit a nabí-

zet k adopci příchozím návštěvníkům, nýbrž jim 

dát pocit toho, že je má někdo rád. „Tuto práci 

rozhodně nemůže dělat každý“, předesílá paní 

Zdychyncová, která v útulku pracuje od ledna 

roku 2008, tedy prakticky od jeho vzniku.

Plán zbudovat zařízení tohoto typu spatřil svět-

lo světa v dubnu roku 2004, kdy bylo Radou 

města Strakonice rozhodnuto postavit domov 

pro nalezené a opuštěné psy. Na základě spo-

lečné dohody měst Strakonice a Písek se útulek 

stal společně provozovaným zařízením. Samot-

ná výstavba započala v srpnu 2007 v prostoru 

městského zahradnictví a v prosinci téhož roku 

byla stavba dokončena a uvedena do provozu.

Krom samotného vzniku ústavu nás mimo jiné 

zajímalo, za jakých podmínek si člověk může 

psa adoptovat. Obecné regule jsou prosté, stačí 

dovršit osmnácti let a mít s sebou vodítko. Ov-

šem personál nemá povinnost psa vydat, pokud 

má pocit, že mu zájemce nedokáže poskytnout 

patřičné zázemí. „Problémy nezřídka bývají s 

mladými lidmi - často nám odkývou vše, na co 

se ptáme, jen aby pejska získali, a za týden jej 

vracejí s tím, že se o něj nedokáží postarat. Z to-

hoto důvodu jsme zavedli důkladnější pohovory, 

během kterých se snažíme zjistit, na kolik je zá-

jemce schopný psa zajistit po všech stránkách“, 

vysvětluje sympatická žena, na jejímž pravém 

předloktí jsou znatelné stopy po psích zubech. 

“Jednomu pejskovi se chytila noha do plotu, a 

protože kousal všude kolem, samozřejmě jsem 

se jeho stisku, při snaze pomoci mu, nevyhla ani 

já. Dobrodružství skončilo výletem na chirurgii“, 

vzpomíná dnes již s úsměvem.

Na otázku, zda má svou práci ráda, reaguje vý-

mluvně: „Každé ráno mě tu všichni s nadšením 

vítají. A když se nám podaří vykrmit zuboženého 

hubeného pejska a udělat z něj zdravého a spo-

kojeného hafana, je to hezký pocit“.

Poslední dotaz se týkal méně příjemného té-

matu, a sice týrání zvířat. „U některých psů je 

jasně patrné, v jakých podmínkách a u jakých 

majitelů museli žít. Těla připomínající kostru po-

taženou kůží, krk rozdrásaný od obojku, strach 

v očích. Pohled věru smutný“, uzavírá. V těchto 

případech se viník bohužel hledá těžko. Nezbývá 

tedy než doufat, že lidé s citem pro němé tvá-

ře nevymřeli, abychom podobně hrozných a jen 

těžko pochopitelných obrázků viděli co nejméně.

Roman Škoda
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Ke dni 15.07.2013 nabízí JATKY Hradský, 

s.r.o. (60069856, Strakonice) volné pracovní 

místo na pozici kuchaři (kromě šéfkuchařů) 

v  obci Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá 

(minimální) mzda za plný pracovní úvazek 

(turnusové služby) je 13 000 Kč hrubého. 

Kuchař teplé kuchyně + minutky, požadujeme 

praxi Nástup: ihned Pracovní doba 1  směnná 

5.30 - 14 Nabízíme: byt 1+1 nebo 2+1 

KONTAKT: Věra Hradská, 602557910, 

Ke dni 15.07.2013 nabízí ELEKTRO 

Jankovský s.r.o. (26035405, Blatná) volné 

pracovní místo na pozici technici elektronici 

v obci Blatná (okres Strakonice). Nabídnutá 

(minimální) mzda za plný pracovní úvazek 

(jednosměnný provoz) je15 000 Kč hrubého. 

POŽADAVKY: vyučení nebo ÚSO obor 

technický, ŘP“B“, způsobilost dle vyhlášky 

č.50/1978 Sb - možnost umístění absolventů 

škol Nástup: ihned Pracovní doba 1  směnná 

Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok 

s  možností prodloužení KONTAKT: telefonicky: 

383422554, elektro@jankovsky.cz   

Ke dni 02.09.2013 nabízí Střední odborné 

učiliště, Blatná, U Sladovny 671(00668079, 

Blatná) volné pracovní místo na pozici učitelé 

odborného výcviku v obci Blatná (okres 

Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za plný 

pracovní úvazek (jednosměnný provoz) je 15 250 

Kč hrubého.POŽADAVKY: ÚSO vzdělání nejlépe 

v oboru opravář zemědělské techniky, ŘP“B, 

T“, svářečský průkaz plamenem a  elektrickým 

obloukem, praxe vítána Pracovní poměr na 

dobu určitou s možností prodloužení Nástup: 

od 2.9.2013 Pracovní doba 1  směnná 6:30-

14:30h Mzda: 10 platová třída dále v  závislosti 

na věku a praxi KONTAKT: telefonicky 773 444 

561, e-mail: janota@soublatna.cz 

Ke dni 01.08.2013 nabízí Vyšší odborná 

škola, Střední průmyslová škola a Střední 

odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, 

Zvolenská 934(72549581, Strakonice) volné 

pracovní místo na pozici odborní administrativní 

pracovníci a asistenti v obci Strakonice (okres 

Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za 

plný pracovní úvazek (jednosměnný provoz) je 

11 570 Kčhrubého.

POŽADAVKY: minim. středoškolské 

vzdělání, komunikativnost, dobré organizační 

a vyjednávací schopnosti, samostatnost, 

spolehlivost, výborná znalost práce na PC 

(zejména MS Word, MS Excel). Zkušenosti 

s  vedením administrativy výhodou. 

Předpokládaný termín nástupu 1.8.2013 

MZDA: 8.platová třída od 11.570,- Kč 

(v  závislosti na letech praxe) Pracovní 

poměr na dobu určitou za MD - 31.12.2015 

Svéživotopisy (vzor) zasílejte spolu 

s  motivačním dopisem do 19.7.2013 na 

adresu: info@sps-sosstrakonice.cz 

Ke dni 15.07.2013 nabízí Jihočeská 

zelenina trade s.r.o. (28117115, Vodňany) 

volné pracovní místo na pozici všeobecní 

administrativní pracovníci v obciVodňany 

(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) 

mzda za plný pracovní úvazek (jednosměnný 

provoz) je 11 000 Kč hrubého.

POŽADAVKY: vzdělání minim. středoškolské, 

dovednost ve zpracování obchodních dat v PC, 

komunikace s odběrateli, znalost anglického 

jazyka popř.španělského jazyka výhodou 

Nástup: dle dohody Pracovní doba 1 směnná 

- 7- 15.30 Mzdové rozpětí - nástupní plat 

11000 - 12000K4 po zapracovnání 14000-

15000K4 KONTAKT: obchod@zeleninatrade.cz 

Ke dni 01.08.2013 nabízí Střední škola 

a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Volyně, Lidická 135 (60650478, 

Volyně) volné pracovní místo na pozici odborní 

pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky 

a   personalistiky v obci Volyně (okres 

Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda 

zaplný pracovní úvazek (jednosměnný provoz) 

je 17 000 Kč hrubého.POŽADAVKY: vzdělání 

SŠ - ekonomický obor, minim. 5 let praxe 

s  vedením podvojného účetnictví, účtování 

DPH, výhodou je praxe v příspěvkových 

organizacích na pozci účetní Nástup: od 

1.8.2013 KONTAKT: PaeDr. Eva Hlinšťáková, 

+420 383 372 280, 383372293, skola@sos-

sou.volyne.cz 

Ke dni 15.07.2013 nabízí PRAVO s.r.o. 

(28142292, Vodňany) volné pracovní místo na 

pozici obsluha strojů v prádelnách a čistírnách 

v obci Vodňany(okres Strakonice). Nabídnutá 

(minimální) mzda za plný nebo zkrácený 

pracovní úvazek (dvousměnný provoz) je 

7 000 Kč hrubého.Jedná se o 1 chráněné 

pracovní místo - 1x obsluha mandlu - pouze 

pro uchazeče o zaměstnání se zdravotním 

postižením ( I nebo II.stupněm invalidity) mzda: 

53,-Kč /hod. - pracovní doba dle domluvy - 

úvazek 30h/týdně KONTAKT: Roučka Jiří, tel.: 

774 401 344 

Ke dni 01.07.2013 nabízí Euroline ČR, s.r.o. 

(29044880, Strakonice) volné pracovní místo 

na pozici všeobecní administrativní pracovníci 

v obciStrakonice (okres Strakonice). Nabídnutá 

(minimální) mzda za plný pracovní úvazek 

(jednosměnný provoz) je 15 000 Kč hrubého.

Přijmeme 1x všeobecnou administrativní 

pracovnici se znalostí slovenštiny slovem 

i  písmem + znalost práce na PC KONTAKT: 

zaslat životopis (vzor) na e-mail: euroline-cz@

quick.cz, telefonicky p. Jirsa 383 323 032 

NABÍDKA PRÁCE

redakce

9



Prošel jste si těžkou životní situací, měl jste 

leukémii. Jak jste se o této nemoci dozvěděl? 

Jaké byly příznaky?

Nemoc přichází v situaci, kdy ji nejméně 

očekáváme. Staráme se o rodinu, pracujeme, 

podnikáme, cestujeme a radujeme se. Byl 

jsem na tom podobně. Nemoc se projevila 

nastupující únavou, úbytkem sil a krásně 

velikými a barevnými modřinami, které jsem si 

odnášel z volejbalu. Obklopen v rodině lékaři, 

podstoupil jsem ve Strakonicích první lekařské 

vyšetření, které již od počátku nevěstilo nic 

potěšujícího. Ten nejhorší možný scénář se 

potvrdil při podrobném vyšetření na klinice 

UHKT v Praze, kde primář stanovil konkrétní 

diagnózu zhoubného krevního onemocnění. 

Pan primář byl upřímný, v dané situaci to snad 

ani jinak nelze. Sdělil mi, že bez transplantace 

kostní dřeně je moje šance na život nulová...

Jak se k tomu postavila vaše rodina?

Rodina mi byla velikou oporou. Manželka 

za mnou často jezdila, někdy vzala i děti, 

střídala se s rodiči. Vím, že pro ně všechny to 

bylo psychicky náročné a stresující. Zejména 

pak období, kdy jsem ležel na uzavřeném 

transplantačním boxu, bez možnosti přímého 

kontaktu s návštěvou, pouze s telefonem 

přes oddělující sklo. Říkával jsem: „stačí jen 

nápis: Milí návštěvníci, tyto vzácné exempláře 

prosíme nekrmit a nefotit s bleskem.“ Setkání 

byla pro mě samozřejmě velmi povzbuzující 

a posilující a neříkám nic nového, všechny 

rodiny, do kterých vstoupí podobná nemoc, to 

prožívají obdobně.

Jak jste tuto nemoc překonal?

Nemoc se mně (nám) podařilo překonat 

především díky již zmíněné, provedené 

transplantaci kostní dřeně. S láskou 

vzpomínám na skvělý tým lékařů a sester, jakož 

i pomocného personálu i na jejich obdivuhodné 

pracovní nasazení. Dostal jsem nepříbuzenskou 

dřeň od dárkyně z Velké Británie, se kterou 

jsem se i později setkal. Prožité pocity a emoce 

jsou veřejně nesdělitelné. Cesta k překonání 

nemoci je velmi individuální. Za sebe mohu říci, 

že aktivní přijetí situace, pokora a uvědomění, 

že nemoc je tu pro nás, abychom se zastavili 

a NĚCO si uvědomili, jsou vhodným balíčkem 

vědomostí a  morálních vlastností, které nám 

budou oporou na tomto nelehkém úseku naší 

cesty. Současně dodávám, že i pro mě to byl 

postupný proces „prosení, hledání pomoci 

a klepání na dveře“, jakož i velmi pozvolné 

proměny myšlení – jinými slovy řečeno, od 

zoufalého pláče, plného výčitek, až po úplné 

ztišení a pokorné přijetí, pochopení.

Co vám do budoucna tato těžká životní 

zkouška dala?

Ono prožité mi dalo především sílu a jakýsi 

nadhled pro situace všedního dne. Změnil se 

i  můj životní postoj, neboť se učím žít s větším 

pochopením pro druhé a i pro situace, které 

se mi dějí. Přiznávám však, že zdaleka ne 

všechno, co jsem si předsevzal, naplňuji. A tak 

se každý den, znovu a znovu učím probouzet 

se bez výčitek, že to mohlo být lepší, že jsem 

s tím darem života mohl včera naložit lépe. Je 

to vždy takové, jak dovedu a čeho jsem právě 

v  daný okamžik schopný.

 Již několikátým rokem jste pořadatelem 

nadace pro transplantaci kostní dřeně ve 

strakonické sokolovně. Důvod je zřejmě 

jasný - je to kvůli prožité osobní zkušenosti?

Ano, rozhodně. Má nadační činnost je 

logickým vyústěním jedné etapy mého života. 

Společně s Dagmar Paterovou, která je dárcem 

kostní dřeně, jsme uspořádali v minulém roce 

již osmý ročník, jehož výtěžek je věnován na 

podporu činnosti nadace. Za dobu své 20-ti 

leté existence, vybudovala registr téměř 38 

tisíc použitelných dárců kostní dřeně a kromě 

uvedeného podporuje i další nezbytné aktivity 

spojené s touto činností. Konáme tak s velkou 

mírou pravdivosti a poctivosti a jsem moc 

rád, že strakonická veřejnost si k nám našla 

cestu, že nás v naší činnosti podporuje. Velmi 

si s  Dášou vážíme projevené důvěry a věřím, 

vím, že ji v dalších ročnících nezklameme.

 Co nyní děláte? Co vám přináší radost do 

běžného života?

Již dlouhou dobu provádím geologický 

průzkum pro stavby jako samostatně 

podnikající osoba. V rámci této činnosti mi 

zbývá i dostatek času na některé záliby. Během 

prováděných průzkumů a při putováních 

sbírám vzorky hornin, čili šutrů, které vrším 

doma na hromady. Rád si přečtu životopisy 

slavných, občas i knihy o tom, jak být „lepší“ 

a  jiné drobnosti. Radost mi přináší každé 

setkání s dobrým člověkem. Další malé radosti 

si dopřávám při svých sportovních aktivitách.

Máte nějaké plány do budoucna, o které 

byste se s námi podělil?

Jestli mohu, rád bych slovo plány, přejmenoval 

na touhy za poznáním.

Na základě prožitého si více uvědomuju 

a  vychutnávám dar života. Častěji se ptám 

po jeho smyslu a hledám i „ukazatele“ na své 

životní pouti. Hlavní touha je niterná, směrovaná 

ke mně samotnému. Rád bych si byl více vědom 

sám sebe, lépe vnímal co mi každodenní život 

přináší, abych: cit. „životem a  lidskými vztahy 

nebloudil“, abych byl zdravější. Ta další touha 

– to jsou jen tak docela obyčejná lidská přání, 

někdy více, někdy méně důležitá, probouzená 

našimi smysly, naším egem. Budu-li konkrétní, 

rád bych udržel v chodu své malé firemní 

geologické podnikání a díky tomu prožil ještě 

nějaké (mnoho) radosti v nekonečných krásách 

všedních dnů...

Nemoc je tu pro nás, abychom si „něco“ uvědomili, 

tvrdí vítěz nad těžkou nemocí Zdeněk Švehla.

Roman Škoda

http://www.kostnidren.cz/
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Nově otevřená 
prodejna!

Obchodní dům MAXIM
Bezděkovská 30

386 01 Strakonice

WWW.PENTA.CZ       Povážská 266, Strakonice 386 01

WWW.PENTA.CZ       Povážská 266, Strakonice 386 01
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
1.července 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 15. července 2013 na prodejně PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice.

2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky vyhrají 
poukázku na slevu v  hodnotě 100 Kč na konzumaci v kavárně 
Maxim Strakonice

Tajenka z minulého čísla: KONEC ŠKOLY. 
Výherci minulého čísla: Ing. Václav Kabát - Strakonice a 

 RECEPTY:

             Tvarohové knedlíky s jahodami
Co budete potřebovat: 
2,5 dl smetany ke šlehání, 20 
jahod, 150 g měkkého tvarohu, 
120 g polohrubé mouky, 100 
g sušenkových drobečků, 80 
g moučkového cukru, 1 vejce, 
1 lžička solamylu, špetka 
kypřicího prášku do pečiva, 
mouka na vál

Postup:
Mouku promícháme se solamylem, práškem do pečiva a vše 
prosijeme do mísy. Přidáme vejce rozšlehané s tvarohem. Ze 
surovin vypracujeme vláčné těsto, které necháme v chladu 20 
minut odpočinout. 
Stranou si odložíme 12 mražených jahod. Ostatní necháme v 
sítu povolit a rozmačkáme je s cukrem. Na pomoučeném vále 
prohněteme těsto, vytvoříme z něho váleček, který rozkrájíme 
na 12 stejných kousků. Do každého vtiskneme odloženou 
jahodu a v pomoučených dlaních připravíme kulaté knedlíčky. 
Vaříme je ve vroucí mírně osolené vodě přibližně 7-8 minut. 
Středně ušlehanou šlehačku promícháme s rozmačkanými 
jahodami. Knedlíky rozdělíme na talíře přelijeme je jahodovou 
směsí. Ihned podáváme.

http://www.kafe.cz/
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  Pavlína Havlová 

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

Adresa: OC Maxim, Bezd kovská 30, 
Strakonice 
Tel.: 733 518 758 

KULTURNÍ AKCE
Robert Vano - Výběr z platinové kolekce
termín: 20. červenec 2013 - 31. srpen 2013

místo konání: Sál U Kata

Vernisáž se uskuteční dne 20. července od 15.30 

hod. v sále U Kata.

Otevírací doba:Úterý - Neděle 9.00 - 16.00 hod.

 20. červenec: ŽENA / WOMAN 2013
termín: 20. červenec 2013 - 31. srpen 2013

místo konání: 

 Maltézský sál

XIV.  mezinárodní fotografi cké bienále ŽENA WO-

MAN STRAKONICE 2013 pod záštitou Města Stra-

konice, Mezinárodní federace fotografi ckého umě-

ní (FIAP) a Česká federace fotografi ckého umění 

(ČFFU) a pod záštitou ministerstva kultury České 

republiky.

Vernisáž se uskuteční dne 20. července od 14.00 

hod. v Rytířském sále. V rámci vernisáže proběh-

ne slavnostní předání cen za nejlepší fotografi e. 

V doprovodném programu vystoupí trio Michaela 

Katráková - soprán, Ester Pavlú - mezzosoprán a 

Ladislava Vondráčková - klavír.

Otevírací doba:Úterý - Neděle 9.00 - 16.00 hod.

Dům dětí a mládeže Strakonice nabízí již tře-
tím rokem volnočasové aktivity ve Volyni.
Nabídka kroužků je zajímavá a přizpůsobená zájmu 

veřejnosti. Zázemí pro sportovní a taneční aktivity 

jsme našli v Základní škole a tělocvičnách SŠ, Ju-

nácká klubovna je pak

místem pro estetické a další kroužky.

 Break dance

 od roku 2013 jsou tréninky pouze ve Strakonicích

 Hip-hop

 pátek 15:15-16:45 v tělocvičně ZŠ Volyně

 Tvůrčí dílna

 úterý 14:00-16:00 Skautská klubovna

 Florbal 

 činnost přesunuta pod fl orbalový oddíl ve Strako-

nicích

 informace: Iveta Gruzovská 383 322 216

13. srpen: Léčivé a zázračné studánky na 
Strakonicku
čas: 19:30

Místo konání: Rytířský sál

Přednáška Ondřeje Fibicha.
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Ve Strakonicích, tomto kulturním, a zcela 

nezpochybnitelně také sportovním městě, si mohou 

místní příznivci pohybu vybrat ze široké škály sportů, 

ať už se jedná o lední hokej, fotbal nebo třeba házenou. 

Vodní pólo, které se, jak zřejmo, neřadí v pomyslné 

tabulce sledovanosti a popularity na špici, se ale díky 

úspěchům hráčů a hráček z klubu TJ Fezko Strakonice 

důrazně hlásí o pozornost.

Muži, pod vedením zkušeného trenéra MVDr. Karla 

Faměry, dosáhli již podeváté na titul mistrů České 

republiky. Po vydařené základní části šli do vyřazovací 

části z prvního místa. První překážkou na cestě za 

titulem byl tým Komety Brno, ten však Jihočeši na 

soupeřově půdě dvakrát těsně zdolali a doma pak 

své snažení korunovali vyhraným utkáním. Ve finále 

se pak našim pólistům postavila pražská Slavia, která 

byla soupeřem velmi nepříjemným. „Hrát proti Slavii 

je vždy zajímavé, ve vodě je cítit rivalita“, říká brankář 

Petr Jaroš, který byl oporou mezi tyčemi zejména ke 

konci sezony. ,,Po prvních dvou zápasech to s námi 

nevypadalo vůbec růžově, ale semkli jsme se a jako 

tým dokázali nepříznivý vývoj otočit“, glosuje hráč s 

reprezentačními zkušenostmi. V prvních dvou utkáních, 

hraných v Praze, se z vítězství radovali domácí, ovšem 

strakoničtí potvrdili své kvality - po dvou vyhraných 

zápasech doma a výhrou na celkový rozdíl ve skóre 

mohli s chutí oslavit konečné vítězství.

Ženy nezůstaly pozadu, i ony vybojovaly celkové 

prvenství ve své nejvyšší soutěži. Nemalou oporou 

byla pro svůj tým Karolína Hlavatá, kapitánka 

reprezentačního výběru do 18 let, která rozmýšlí, jakou 

cestou se po ukončení střední školy vydat. Dobře ví, 

že v porovnání se zahraničními nejvyššími soutěžemi 

ta česká silně zaostává. Mezi nejkvalitnější evropské 

ligy současného ženského póla bývá tradičně řazena 

španělská a řecká. ,,Ráda bych studovala v USA a 

stala se profesionální hráčkou. Zatím přišly dvě nabídky 

z klubů se sídlem v New Yorku. Uvidíme, co přinesou 

další měsíce“, vysvětluje. ,,Pólo hraji od svých sedmi let, 

je to pro mě srdeční záležitost“, podotýká čtvrtá nejlepší 

střelkyně loňského MS U18 v Austrálii. Doufejme, že se 

jí její sen splní.

Hokejový kemp Josefa Duška pro golmany zavítal do Strakonic!

TJ Fezko Strakonice ve vodě dominuje

Horolezectví aneb cesta ke vzrušující relaxaci.
Horolezectví lze považovat za druh sportu, speciální 

zálibu, pro někoho ale třeba i životní styl nebo 

poslání. Není překvapením, že někteří lidé považují 

lezení za typický adrenalinový sport, i když toto 

tvrzení není zcela přesné, byť svým způsobem to 

nebezpečná aktivita s kutečně občas je. Své by nám 

o tom mohl povědět i dvacetiletý rekreační lezec 

Vojtěch Malčík a stejně stará a o něco zkušenější 

Jitka Krabcová, kteří na vlastní oči zažili pád svého 

dobrého známého, kterého musel transportovat 

vrtulník do nemocnice. „Díky bohu, že se z toho 

nakonec vyhrabal“, shodují se. „Nyní už leze zvesela 

dál a horolezectví ho velice baví“, doplňuje Vojta. 

Tato sportovní aktivita je královnou sportů, které 

se praktikují hlavně v přírodě a nám obyčejným 

smrtelníkům není zřejmě zcela jasné, jak úžasné 

musí být zdolat skalní převis a vychutnat si kdesi v 

dáli nahoře ten pocit vítězství s neskonalým výhledem 

ku přírodě. „Je to něco nepopsatelného, to se musí 

prostě zažít“, říká s evidentním přesvědčením Jitka 

a Vojta jenom přikyvuje. „Já nejčastěji lezu na umělé 

stěně do Písku, protože je tam k dispozici přes 150 

lezeckých cest různých obtížností, a proto si vždy 

mohu vybrat takovou cestu, na kterou mám chuť. 

Když je ale pěkné počasí, vyjedu si i s Jíťou na 

skálu do Radošovic a i tam si mohu vychutnat onen 

„přírodní pocit vítězství.“ Jak lze vidět, stačí zdolat 

i menší skálu a je to možná pocitově uplně stejné, 

jako kdyby jedinec zdolal třeba Mount Everest. „A 

v tom je právě kouzlo horolezectví. Nezáleží co 

překonáš, důležité je překonat sebe samotného“, 

dodávají. 

Kamarádi se nám také svěřili, že je láká poněkud 

jiná destinace než nějvětší vrchol naší planety. 

„Strašně ráda bych navštívila Grand Canyon. Nevím, 

zda bych se odvážila prolézat veškerá místa, jelikož 

jsou některá dost „o čumák“, ale toto prostředí 

mě vždy nadmíru lákalo“, tvrdí Jitka s opětným 

souhlasem svého kamaráda. Stejný názor mají i na 

svou nejoblíbenější osobnost této činnosti, kterou 

není nikdo jiný než Adam Ondra, jehož světová 

média označují za českou senzaci sportovního 

lezení. „Chtěli byste někdy v budoucnu dosahovat 

výsledků jako on?“ ptám se. „Já tedy po tom 

rozhodně netoužím. Respektuji ho velice, ale já os 

obně kdybych se pustil do lezení na plný plyn, už by 

mě nenaplňovalo tak jako ted“, tvrdí Vojta s narážkou 

na fakt, že horolezectví je ten druh aktivity, který se 

často dělá pouze pro aktivní odpočinek lidského 

ducha. Horolezectví je to pravé pro nebojácné duše 

s koňskou dávkou adrenalinu v hlavě. Cítíte, že to 

jste právě vy? Pokud ano, neváhejte a jak říkají naši 

nadšenci, překonejte sami sebe!

SPORT

Dne 22. června měli všichni golmani z HC 

Strakonice jedinečnou příležitost vyšperkovat 

své brankářské dovednosti na zimním 

stadionu díky návštěvě uznávaného šéftrenéra 

brankářů Chomutova pana Josefa Duška. Tato 

respektovaná persona přijela do Strakonic 

i  díky vřelé známosti se strakonickým 

hokejovým vedením, především s panem 

Táborem, jenž podle svých vlastních slov měl 

celou tuto nevšední akci na starosti, ba co víc 

sám ji vymyslel. „Vše jsme připravovali asi tak 

tři týdny. Jsem rád, že se mohou mladí golmani, 

ale i například hoši z „áčka“ přiučit něco nového 

od pana Duška. Právě tato pří ;ležitost je může 

posunout zase o krůček dál“, tvrdí s úsměvem 

pan Tábor. Jak bylo očím vidno, zájem malých 

kluků začínající s hokejem, ale i mnohem 

zkušenějších brankářů byl skutečně enormní. 

„Jsem strašně moc rád, že jsem dostal šanci 

naučit se novým brankářským zvyklostem, které 

jsem neznal. K panu Duškovi opravdu vzhlížím 
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SPORT

Váš cíl tohoto brankářského kempu je zřejmě 

jasný - předat co nejvíce vašich zkušeností mladým 

brankářům. Je to tak?

Ano, rozhodně. Zaměřuji se především na detaily, 

které jsou často opomíjeny. Učím určité automatismy, 

které by jedinec měl poté využít v ostrém zápase 

a  vůbec o nich nepřemýšlet. Zrovna tento typ trénování 

je podle mého názoru nezbytný. Velice užitečné je při 

těchto cvičeních trénovat periferní vidění, s kterým je 

úzce spjat pro brankáře životně důležitý reflex.

 Nejzajímavějším zařízením k vidění je již 

poněkolikáté oslavované „střílecí dělo“. Je náročné 

praktikovat tato cvičení pro golmany?

V komíně toho děla je k dispozici až 30 puků a vemte 

si, když na vás pak začne střílet rychlostí golfového 

úderu o frekvenci jedné sekundy. To pak brankářovi 

stačí patnáct puků a má dost. To se ale bavíme spíše 

o profesionální úrovni. S mladšíma klukama na to 

jdeme pomaleji. Dělo se dá všemožně nastavit - jak už 

frekvence, směr střely, tak i rychlost. Jakmile shledám 

určitou chybu, kterou brankář dělá, střely se zastaví a já 

se snažím poradit a nedostatek doladit.

Je všeobecně známo, že například Jaromír Jágr 

trénuje sám po nocích. Pomáhá právě toto zařízení 

golmanům k individuálnímu tréninku?

Přesně tak, to je účel toho všeho. Selským rozumem 

si každý řekne, že golman potřebuje k tréninku další 

hráče. Ale právě toto dělo dokáže díky automatické 

regulaci zaměstnat golmana v bráně bez potřeby 

dalších lidí, což je obrovská výhoda. Sám Hašan 

(pozn. Dominik Hašek) to pokládal za svou obrovskou 

přednost a i díky němu to nyní můžeme využívat.

Jste šéftrenérem brankářů chomutovksých 

Pirátů. Ptát se, zda vás tato práce naplňuje je asi 

zbytečné, že?

Hokej je můj život. Se samotným chytáním jsem 

začínal v Hradci Králové a měl jsem to štěstí se 

dostat do party,  v níž byl součastí například i Vláďa 

Martinec nebo Bohuslav Šťastný. Procházel jsem také 

mládežnickými výběry reprezentace, to znamená, že 

určité zkušenosti po herní stránce bych měl mít také. 

(úsměv) Obecně když člověk něco ví či tuší, je lidskou 

povinností to předat a tak je to i u trénování hokeje. 

Kupříkladu mentalita Kanaďanů je v trénování jiná. Vždy 

byli překvapení a  klepali si na čelo, když jsem prodával 

své vědomosti a dával rady profesionálním golmanům 

v jejich zemi. Kanadští trenéři by asi sami od sebe 

českému golmanovi nepomohli. Já objíždím hokejové 

kempy rád, protože chci českému mládežnickému vývoji 

něco dát. Nechci vidět za deset let český hokej dole 

s  vědomím, že jsem pro to nic neudělal...

 Kdo je Josef Dušek?

 Josef Dušek pochází z východních Čech. Během 

aktivní kariéry chytal za mládežnické reprezentační 

výběry, dostal příležitost i v brance Pardubic. Po 

vojně, kterou strávil u klasické jednotky u obrněného 

transporteru, působil ještě ve druhé nejvyšší soutěži 

v  barvách Třince a Hradce Králové, aby v osmadvaceti 

letech s hokejem skončil. Ihned poté se Josef 

Dušek začal věnovat trenérské činnosti. Vyzkoušel 

si u několika týmů pozici jednoho z asistentů, ale 

neustále se věnoval brankářům. V počátcích pracoval 

mimo jiné po boku profeso ra Kobery, později sbíral 

zkušenosti vedle uznávaného kouče brankářů Josefa 

Bruka - bývalého osobního trenéra Dominika Haška. 

V trenérském životopise Josefa Duška najdeme mimo 

jiné štace jako Sparta Praha nebo Eisbären Berlín, kde 

pracoval téměř čtyři roky a na jaře 2006 se radoval 

ze zisku mistrovského titulu. Kromě toho se spolu 

s Vladimírem Jurzinovem a Clémentem Jodoinem 

podílel na přípravě mládežnického projektu Red Bulls 

Salcburk. Před příchodem k Pirátům působil u týmu 

Patriot Budapešť v ruské MHL, juniorské obdobě 

Kontinentální hokejové ligy.

a chovám k němu velký respekt“, podělil se 

se svými pocity těsně před tréninkem brankář 

juniorů Josef Štrobl. Poté již všichni golmani 

zarytě praktikovali čtyři cvičení, které se 

skládaly z dvou laviček pro lepší tělesný balanc, 

z trampolíny pro zlepšení koordinace těla, z dvou 

kluzkých desek sloužící pro tech niku skluzů 

a  v neposlední řadě z fenoménu zvaný „dělo“, 

který automaticky střílí puky určitou rychlostí na 

brankáře. Právě na poslední zmiňované cvičení 

se nejčastěji upínal zrak přihlížejících a není 

se čemu divit. Toto jedinečné zařízení, které 

k  nám přišlo ze Švédska v dobách největší 

slávy Dominika Haška se totiž používá prakticky 

pouze v extraligových klubech. Samotný Hašek 

je považován za strůjce tohoto tréninkového 

blaha pro golmany v České republice. Na 

vše samozřejmě přihlížel samotný pan Dušek 

a  neúnavně chrlil jednu užitečnou radu za 

druhou. Není zřejmě žádným překvapením, 

že nám všem udělal radost poskytnutím 

byť krátkého ale bezesporu exkluzivního 

rozhovoru pro všechny fanynky a fanoušky 

strakonického HC.

Hokej je můj život, říká šéftrenér chomutovských Pirátů Josef Dušek.

Roman Škoda
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Káva
Ledová káva Latte
káva Latte, zmrzlina 
Caffe Latte

Ledové Mocaccino
káva, čoko sirup Monin, 
šlehačka, poleva

Osvěžující
nápoje
Domácí ledový čaj
Banánové Smoothie
s jogurtem a lesním ovocem

Ledová čokoláda
Pina Colada nealko

Zákusky
Malinový tvaroháček
Fitness pohár
sorbet, ovoce 

Letní
nabíd ka

47,-Kč

50,-Kč

30,-Kč
42,-Kč

38,-Kč
37,-Kč

30,-Kč

49,-Kč

KAVARNA     OC MAXIM Strakonice

WWW.PENTA.CZ       Povážská 266, Strakonice 386 01
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