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Den, kdy hrad ožívá
Rumpálování – trhy, hodování, souboje 

a  klání. Tato slova stojí na plakátech, jichž 
si tento týden musel při míjení nástěnek ve 
městě všimnout snad každý. Tradiční historické 
slavnosti, které si dávají za cíl navodit 
středověkou atmosféru, tu doplňují divadelní, 
taneční, hudební, šermířská a kejklířská 
vystoupení. Cílovou skupinou číslo jedna jsou 
samozřejmě děti. Abychom zjistili, kterak se 
organizátorům vydařil letošní ročník, bereme 
foťák a míříme k branám |Strakonického hradu. 

Z dálky to skoro vypadá, že se na hradě nic 
mimořádného nekoná, jen před vchodem, krom 
stánku s kasou, stojí slečna rozdávající program 
příchozím návštěvníkům. Co se týče vstupného, 
celodenní vyšlo na 120 korun, večerní pak 
stálo korun osmdesát. Při průchodu branou 
mi přišlo na mysl, jestli jsou všichni zrovna 
na druhém nádvoří u podia, nebo je zkrátka 
návštěvnost o  poznání chudší, nežli tomu bylo 
při slavnostech předchozích. Při letmé prohlídce 
stánků u vchodu, které jsou každý rok velmi 

pokračování na straně 2
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podobné, můžeme  najít obchůdky s uzeninami, 
keramikou nebo bižuterií. Poslední zmiňovaný 
stánek mě zaujal netradičními ošatkami ze 

slámy, které vyráběla vedle sedící usměvavá 
paní. Jak jsem se dozvěděl, k provozování tohoto 
koníčku, kterému se sympatická žena věnuje 

dva roky, stačí jednoduše trocha slámy a šikovné 
ruce. Ty zde, podle vystavených kusů, rozhodně 
nechyběly. 

Vstup druhé nádvoří, kam jsem po rozhovoru 
s šikovnou paní zamířil, potvrdil, že návštěvnost 
skutečně za minulými ročníky pokulhávala. 
Jedna z organizátorek, s níž jsem na toto téma 

hovořil, připisuje tuto nepříjemnou skutečnost 
počasí. Ale zpátky ke scéně, kde zrovna tančí 
na historickou hudbu tanečnice oděné do 
barvených bavlněných šatů. Jak mně, tak 
zřejmě i obecenstvu, které zabralo část laviček 
pod podiem, se vystoupení líbilo, nadšenci si je 
dokonce natáčeli na své přístroje. 

Po skončení představení jsem zamířil na nádvoří 
u řeky. Tam, za přihlížení několika diváků, kouzelník 
názorně předváděl, kterak lze pomocí uzlů vytvořit 
ze tří provázků jeden a zpět do původního stavu. 
Naproti této menší scéně byly k vidění houpačky 
s  kolotočem pro nejmenší, kteří si přišli na své.

Co mi však mezi stánky chybělo, byla možnost 
střílet z kuše, luku a podobných středověkých 
zbraní, na což jsem se před lety jako malý kluk 
před lety těšil nejvíce. Též hrnčířský kruh, který 
byl v minulých letech na rumplování k dispozici 
návštěvníkům, chyběl. Z atrakcí, jež letos 
k  vidění nebyly, mě napadá též věštkyně. Tu 
jsem sice osobně o rady nikdy nežádal, ale kolem 
jejího stánku bývalo rušno a veselo. Na druhou 
stranu nutno uznat, že na scénách byl zajímavý 
a  rozmanitý program, výběr výrobků všeho druhu,  
neposlední  řadě také medoviny, byl pestrý a lidé 
se bavili. I tak ale doufám, že ročník příští se bude 
více podobat těm, kdy se přes davy lidí dalo jen 
stěží projít na druhé nádvoří, a člověk se nemusel 
přemlouvat, aby na něj dýchla atmosféra dávných 
středověkých slavností. 

Den, kdy hrad ožívá

Štěpán Pelán
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Písecká 904 (vedle  Mount�eldu) , Strakonice
tel./fax: 383 321 463, mob.:602 469 958, e-mail: texodo@texodo.cz

Chráněná pracovní dílna

Možnost náhradního plnění

 

MERRELL

   

Rukavice, holinky, pracovní  obuv, brýle štíty, respirátory, přilby, funkční  termoprádlo, ponožky VOXX, obuv SPRANDI, trekingová  obuv GARMISCH a outdoorová  obuv MERRELL.

Odě vy a obuv pro práci i volný čas. Zaká zkové  šití  prac. oděvů, reklamní  textil včetně �remní ho loga.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pr a covní doba : Po - Pá : 8  - 1 2  a 1 3  - 1 7    S o 9  - 1 2

platnost od 13.8 - 10.9.2013 (nebo do vyprodání zásob)

 

 

 

 

PRACOVNÍ POMŮCKY & OUTDOOR

Pracovní oděvy = vizitka Vaší firmy. Oblečeme Vás od hlavy až k patě!

, www.texodo.cz

Triko CLASSIC 160g, ADLER,100% BA, 
barvy bílá,šedý melír, černá, tm.modrá, 
středně modrá a červená, vel. S - XXL                                         

AKCE NA MĚSÍC SRPEN

Pantofle NAVAHO 
celokožené,barva 

hnědá, vel. 40 - 45  

Sandál PANDA S1 SRC
bezpečnostní sandál s ocelovou 
špicí, celokožená, antistatická 
podešev, vel. 37 - 48      

Žabky RIDER RM-110-31-06
žluto - černé, vel. 40 - 46 

Šortky monterkové 
MAX,100%BA, barva 
modrá a zelená, vel. 48 - 
62  

749,-
890,-AKČNÍ CENA

59,-
110,-AKČNÍ CENA 299,-

579,-AKČNÍ CENA

599,-
899,-AKČNÍ CENA

199,-
299,-AKČNÍ CENA

Rukavice DIPPER
pletenina máčená 

v latexu, protiskluzná 
úprava, vel. 8 a 10

Rukavice EIDER
kombinace z hovězí štípenky 
a bavlněné tkaniny
vel.10.5

28,-
35,-AKČNÍ CENA

30,-
37,-AKČNÍ CENA

SLEVA 10 % NA NÁKUP VEŠKERÉHO ZBOŽÍ PRO 
UČNĚ A STUDENTY DO ŠKOL!!!!  (kromě již zlevněného zboží)
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Cesta do temnoty a zpět na světlo
Pojem relativita, tedy názor, že na jednu věc či 

problematiku lze nahlížet z různých úhlů, není 
již v dnešní době nic objevného. Avšak my lidé 
zvláště pokud se jedná o naše zájmy, problémy či 
prospěch, máme při své sobecké povaze tendenci 
vidět jen svůj pohled, v němž jsme samozřejmě 
největšími obětmi nepřízně osudu právě 
a  jedině my sami. Mnohdy až s odstupem času 
zjistíme, jak jsme se mýlili. Představa toho, co je 
v  životě skutečně důležité, se poněkud změnila 
mému příteli, studentovi maturitního ročníku 
strakonického gymnázia, který si z pochopitelných 
důvodů nepřál být jmenován.

Mladík, o kterém je řeč, zprvu nepřikládal 
problémům, které ho začaly provázet od září 
roku 2011, velkou váhu. „Začalo to tím, že 
jsem několik nocí po sobě nespal, ale přes den 
normálně fungoval. Pociťoval jsem také zhoršené 
soustředění a výpadky paměti. Když se postupem 
času dostavily i silné deprese, bylo mi jasné, že 
v  mé hlavě něco není v pořádku,“ vzpomíná.  

Po sérii ambulantních návštěv psychiatra 
a  alergické reakci na předepsané léky byla 
na stole otázka, zda podstoupit léčbu ústavní. 
,,Depresivní stavy se rapidně prohlubovaly, 
léčba nezabírala, docházely mi síly i chuť do 
života. S rodinou jsme usoudili, že je to jediná 
možnost,“  vysvětluje.

Za branami psychiatrické léčebny v Plzni, kde 
strávil coby pacient tři měsíce, se však přeci 
jen začalo blýskat na lepší časy. Lékařům se 
podařilo stanovit diagnózu – bipolární afektivní 
poruchu. Nemoc, se kterou například během 
své herecké kariéry zápasil Miloš Kopecký. 
,,Nasadili mi léky, které konečně zabíraly, 
a  já se pozvolna vracel do normálního stavu,“ 
popisuje.

Dnes již usměvavý teenager plánuje 
budoucnost a svůj pobyt v léčebně, který ho 
mimo jiné stál také opakování ročníku, vnímá 
jako cennou zkušenost. ,,Dny v ústavu mi 

hodně daly. Byla tam skvělá parta, všichni jsme 
měli nějakou tu mouchu, ale drželi za jeden 
provaz, nikdo se nevyvyšoval nad ostatní,“ 
dodává. ,,Také přístup terapeutů, sester 
a  vůbec všech, kteří s námi přišli do styku, 
byl velmi profesionální, skutečně není, co bych 
vytkl,“ zdůrazňuje.

Období, ve kterém si sáhl na dno, ho podle 
jeho slov změnilo k lepšímu a pomohlo mu 
vnímat svět jinak. ,,Nikdy jsem si nemyslel, že 
by mě něco takového mohlo potkat, a najednou 
ze mě byla troska,“ přemítá. ,,Mnohem více si 
teď vážím každého dne, protože ne všichni, 
které jsem při léčbě potkal, jsou dnes mezi 
námi,“ uzavírá.

Závěrem možná není od věci zamyslet se 
nad tím, zda jsou naše problémy všedního 
dne skutečně tak závažné, jak se se nám 
zdají. Třeba by stálo za to se občas zastavit 
a zamyslet… Štěpán Pelán

Místo stvořené pro klidný podzim života
Zatímco většina z nás má v těchto parných 

letních dnech plno starostí, ať už v práci, 
s  organizováním dovolené, popřípadě 
sháněním letního tábora pro své ratolesti, lidé 
žijící v Domově pro seniory v Rybniční ulici ve 
Strakonicích, kterému jsou tyto řádky věnovány, 
si užívají zaslouženého a ničím nerušeného 
odpočinku plnými doušky. 

Zařízení, jež bylo uvedeno do provozu v roce 
2001, kdy byl Domov důchodců ve Štěkni, 
předchůdce strakonického domova pro seniory, 
restituován, spadá pod Městský ústav sociálních 
služeb Strakonice. Leží v klidné lokalitě na okraji 
města a už z dálky působí příjemně a moderně. 
Velká zahrada, rozprostírající se kolem celého 
komplexu, celkový dojem ještě zlepšuje. 

Co se týče prostor vnitřních, ani zde není 
mnoho co vytknout. Za zmínku však stojí hned 
několik zajímavých věcí, které na vás, jakožto 
návštěvníka, udělají dojem. Na dveřích pokojů 
jsou cedulky se jmény, takže máte skoro pocit, 
že stojíte před „bytem“ toho či onoho nájemníka. 
Společenský sál, ve kterém je v dopoledních 

hodinách pořádně rušno, se mění v místnost, 
kde si každý najde manuální činnost, jež ho 
naplňuje. Člověku se tak naskytne pohled na 
skupinky lidí, v nichž každý dělá něco trochu 
jiného, a přece všichni, dle svých možností 
a  schopností, zapáleně pracují na svých 
výrobcích, vyhotovených povětšinou ze snadno 
dostupných materiálů. Zejména pro mužskou 
část je pak k dispozici dílna, kde mají všichni 

možnost stát se domácími kutily. Ani tady 
však pochopitelně nelze hovořit o prvotřídním 
vybavení. „Na nákup všech věcí pro tvorbu 
bohužel není dostatek financí, proto si musíme 
vystačit s tím, co je běžně k dostání,“  vysvětluje 
vedoucí domova pro seniory Hana Petrovcová. 
„Je však nutné, aby měli neustále nějakou 
činnost. Jejich výrobky se navíc nevyhazují, ale 
například dávají dětem, které sem při různých 
příležitostech často zavítají. Fakt, že svou prací 
potěší druhé, je také velmi motivuje k dalším 
činnostem,“ zdůrazňuje. 

O spokojenost seniorů se zde stará několik 
desítek zaměstnanců různých specializací. 

„V současné době zaměstnáváme zhruba 
osmdesát pracovníků, od úklidu a údržbu přes 
všeobecné zdravotní sestřičky, až po sociální 
a rehabilitační pracovníky,“ upřesňuje paní 
Petrovcová. Kromě oddělení standardního, jehož 
kapacita činí 104 lůžek, je v domě také domov 
se zvláštním režimem, ve kterém jsou ubytovaní 
lidé nejčastěji s Alzheimerovou či Parkinsonovou 
chorobou a jinými demencemi. 

Pohodová atmosféra v domově je podpořena 
také tím, že spolu povětšinou jeho obyvatelé 
vycházejí velmi dobře.  „Nestalo se nám, že 
bychom museli řešit nějaké závažné spory mezi 
klienty. Když chce mít někdo soukromí, zkrátka 
se uchýlí do svého,“ poukazuje paní vedoucí na 
výhodu toho, že 90% pokojů je jednolůžkových. 

Celkově vzato, po krátké návštěvě domova 
pro seniory může být člověk mírně překvapen. 
Obecně rozšířená představa, že podobné zařízení 
znamená začátek konce v prostředí nepříliš 
příjemném, tady rozhodně neplatí. „Snažíme se o 
vysoký standard, aby lidé, kteří sem přijdou prožít 
svá poslední léta, jen nedožívali, ale ještě tu něco 
hezkého zažili. Stále je co zlepšovat, ale myslím, 
že se nám to daří,“ říká závěrem paní Petrovcová.

Štěpán Pelán
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Na vodu s rozumem
V těchto dnech jsou řeky v naší republice často 

brázděny vodáky. Není divu, počasí je tropické 
a pohled z kanoe či raftu při plutí po proudu 
řeky nelze ničím nahradit. Výjimku samozřejmě 
netvoří ani Otava, kterou lidé v hojném počtu 
každoročně vyhledávají. I když se jedná o řeku, 
jež se řadí mezi ty snazší, co se obtížnosti 
týče, i tady je třeba přibalit s sebou do sudu 
pořádnou dávku opatrnosti, aby se poklidný 
výlet neproměnil v tragédii. 

Nejnebezpečnější a nejošemetnější věcí při 
sjíždění řek jsou samozřejmě jezy. Mezi ty, které 
jsou na Otavě vyhlášené, patří 3 horažďovické, 
konkrétně Rosenauer, Mrkoš a Svaté pole. Na 
tyto pak navazují dva strakonické – Pětikolský 
a Na Křemelce. Poslední dva zmiňované si 
v  posledních letech vyžádaly lidské životy. 

Podívejme se trochu do historie a připomeňme 
si, co se na strakonických jezech v uplynulých 
letech událo. V červenci roku 2009 se na 
Pětikolském jezu převrhl raft se šesti lidmi. 
Tři lidé skončili v nemocnici, dva z nich tam 
přepravoval dokonce vrtulník. Další dvě osoby 
byly ošetřeny záchranáři přímo na místě. 
Jednoho člověka se bohužel, přes několikadenní 
pátrací akce potápěčů, najít nepodařilo. Při 
komplikované záchranné akci se navíc převrhl 

člun hasičů, kteří posádce raftu spěchali na 
pomoc. Ti byli hospitalizováni, naštěstí však 
vyvázli jen s drobnými poraněními. 

Do černé kroniky se zapsal také druhý 
zmiňovaný jez, Na Křemelce. Tam se letos 
v  červnu začal topit 18 letý mladík. Na 
pomoc mu přispěchal o tři roky mladší hoch, 
kterému se jeho snaha vysvobodit kamaráda 
ze spárů vodního bubnu téměř stala osudnou. 
Zatímco staršímu z chlapců se podařilo se 
z víru vymanit, mladší z nich už takové štěstí 
neměl. Záchranářům se naštěstí podařilo jej 
z  vody vytáhnout a po resuscitaci obnovit jeho 
životní funkce. V kritickém stavu byl letecky 
transportován do českobudějovické nemocnice. 
Tento jez se na první pohled nejeví nikterak 
nebezpečně, avšak je vodáky považován za 
velmi nebezpečný.  Netvoří se zde obvyklý válec, 
ale hluboká vana napěněné vody. Plavec či loď, 
kteří se zde ocitnou, se najednou propadají 
ke dnu, jelikož hustota vody je zde bublinkami 
snížená na minimum. 

Aby bylo podobným scénářům zamezeno, měl 
by mít každý vodák při sjíždění řeky na paměti 
několik základních věcí.  Pokud vidíte topícího se 
člověka ve válci pod jezem, v žádném případě se 
nedoporučuje za ním plavat a zkoušet sílu vody 

přemoci ve dvou. Optimální způsob záchrany 
je hodit tonoucímu záchranný prostředek. Aby 
byla záchrana účinná, je třeba dodržovat určitý 
postup. Po nalezení bezpečného místa na břehu 
by měla následovat snaha o navázání vizuálního 
kontaktu s tonoucím, aby věděl, že se pomoc 
již blíží. V opačném případě může být hozena 
házečka přímo vedle něj, avšak člověk rotující 
ve válci si jej nemusí vůbec všimnout. Je-li 
jasné, že se kontakt navázat nepodaří, je nutné 
mířit kruh nebo házečku cíleně na hlavu. Zde je 
nutné pečlivě volit druh záchranného prostředku 
s ohledem na bezpečnost tonoucího. V případě, 
že zadaří a člověk ve vodě se chytí, pak je třeba 
jej co nejdříve vytáhnout z vody, avšak ne zbrkle, 
aby se mu lano nevytrhlo z ruky. Další zásadou, 
která je vcelku zřejmá, zdaleka však ne všemi 
vodáky dodržována, je absence alkoholu, což 
platí zejména pro začínající vodáky. Nutnost 
ovládat první pomoc snad ani netřeba zmiňovat. 

Sjíždění řeky je tedy, jak předchozí řádky 
napovídají, velká zábava, pokud člověk 
nepřeceňuje své síly a je obezřetný. Nezbývá 
než doufat, že se v letošní vodácké sezóně 
všichni výletníci dostanou v pořádku domů 
a  otavské jezy již žádné další životy nebudou 
mít na svědomí. Štěpán Pelán
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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

  Poslední zastavení nás přivedlo k domu č. p. 
156 pana Karla Habersbergera. Bylo zde pekařství 
Vojtěcha Dejmka, byl zde pekař Josef Michálek, 
kartáčnictví Barbory Žákové a Karla Žáka a trafika 
paní Marie Pekárkové. Bydleli zde Jan Žák, poštovní 
zřízenec, stávkař Karel Červenka, truhlář Josef Malý, 
Emilie Kohnová, Rudolf Kuneš, policejní strážník 
Matěj Červenka a hokynářství zde měla také Anna 

Česká.  Později dům kupuje pekař Štěpán Hlinka 
z  Komenského ulice. Dnes z části je č. p.366 
pekařství Hlinků. Oba domy patří k sobě. Dnes je 
zde stále prodejna pečiva a pekárna Hlinků, prodej 
novin a tabáku, dřív i mobilů. Následují dvojdům č.p. 
157 a  158 majitele Emanuela Štěpána, který zde 
provozuje řeznictví a má zde též prodejnu textilu. 
V roce 1935 zde prodává pan Karel Zloch jízdní 
kola, šicí stroje, gramodesky a gramofony. Měl zde 
prodejnu textilu a  krejčovství pan Josef Šebek 
a  bývala zde prodejna klobouků, kožešin a  koženého 
zboží, Švadlenka a nyní Starožitnosti. V druhé části 
majitele Emanuela Rozhoně bývala cukrárna Jindřicha 
Binnhacka, později Karolína. Bydleli zde učitel Ladislav 
Fišer, hodinář Josef Křížek, profesor Bohumil Linke, 
profesor Adolf Petříček, dále rodiny Váchů, Matýsků, 
Koppů, Krejčů, Majerů, Nádravských a Páreckých. 
Posledním domem této strany Velkého náměstí je č. 
p. 159 patřící Ferdinandu Královi, který zde spolu se 

svým bratrem Theodorem provozují řeznictví a řezníky 
jsou i další dva bratři. Ve dvoře byla velká výrobna 
uzenin. Později zde bývali řezníci:  pánové Bohouš 
Hoštička,  František Jirka, Tocksteinové a  další. Ještě 
předtím zde bývala hospoda U Horkých, asi ještě 
v  roce 1924, hostinským zde byl František Horský 
a  ještě dříve se zde říkalo „U Jíchů“. Nyní Elektro 
Kropš, US army shop, plastová okna, v patře bývala 
prodejna koberců pana Hrbka. Bydlel zde řeznický 
pomocník Gustav Prchal. V další části než přejdeme 
přes ulici a po druhé straně půjdeme směrem 
k  lékárně, projdeme ulicí Hradební a naproti pak 
Sokolovskou.

229 průvod sokolů I. rep., 230 náměstí I. rep.,  231 
pohled z obd. R-U, 232 litografie z roku 1898, 233 
trhy na náměstí období R-U, 234 účet obchodního 
domu Ehermann.
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KULTURNÍ PROGRAM- SRPEN

15. srpen: ŽENA / WOMAN 2013

termín: do 31. srpna 2013

místo konání:  Maltézský sál

XIV.  mezinárodní fotografické bienále 
ŽENA WOMAN STRAKONICE 2013 pod 
záštitou města Strakonice, Mezinárodní 
federace fotografického umění (FIAP) 
a  České federace fotografického umění 
(ČFFU) a pod záštitou Ministerstva kultury 
České republiky.

Vernisáž se uskutečnila dne 20. července 
v Rytířském sále, kde byly slavnostně 
předány ceny za nejlepší fotografie. 
V  doprovodném programu vystoupilo trio, 
Michaela Katráková - soprán, Ester Pavlú 
- mezzosoprán a Ladislava Vondráčková - 
klavír.

Otevírací doba: úterý - neděle 9.00 - 16.00 
hod.

15. srpen: Robert Vano - Výběr z plati-
nové kolekce

termín: do 31. srpna 2013

místo konání: Sál U Kata

Vernisáž byla dne 20. července v sále 
U  Kata.

Otevírací doba: úterý - neděle 9.00 - 16.00 
hod.

29. srpen - Václav Neckář a Bacily

místo konání: Letní kino

čas: 20:00

vstupné: 300 Kč

5. září: Smetanovo trio

místo konání: Dům kultury

čas: 19:30 

Předprodej v DK: pondělí - pátek (10-12h, 
13-16h)

obsazení: Jitka Čechová - klavír, Jiří Vodička 
- housle, Jan Páleníček - violoncello

Program:

Vítězslav Novák: Trio D moll quasi una 
ballata, op. 27 Andante tragico;

Quasi Scherzo - Allegro bulresco; Piu 
tranquillo; Alegro; Andante

Josef Suk: Trio C moll, op. 2; Allegro; 
Andante; Vivace

Bedřích Smetana: Trio G moll, op. 15; 
Moderato assai; Allegro ma non agitato; 
Finale; Presto

TECH ART Strakonice

termín:6. září 2013 - 29. září 2013

místo konání: Sál U Kata

Výstava děl studentů VOŠ & SOŠ & 
SOŠŘaS Strakonice

Vernisáž se uskuteční dne 5. září od 16.00 
hod. v Maltézském sále.

Otevírací doba: úterý - neděle (9:00 - 
16:00)

Kameny Šumavy

Povídání Miroslava Šťastného o vzniku 
Země a šumavských hornin, o kamenech 
z  jiného úhlu pohledu, o tvorbě 
s  šumavskými kameny.

Součástí přednášky je prodejní výstava 
kamenných sošek, svícnů a vykuřovadel 
z  místního šumavského kamene.

termín: 10. září od 19:30

místo konání: Rytířský sál

Stodola Michala Tučného 2013 - VIP 
divácký stan

Setkání přátel aneb Stodola Michala 

Tučného 2013!

termín: 24. srpna 2013

místo konání: Hoštice u Volyně

16. výroční ročník festivalu nejen country 
hudby

V nejznámější vesničce jižních Čech, 
v  Hošticích u Volyně se již po šestnácté 
setkávají příznivci Stodoly Michala Tučného. 
Tomás Linka - Přímá Linka, Blueground, 
Zelenáči, Chai, My3.avi, Blue ray, Žlutý 
Pes, Spiritual Kvintet, Madrage, Banjo band 
Ivana Mládka, Jaroslav Uhlíř, Ivan Hlas trio, 
St. Johnny & Juwana Jenkins, Pavel Petran 
- vítěz soutěže MT a mnoho dalších.

600 Kč na místě

Děti do 130 cm: zdarma

Vstup vozíčkářům: zdarma

Od 1.7. 2013 pro držitele platných průkazů 
ISIC, ALIVE, ITIC, IYTC, STAF je poskytována 
sleva v předprodeji i na místě

Dům dětí a mládeže Strakonice nabízí 
již třetím 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, 
Junácká 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 florbalový oddíl ve 
Strakonicích
 
informace: Iveta Gruzovská 383 322 216
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NABÍDKA PRÁCE

redakce

Účetní 
Obec Bělčice nabízí volné pracovní místo na 

pozici účetní všeobecní v obci Bělčice.  Požadavky: 
praxe na pozici účetní min. 3 roky, výborná znalost 
práce s PC,bezúhonnost, bezvadné vystupování, 
dobrý zdravotní stav, psychická odolnost, možnost 
přesčasové práce, ochota se dále vzdělávat. Podrobné 
informace podá starosta p. Zeman: tel.: 383 492 580

Pracovníci ostrahy, strážní 
ABAS IPS Management s.r.o. nabízí volné 

pracovní místo na pozici pracovníci ostrahy, strážní 
v obci Strakonice. POŽADAVKY: bezúhonnost, 
spolehlivost, zkoušky odborné způsobilosti na 
strážného podmínkou Vhodné i pro občany se ZP 
(I,II.stupněm invalidity).  Kontaktovat p. Medková 
tel. 721 950 878 - NECHODIT NA PRODEJNU.

Vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních 
orgánů 

tfin s.r.o. nabízí volné pracovní místo na pozici 
vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních orgánů 
v obci Strakonice. POŽADAVKY: manažerské 
dovednosti, schopnost práce s  lidmi, poskytování 

služeb v oblasti pojišťovnictví a hypotečních úvěrů, 

vysoká míra samostatnosti a zodpovědnosti, 
řidičský průkaz sk. „B“, trestní a finanční 
bezúhonnost, praxe v prodeji finančních produktů 
nebo manažerské činnosti v pojišťovnictví 
podmínkou. Životopisy zasílejte e-mailem na 
adresu: tfin@tfin.cz pod heslem STRAKONICE.  

Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) 
BISO - Keibel s.r.o. nabízí volné pracovní místo 

na pozici lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) 
v obci Radošovice. POŽADAVKY: nutná praxe min. 
2 roky v oboru mokré lakování, samostatnost, 
manuální zručnost.  KONTAKT: Ing. Švíková, tel.: 
383 312 544, e-mail: svikova@biso.cz  

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků 
BISO - Keibel s.r.o. nabízí volné pracovní místo 

na pozici skladníci, obsluha manipulačních 
vozíků v obci Radošovice. Požadavky: čistý výpis 
z rejstříku trestů, platné řidičské oprávnění na 
vysokozdvižný vozík, znalost práce na PC, praxe 
ve skladu vítána KONTAKT: nejprve zaslat životopis 
na email svikova@biso.cz  

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků  
PROTOM Strakonice, s.r.o. nabízí volné pracovní 
místo na pozici skladníci, obsluha manipulačních 
vozíků v obci Strakonice. Požadavky: - svářečské 
zkoušky - autogen - zkoušky na vysokozdvižný 
vozík Zájemci se hlásí na tel: 383 313 920 
p.  Procházková, nebo mail: sekretariat@protom.cz  

Prodavači v prodejnách 
Jiří Staněk nabízí volné pracovní místo 

na pozici prodavači v prodejnách v obci 
Strakonice. Požadavky: středoškolské vzdělání 
ve strojírenském oboru, znalost práce na PC. 
KONTAKT: zaslat životopis pouze písemně na 
e-mail: stanek@servis-jh.cz  

Bankovní a hypoteční poradce
Hledám 3 kolegy/kolegyně do skvělého týmu 

na pozici bankovního a hypotečního poradce pro 
pobočku ve Strakonicích a Blatné. Náplň práce: 
péče o stávající kmen a akvizice nových klientů. 
Požadavky: SŠ s maturitou, praxe v oboru vítána, 
vhodné pro absolventy. Životopis zasílat na 
emailovou adresu radka.buchova@mpss.cz
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V nedávné době se řešil pouze a jen prezident.  
Jak se díváte s odstupem času na průběh voleb-
ního období a na výsledek?

Přímá volba české hlavy státu je novum,  a proto 
není divu, že její historicky první realizace vyvolala 
ve veřejnosti zájem,  který ale bude předpokládám 
postupem času upadat.  Ani jeden kandidát nebyl a není 
ideální.  Miloš Zeman se choval neférově,  zahrál na 
nacionální strunu, dopustil se několika populistických 
výroků,  a dokonce lhal.  Karel Schwarzenberg 
nedokázal adekvátně reagovat.  Nebyl schopen 
vysvětlit situaci kolem Benešových dekretů.  Jednalo se 
o první volbu tohoto druhu u nás,  a proto doufám, že 
nevytvořila nějaké nešťastné precedenty.

Jaký politik či „pouhý“ občan státu politikou 
nedotčený by se vám jako hlava státu zamlou-
val?

Nabyl jsem přesvědčení,  že občan politikou 
nedotčený nemá šanci být zvolen prezidentem.  Je 
tomu tak z prostého důvodu: politice nerozumí a není 
svázán se žádnou politickou stranou. Tip na prezidenta 
jsem samozřejmě měl.  Miloš Zeman to nebyl, politik 
ovšem ano. Žádné konkrétní jméno, jehož nositel by byl 
apolitický, neřeknu,  protože mě žádné nenapadá.

Jaký je váš názor na současného prezidenta?

Nemůže být pochyb o tom, že pan prezident Zeman 
je inteligentní člověk a profesionální politik. V politice 
se opravdu umí pohybovat.  Některé jeho kroky jsou 
ovšem více než diskutabilní,  a to včetně vyvěšení vlajky 
Evropské unie na Pražském hradě.  Toto je ovšem krok,  
který se mi líbil. Prezident republiky dal najevo naše 
místo – i Česká republika je členem EU.
Souhlasit s jeho několika dalšími kroky pro mě bude ale 
nemožné.  Rusnokova „vláda odborníků“ je nesmysl 
jak z politologického,  tak i praktického hlediska.  Již u 
místopředsedů – ministra vnitra Peciny a ministra financí 
Fischera – je s „odborností“ problém.  To, že prezident 
Zeman jedná v souladu s ústavou,  ovšem neznamená, 
že jedná správně v rovině politologické.  Jmenování 
úřednických vlád nepovažuji za rozumné.  Jsem 
přesvědčen stejně jako pan profesor Fiala, že by měly 
být jmenovány pouze vlády politické.  Zajímavostí může 
být, že naše ústava žádné úřednické vlády ani nezná. 
Vláda odborníků se tak stává úřednickou vládou, ačkoliv 

ji tak prezident republiky neprezentuje. Úřednická vláda 
by měla být apolitickou. U Rusnoka je tomu tak pouze 
zdánlivě. Ano, ministry jsou nestraníci, ale jsou tam také 
lidé, kteří jsou či byli významně spojeni se SPOZ nebo 
ČSSD. SPOZ obsadí pravděpodobně i funkci vedoucího 
Úřadu vlády ČR,  což je nepřijatelné.  Ačkoliv byla strana 
LIDEM prezidentem kritizována za to, že „ji nikdo nevolil“, 
nyní nikým nevolená SPOZ dělá totéž.
Je neoddiskutovatelné, že se prezident republiky 
snaží rozšiřovat svůj kompetenční rádius, ale k 
přesunu k prezidencialismu,  jak leckdo tvrdí, 
nedochází.  Prezidencialismus je někdy prezentován 
jako „nedemokratický systém“,  což je samozřejmě 
nesmysl.  Za „uchvácení moci“ bych Zemanovo jednání 
také nepovažoval.  Nepochybně se snaží posílit svůj vliv,  
ale ne na úkor ústavy.  Je třeba uvést, že prezidentovo 
jednání je ústavně-konformní. 
Domnívám se,  že se zatím neděje nic 
nepředvídatelného.  Spor prezidenta a parlamentu se 
dal předpokládat vzhledem k Zemanově osobnosti i 
změněné formě volby prezidenta republiky.  Nesmíme 
opomenout, že parlament může prezidentovu legální 
rozpínavost naprosto legálně omezit nevyjádřením 
důvěry Rusnokově vládě a dohlédnutím na to,  aby 
nevládla bez důvěry po dobu,  která je neúnosná.

Jak hledíte na politiku České republiky obec-
ně? Jaký je náš největší problém?

Často slýchávám, že „pro tohle jsme v Listopadu 
necinkali“. Musíme si ovšem uvědomit rozdíl mezi spíše 
nechtěnými,  nepopulárními ekonomickými opatřeními 
vlády a všeobecnou českou politickou kulturou, která 
se vyznačuje vysokou mírou pragmatismu.
Náš současný problém, ne největší, ale významný, je 
přímá volba prezidenta republiky.  Přiznávám se, že zprvu 
jsem její zavedení vítal – další občanská participace na 
chodu státu, to znamená určité „zvýšení demokracie“, 
přece neuškodí. To je ale povrchní názor. Přímou volbu 
je nezbytné vnímat v širších konsekvencích:  Česká 
republika je republikou parlamentního typu,  takže 
přímá volba hlavy státu je v rozporu s naší formou 
vlády,  i když je pravda,  že ne absolutně. To ovšem 
nemění nic na tom faktu, že přímá volba degeneruje 
český parlamentarismus. Je to iracionální nesmysl. 
Vyšší legitimita, kterou nabyl přímo volený prezident, 
to znamená „větší důvěra obyvatel, protože si ho 
vybrali přímo, sami“, může přijít do konfliktu s jiným 
suverénem – parlamentem.  Nemůže plnit veškerá 
očekávání. Nemá ani zákonodárnou iniciativu.
Pro naše občany se dlouhodobě stává signifikantní 
nízká až minimální participace na politice. Zapojí-li se 
do ní, ať už přímo například kandidaturou na různé 
úrovně samosprávy nebo nepřímo kritikou stávajících 
poměrů, vystavují se neformální společenské sankci, 
to znamená třeba nesouhlasu, ostré kritice, nebo 
dokonce nálepce nějakého „partajního aparátčíka, 
který stejně bere“.  Dále rozlišuji formální sankci, která 
je ovšem v našem prostředí nepřijatelná.  Vyjádření 
svého názoru nesmí být trestáno.  Například paragraf 
o hanobení prezidenta republiky a dalších orgánů byl 

z trestního zákona vypuštěn již před lety.  Oponovat 
mi ovšem můžete trestním stíháním „tykadlového“ 
Romana Smetany.  Můj laický názor zní,  že jeho stíhání 
je naprosto oprávněné a v souladu se zákonem. Sice 
chtěl na něco upozornit,  problémem ovšem zůstává,  
jakým způsobem to provedl – nezákonně.  Proti 
nejasným praktikám je třeba bojovat.  Občan by se 
měl zajímat o politické dění kolem sebe nejen na státní 
úrovni,  ale také na komunální úrovni – ptát se,  podávat 
žádosti,  požadovat informace, odvolávat se na zákon 
o svobodném přístupu k informacím.  Lhostejnost je 
nebezpečná a hospodské diskuse jsou sice neúčinné, 
ale více pohodlné, protože se tak lidé vyhnou právě 
neformální sankci.

Jaká forma vlády je vám nejbližší?  Mohl byste 
uvést příklad nějakého státu?

Vzhledem k tomu,  že jsem „Středoevropan“, nejbližší 
je mi parlamentní forma vlády, která funguje i u nás.  
Prezidentský režim,  který známe z USA a v němž je 
prezident hlavou vlády,  se vlastně jinde než v USA 
nedá aplikovat. Relativně funguje jen v Kostarice,  na 
Filipínách a Kypr je diskutabilní. Jeho jihoamerický 
podtyp se stal synonymem pro problémy,  jako jsou 
zablokování parlamentů,  vojenská násilná převzetí 
moci a některé další.  V USA funguje mimo jiné díky 
tamní politické kultuře a specifickému charakteru 
stranického systému,  a proto je nesmyslné a relativně 
nebezpečné aplikovat ho na české prostředí.

Setkal jste se vy osobně s nějakým politikem?

Z čistě politické sféry jsem se setkal například s 
Janem Fischerem,  Milošem Zemanem,  Vladimírem 
Franzem,  dále pak na prezidentské debatě například s 
Jiřím Dienstbierem ml.  Měl jsem možnost osobně  vidět 
i pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou 
nebo advokátku Kláru Samkovou.

Chtěl byste se v budoucnu pohybovat v politice?

Nad vlastním působením v politice jsem samozřejmě 
přemýšlel.  Došel jsem k závěru, že by mě více zajímalo 
její zkoumání bez účasti na ní,  to znamená být jejím 
nezávislým a neangažovaným posuzovatelem.  Nemohu 
pochopitelně rovnou vyloučit,  že se o politickou kariéru 
nepokusím,  to nemůže nikdo,  ale v současné době po 
ní netoužím.  Může se zdát, že politologovi nezbývá nic 
jiného, než být nezávislý a nestranný.  To ovšem není 
zcela přesné.  Politická kariéra politologa ale vylučuje 
některé podobory vědy,  kterým se pak nemůže v rámci 
výzkumu věnovat.  Jedním z takových podoborů může 
být stranický systém.  Politolog jako člen určité politické 
strany je jednoduše nemůže zkoumat.

Co děláte ve volném čase?

Mám výhodu,  že studuji to,  co mě opravdu baví. 
Volný čas mi často splývá se studiem – čtu knihy, 
zprávy, analýzy i vědecké práce. Ale abych nebyl 
považován za knihomola - podivína, nepohrdnu 
dobrým filmem, seriálem nebo počítačovou hrou. 
Také se rád setkám s přáteli.

Filip Šimek studuje obor politologie. Volný čas mu často splývá se 
studiem - čte knihy, zprávy, analýzy, věděcké práce.
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   Pavlína Havlová 

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

   

Adresa: OC Maxim, Bezděkovská 30, 
Strakonice 
Tel.: 733 518 758 
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
1.srpna 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 12. srpna 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: POČASÍ
Výherci minulého čísla: Milada Dubědová a Jan Pytel

 RECEPTY:

Banánový zmrzlinový krém
100 ml smetany ke šlehání, 100 ml mléka, 3 ks banánů, 
100 g kešu oříšků, 1 lžíce medu

Banány oloupeme, nakrájíme na plátky a vložíme do mrazáku a necháme 
zmrazit. Kešu ořechy nasekáme nahrubo.

Před přípravou necháme zmražené banány povolit a potom je vložíme do 
mixéru. Přisypeme usekané kešu oříšky, zalijeme mlékem a smetanou, 
osladíme medem a rozmixujeme v hustý zmrzlinový krém.

Krémovou banánovou zmrzlinu 
rozdělíme do misek nebo pohárů, 
ozdobíme kouskem banánu 
a kešu oříškem. Ke zdobení 
můžeme použít i strouhanou 
čokoládu nebo javorový sirup. 
Banánový zmrzlinový krém ihned 
podáváme.

Zbytek banánové zmrzliny 
můžeme uchovat v mrazáku

www.vareni.cz

Nově otevřená 
prodejna!

Obchodní dům MAXIM
Bezděkovská 30

386 01 Strakonice
www.hmstudio.cz

Hm
Studio
hračky

Sleva 10% na výrobky

Sleva 20% na celý sortiment

Platnost do 30.9. 2013

Poskytnutí slevy po předložení tohoto kupónu.

Lze uplatnit i na akční a zlevněné zboží.
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NABÍDKA:  

ZÁBAVNÉ ATRAKCE – HERNA 
PROFESIONÁLNÍ HLÍDÁNÍ – MINI-ŠKOLIČKA 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY – KROUŽKY 
DĚTSKÉ NAROZENINOVÉ PÁRTY 

MINI-CAFÉ     OBCHŮDEK 
        

    
    
    

    

    
    
    

  OTEVŘENO:  PO-PÁ / 9:00-18:00   SO-NE  PÁRTY AJ. AKCE NA OBJ. 
    
    

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

    

HERNA CELÝ DEN:  60,-KČ (DO 1 ½ ROKU) / 80,-KČ (STARŠÍ)         40,-KČ POSLEDNÍ HODINA 

HLÍDÁNÍ HODINOVÉ:  JIŽ OD 70,-KČ       MINI-ŠKOLIČKA:  JIŽ OD 50,-KČ 

KROUŽKY:  OD 60,-KČ ZA LEKCI 

PÁRTY:  PRONÁJEM 400,-KČ /3 HOD.  + 50,-KČ (DÍTĚ OD 1 R.)  OSLAVENEC ZDARMA 

WWW.PENTA.CZ
13



Na bílé stopě

SPORT

V naší sportovní rubrice jsme se dosud 
věnovali různým činnostem  zušlechťujícím 
tělo, ovšem na aktivity provozované ve sněhu 
se zatím příliš nedostalo. Následující řádky 
budou proto věnovány zimnímu sportu, který 
kombinuje běh na lyžích a střelbu z malorážné 
pušky - biatlonu.

Tato olympijská disciplína, v tuzemsku nepříliš 
rozšířená, má však bohatou historickou tradici. 

Její počátky sahají zhruba do roku 5000 před 
naším letopočtem, kdy se v horských oblastech 
řeckých, římských a čínských provincií lovilo 
pomocí lyží a zbraně. Šlo tedy spíše o záležitost 
přežití nežli sportovního vyžití, jako je tomu 
dnes.

Co se týče biatlonu jako sportu, na I. zimních 
olympijských hrách roku 1924 v Chamonix 
byl zařazen jako ukázková disciplína. Až roku 

1955 byla sepsána pravidla a o tři léta později 
se konalo první mistrovství světa v rakouském 
Saalfeldenu. Na startovní čáře tehdy stálo 25 
mužů ze sedmi zemí světa.

Pravidla tohoto sportu prošla od svého 
sepsání proměnami, ale princip zůstává stále 
stejný. Soutěží se v několika disciplínách - 
vytrvalostní závod, sprint, stíhací závod, závod 
s hromadným startem a štafeta. Závodníci 
střílí na terče z poloh vleže a vstoje. Za každou 
ránu, která mine terč, je buďto přičtena jedna 
minuta, nebo je běžec nucen zaběhnout navíc 
trestné kolo o délce 150 m, v závislosti na 
běžené disciplíně.

Nedílnou součástí běžeckého vybavení je 
malorážka, která musí podle regulí vážit 
minimálně 3,5 kg bez zásobníků a střeliva. 
,,Puška a lyže nejsou zdaleka to, co vás stojí 
nejvíce peněz, když se biatlonu věnujete,“ 
vysvětluje Jan Melichar,  jehož jméno bývá 
v  souvislosti s českým juniorským biatlonem 
často spojováno. „Mnoho času se stráví  
sháněním sponzorů a financí. Vše je o penězích, 
ani biatlon bohužel není výjimkou,“ uznává.

Pro Honzu, jak sám říká, je běh a střelba 
srdeční záležitostí. „S běžeckým lyžováním 
jsem začínal v osmi letech ve Ski klubu 
Strakonice. Biatlon mě vždy lákal a sledoval 
jsem ho v televizi. Když jsem pak ve svých 
patnácti  letech dostal možnost jej jezdit, 
neváhal jsem, i když začátky s puškou byly 
zajímavé,“ vzpomíná s úsměvem. Ovšem 
výsledky, kterých dosáhl, hovoří samy za sebe. 
„Mezi mé největší úspěchy patří páté místo na 
mistrovství České republiky v letním biatlonu 
a třetí místo v závodu seriálu Euroloppet 
v  německém Bodenmais,“  popisuje.

V současné době se zotavuje po zranění 
a operaci kolene, ale pevně věří, že se mu 
v  následujících sezonách podaří na své 
předchozí úspěchy navázat.  „Mým cílem je 
být nejlepší. Chci vyhrávat závody, jednou se 
dostat na mistrovství světa a reprezentovat 
svou zem. To je můj sen. Mohu jen doufat, že 
se mi splní,“ uzavírá.

Poker může pomoct!
Poker je karetní hra, dnes již sport a fenomén 

dnešní doby. Začal se vyvíjet v USA, kde ve 20. 
století získal svou konečnou podobu. Nejhranější 
variantou je Texas hold‘em no limit, ovšem 
možností, jak tuto hru hrát, je hned několik. 
Hraje se zpravidla s kartami majícími své kořeny 
ve Francii, počet karet je 52.

Nemalá hrstka lidí, pokerem nedotčená, má 

tendenci posuzovat tuto zálibu povrchně, řadit 
ji k ostatním karetním hrám. Ovšem poker se 
od nich výrazně liší. Nikde jinde totiž člověk 
nedokáže využít své přednosti, tak jako právě v 
pokeru. Své o tom nedávno pověděl i profesor 
Charles Nesson z Harvardu. „Poker může být 
metaforou pro celý rejstřík životních dovedností 
a mohl by být skvělým nástrojem vzdělávání,“ 
tvrdí. Nesson je dokonce zastáncem zařazení 

pokeru do vyučování. „Tato aktivita učí 
trpělivosti, strategickému myšlení, nakládání 
s  penězi a zlepšování poznávacích schopností,“ 
vysvětluje svůj postoj.

Možná i kvůli tomuto výroku, který zaznamenal 
v  USA i po celém světě velký ohlas, rodiče stále 
více podporují vztah svých dětí k pokeru. Podle 
mnohých rodičů je hraní pokeru pro duševní 
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SPORT

Plavání aneb Cesta ke svobodě

Plavání - relax a dřina, odpočinek a závodění. To vše 
nám nabízí plavání jako takové, to vše můžete pocítit 
na vlastní kůži na plaveckém stadionu ve Strakonicích. 

Všeobecně se ví, jak je plavání prospěšné zdraví. Není 
jiná sportovní aktivita, kde byste využili všechny svaly  
jako právě v plavání.

Starz Strakonice umožňuje rodičům, aby své 
děti přihlásili do kurzů pro neplavce (tj. od 5 let) 
a  nastartovali tak fyzickou činnost svého miláčka, 
tolik potřebnou pro zdraví dítěte. Dalším cílem výuky 

je seznámit děti s vodním prostředím, umožnit jim 
hravým způsobem, přiměřeným jejich věku, přirozený 
a radostný pohyb ve vodě. Přes zvládnutí základních 
plaveckých dovedností, prvkového plavání, je dovést k 
vytyčenému cíli - stát se plavcem. Výuka je prováděna 
vyškolenými cvičiteli s akreditovaným kurzem MŠMT 
ČR. Všechny instruktorky jsou cvičitelkami II. třídy, 
instruktorkami plavání a pohybové výchovy dětí nejen 
předškolního věku.

A právě plavcem, a to velice zdatným, se díky 
zarputilosti a oddanosti stala dnes již  téměř 
dvacetiletá Kristýna Hejtmánková. „Začínala jsem 
plavat právě za plavecký oddíl ve Strakonicích, 

kde jsem se cítila velmi dobře už kvůli skvělému 
personálu, co nás měl na starost, výborné partě či 
domácímu prostředí. Přes veškerou píli, kterou jsme 
museli a i chtěli podstoupit, jsme se ale také vždy dost 
nasmáli a atmosféra byla většinou relaxační,“  tvrdí 
rozhodným hlasem. Kristýna se nám také přiznala, 
že motivace stálého zlepšování  je individuální. 

Sama vždy vzhlížela k Michaelu Phelpsovi, dnes již 
žijící legendě, který nedávno ukončil aktivní kariéru. 
„Možná škoda, že po olympiádě v Londýně pověsil 
plavky na hřebík, poněvadž by ještě nějaký ten rok 
byl nepochybně na špici. Člověk si ale musí uvědomit, 
že dokázal naprosto vše a eventuální motivace se 
hledá potom asi těžko. Já ho ale nikdy nepřestanu 
obdivovat. I delfín by u něj našel konkurenci,“ dodává 
s úsměvem.

Na otázku největšího osobního úspěchu odpovídá 
Kristýna stroze: „Abych zažila nějaký zvlášť veliký 
úspěch osobního rázu, to říci nemohu,“  říká upřímně. 
„Avšak jako tým jsme se v lednu se školou dostali 
na republikový závod, kde jsme se sice neumístili, 
ale zkušenosti pro nás všechny to byly obrovské, 
to je bez debat,“ dodává sympatická slečna. V této 
vodní sportovní činnosti nejde tak značnou mírou 
o  úspěchy spjaté stáním na „bedně“, jde spíše o 
to daný závod či normální relaxační plavání si prostě 
vychutnat. A to potvrzuje i Kristýna: „Vždy si chci 
závod hlavně užít a dát do toho vše. Je to opravdu 
super sport, a to hlavně na odreagování, nemá cenu 
to příliš hrotit,“ ukončuje.

Bylo by smutné, kdyby se náš zdejší plavecký 
stadion nedočkal nových mladých tváří, jako 
tomu bylo v předešlých letech. Ve finále je 
absolutně jedno, zda z nich vyroste nový 
Michael Phelps, nová Kristýna Hejtmánková či 
„pouhý“ plavec. Jde přece jen o to, užít si ten 
daný okamžik, cítit tu nezaměnitelnou svobodu. 
Ten skvělý okamžik, kdy plavete, kdy jste volný!

vývoj mnohem prospěšnější než videohry či 
počítačové hry, navíc se neslučuje s pitím 
alkoholu či požíváním jiných omamných látek.

Když poker dlouho trénujete a poznáváte 
v kritických situacích sami sebe, dokážete 
zkušenosti zúročit i v životě. Důsledkem dobrého 
tréninku může být v  budoucnu i pravidelný 
přísun peněz.

Peníze ve výši několika stovek dolarů za svou 
krátkou kariéru, přibližně pětiletou, dokázal 
vyhrát František Rejžek, jenž hraje poker 
od svých 16 let. „Tenkrát jsem nic nevěděl 
o  pravidlech,  nebo dokonce o  taktice. Bral 

jsem poker jako gambling, zažíval jsem pocity 
vzrušení. Ale po zjištění, že tento způsob hraní 
není výdělečný,  jsem se rozhodl absolutně 
změnit pohled na poker. Začal jsem studovat 
způsoby,  jak vyhrávat na úkor zábavy, kvůli níž 
jsem předtím hrál,“ poukazuje na fakt, že poker 
lze brát různými způsoby.

František razantně odmítá, že poker je čistě 
jen hazard. „Podle mého názoru je poker sport. 
Někteří lidé si myslí, že je to hazardní hra. 
Slýchávají, jak ten prohrál svůj dům a onen zase 
hromadu peněz. Ve skutečnosti je to pár výjimek 
a ti lidé jsou gambleři, riskovali by i svůj vlastní 
život. Vše závisí individuálně na člověku,  pokud 

bude dodržovat disciplínu a  trénovat svou vůli, 
nikdy se nemůže nic podobného stát,“ uzavírá 
pokerový hráč.

Není náhodou, že ti nejlepší pokeroví hráči 
se pravidelně umisťují na předních příčkách 
největších světových turnajů. Za zmínku 
bezesporu stojí pokerový Robin Hood, vlastním 
jménem Barry Greenstein. Své milionové výhry v 
amerických dolarech věnuje řadu let na charitu, 
jelikož svou rodinu již dokázal zabezpečit. 
I  tímto způsobem, hraním pokeru, může člověk 
pomoci světu. Chce to jen tvrdě pracovat a umět 
dělat dobrá rozhodnutí. Není to pro nás výzva?



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
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