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Další ročník tradiční Stodoly Michala Tučného 

v Hošticích
Malá jihočeská vesnička jménem Hoštice, 

známá především díky natáčení slavné trilogie 

Slunce, seno, se může také pyšnit pořádáním 

dnes již tradičního festivalu s názvem Stodola 

Michala Tučného, který byl s touto vískou poblíž 

Volyně velmi úzce spjat. Krom skutečnosti, že je 

zde slavný muzikant, věnující se zejména country 

a trampské muzice, pohřben, je po něm také v 

Hošticích pojmenováno náměstí. 

První Stodoly se konaly ještě za Michalova života. 

Každý rok se na jeho statku sjela celá jeho kapela 

Tučňáci, aby zahráli svým příznivcům a přátelům. 

Po jeho smrti v roce 1995 se však v tradici 

pokračovalo.

Letošní ročník sliboval zajímavou podívanou, 

jelikož účast přislíbila celá řada zvučných jmen 

nejen na poli country muziky. Nechyběl například 

Ivan Mládek a jeho Banjo band. Ten kromě svých 

klasických písní bavil diváky také vtipy, které 

sklízely veliký úspěch. Své chvíle na pódiu si také 

užil Žlutý pes, Ondřej Hejma nebo Tomáš Linka. 

Krom velké scény, kolem níž bylo v průběhu 

sobotního odpoledne i večera pochopitelně rušno, 

hrála hudba také na malé scéně, což byla novinka 

v letošním programu. Možnost ukázat svůj talent 

tak měli i amatérští hudebníci. Těžko soudit, zda 
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bude tato inovace součástí programu následujících 

ročníků, nicméně nápad to byl velmi podařený.

Kromě hudby si mohli návštěvníci festivalu také 

pochutnat na různých lákavých pokrmech, které 

se prodávaly na stáncích. Na výběr byla například 

medovina nebo marcipán. Zvláště pro ženskou 

část publika zde pak stály kiosky se šperky 

a  podobnými drobnostmi. Nutno dodat, že kolem 

stánků bylo však povětšinou liduprázdno, valná 

část návštěvníků seděla či ležela na louce naproti 

pódiu a stánkaři měli převážně kyselý výraz. 

Na dotaz, jak hodnotí návštěvnost v porovnání 

s ročníky minulými, jsem také dostával vcelku 

jednoznačnou odpověď.

 Na stranu druhou se ale návštěvníci bavili, 

atmosféra i nálada byly v kladných hodnotách. 

Celkově bylo při pohledu z větší vzdálenosti od pódia 

patrné, jak je v porovnání s jinými festivaly průběh 

mnohem klidnější, což bylo dáno charakterem celé 

akce a také věkovým průměrem účastníků, těžko 

srovnatelným s festivaly punkovými či rockovými, 

které lákají zejména mladší ročníky. 

Obecně vzato se tedy letošní ročník Stodoly 

Michala Tučného vydařil, po stránce organizační 

i  technické vše fungovalo, hudba hrála, lidé se 

bavili a příjemná atmosféra byla cítit ve vzduchu. 

Osobně jsem jen zvědav, jestli se v budoucnu 

dočkáme nějakých zásadnějších změn, které by 

do Hoštic opět přilákaly tolik lidí, jako tomu bylo 

v  letech minulých. Inu, uvidíme napřesrok.     

Štěpán Pelán
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Terapie hudbou a zpěvem
Hra na hudební nástroj je s člověkem spjata 

od pradávna. Zní při různých společenských 

příležitostech, ale především v soukromí. Vyvolává 

v člověku rozličné emoce, otevírá cestu k dávno 

zapomenutým vzpomínkám. Ti, kteří hudbu nejen 

poslouchají, ale také provozují, vědí, že aplausu 

na podiu předchází náročná cesta. Do říše tónů 

nahlédneme společně se dvěma kytaristkami, které 

už mají za sebou přehršel obojího – píle i potlesku. 

Duo Katka a Monika, jak si holky říkají, tvoří 

sedmnáctiletá Kateřina Bošková, studentka SPGŠ 

Prachatice, a její o rok mladší spoluhráčka Monika 

Jirsová, studující na strakonickém gymnáziu. Obě 

navštěvují ZUŠ Strakonice a pod vedením učitele 

Josefa Pelána pravidelně obsazují horní příčky 

různých soutěží. Mezi jejich úspěchy patří například 

3. místo na republikovém finále Dětské porty v roce 

2013 v Praze, vystoupení v pražském kongresovém 

centru nebo první místo v letošním a loňském roce 

na soutěži Zlivská kytara. K vidění byly opakovaně 

také na Bambiriádě v Českých Budějovicích a srazu 

veteránů ve Volyni. Koncem srpna také účinkovaly 

na malé scéně Stodoly Michala Tučného.

Jak ale bylo v úvodu naznačeno, ne všechny 

úspěchy se dají měřit diplomy a počtem tleskajících 

rukou. O  této pravdě se Katka s Monikou 

přesvědčily poslední srpnový týden, kdy strakonický 

Domov pro seniory se sídlem v Rybniční ulici duo 

přivítal. Akce se konala v zahradě za hojné účasti 

obyvatelů zařízení, kteří tuto nevšední kulturní 

událost kvitovali s povděkem. Atmosféra, která 

se během vystoupení v dějišti rozhostila, se právě 

tak jako hudba těžko popisuje slovy. Na některých 

posluchačích byla znát špetka nostalgie a člověk 

měl při pohledu do jejich tváří pocit, že se na vlnách 

tónů ve vzpomínkách vrací tam, kde byli ve svých 

dlouhých životech nejšťastnější. Někteří znali slova 

písní a s úsměvem si broukali pod vousy. Děvčata 

tedy žádný diplom nedostala, hrála ,,pouze“ pro 

radost. Jelikož se vystoupení setkalo s úspěchem, 

byla děvčata požádána, aby domov se svým 

repertoárem navštívila opět v budoucnu.

Zatímco Monika si nejspíše ponechá kytaru 

jako koníčka, Katka dospěla k rozhodnutí, že by 

ráda kytaru a hudbu vůbec chtěla studovat na 

konzervatoři, a  k  tomu povede její další snažení. 

Věří ale, že pod dobrým vedením svého nelehkého 

cíle dosáhne. ,,Pan Pelán je typ učitele, který mi 

maximálně vyhovuje. Dokáže naučit, povzbudit 

a pomoct i v těch nejtěžších chvílích. Vážím si ho 

nejen jako kantora, ale také jako člověka,“ říká 

Katka. Držme jí tedy palce, aby na svůj sen dosáhla 

a potlesku se jí ještě dostalo víc než dost.

Štěpán Pelán
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Poznání kouzel přírody a spousta dobrodružství – to jsou vodáci.

Vodáci nebo také turisticko-vodácký oddíl 

Strakonice je dětský kroužek věnující se mnoha 

různým aktivitám s cílem vytvářet dětský kolektiv 

a naučit tábornickým dovednostem. Vůbec první 

strakonický oddíl, který založil Pavel Bublík, zasahuje 

až do sedmdesátých let minulého století. Od té doby 

se ale základní náplň kroužku příliš nezměnila. Vodáci 

se při různých činnostech učí logicky uvažovat, 

samostatně se rozhodovat či prokazovat schopnost 

spolupráce v kolektivu. 

„S dětmi různého věku se snažíme provozovat  

sportovní aktivity, jako například baseball, vybíjenou 

nebo také dovednostní hry přes paměť a postřeh,“ 

říká dvacetiletá instruktorka Pavla Míková, která sama 

tento kroužek navštěvovala od druhé třídy základní 

školy. „Také děti učíme stavět stan, rozdělávat oheň 

a  jiné základní dovednosti pravého táborníka,“ 

dodává s tím, že nejdůležitější  je začlenit nováčka do 

kolektivu, což ovšem většinou není takový problém 

díky skvělé partě, která u vodáků  koluje. „Je zajímavé, 

že vztah k přírodě si vodák většinou vybuduje sám. 

Samozřejmě je k tomu musíme trochu vést a jít 

příkladem. Vše se ale snažíme brát s humorem a vždy 

si všichni společně užijeme spousty legrace,“ dodává 

Pavla a slova se ujímá její  kamarádka a instruktorka v 

jedné osobě Květa Kůtová: „My instruktoři nechceme 

na děti nikterak tlačit. Není až tak důležité, aby každý 

chodil na veškeré schůzky a akce, jako je to například 

u některých sportů. Dáváme dětem neomezenou 

svobodu, ony se pak vrací raději a vše je více baví.“

Chvályhodná je  snaha instruktorů, aby děti poznávaly 

všelijaká nedaleká zajímavá místa. „Minimálně každý 

měsíc se vydáváme na výlet někam do přírody nebo 

třeba do zoo. Když to vyjde, jezdíme v zimě všichni 

společně na hory, v létě naopak na vodu,“ říká 

Pavla. O letních prázdninách se v Kadově vždy koná 

třítýdenní tábor, což je vyvrcholení vodáckého roku. 

„Pro vodáky je to asi největší akce v roce,“ potvrzuje 

Květa. Právě na táboře se jedinci, kteří dovršili věku 

patnácti let a  jsou  povýšeni  na instruktora, nejvíce 

činí. Mají na starosti mladší vodáky a prokazují 

zodpovědnost, kterou se předešlé roky učili. „My na 

vše dohlížíme a zodpovědnost v pravém slova smyslu 

jde na vrub nám. Ovšem většinou si noví instruktoři 

vedou celkem dobře,“ dodávají. Kamarádky se 

shodují, že největší zážitky jsou vždy hlavně s těmi 

nejmladšími. „Pozorovat, jak se projevuje dětská 

spontánnost a  fantazie, je nepopsatelná – to se musí 

zažít,“ praví s úsměvem.

S nástupem prvňáčků na základní školu se rodiče 

rozhodují, na jaký kroužek či sport své miláčky 

přihlásit. Podle mého názoru jsou vodáci vynikající 

alternativou jako doplňková záležitost. Schůzky 

vodáků se konají vždy ve čtvrtek a v pátek od 16:30 

do 18:30 v klubovně U Mravenčí skály a všechny 

děti toužící po dobrodružství, nových kamarádech 

či kolektivních činnostech jsou vítány – a nejen ty. 

Jak jsem mohl poznat, i ti zakřiknutější si dříve nebo 

později najdou své místo a kroužek jim může být 

nápomocen v dalším vývoji. Nejlepší na tom všem 

je, že v této době, kdy jsou okem viděni sedmiletí 

hrající si s mobilem či tabletem, existuje právě tento 

kroužek, který jim dokáže nabídnout mnohem více, 

než střílet na všelijaká monstra. Vodáci dokážou dát 

dítěti správný směr do budoucna, dopomoci tak stát 

se zodpovědným, tolerantním člověkem.

Roman Škoda
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„Kdybych mohla, navrhla bych, aby veškeré obchody měly stejné 

nákupní ceny“, říká celoživotní obchodnice Milada Páníková.

Jak jste se dostala do obchodu ve Volyni nyní 
pojmenovaného „U Záhořů“?

Pracuji zde již od úplného začátku. Začala jsem 

tady jako brigádnice. Již od mala mě zajímal 

obchod jako takový, a to je zřejmě hlavní důvod, 

proč jsem sem nastoupila.

 Naplňuje vás tato práce?

Nepochybně ano. Kdyby mě tato práce nebavila, 

vůbec bych ji nedělala - mám ráda lidskou 

společnost. Pracuji v okolí několika škol, tudíž se 

setkávám s nemalou hrstkou studentů. Musím ale 

říci, že chování lidí se za posledních desítek let 

velice změnilo. Občas se setkám s drzým chováním 

určitých jedinců, ale léta praxe mě naučila zůstat 

v  klidu. Jejich nevole občas pramení z cen 

výrobků, které jsou ovšem v souladu s dnešní 

situací, někdy zase s charakterem onoho jedince. 

Ač se to zdá na první pohled divné, myslím si, že 

vy, mladí studenti, byste si nedovolili tak hrubé 

chování jako například lidé zralejšího věku.

 Jak byste porovnala dobu předrevoluční 
s  dobou nynější?

V době předrevoluční se nepodnikalo, obchod byl 

státní podnik. Já osobně si nemohu na tato léta 

stěžovat, byla jsem spokojená. Zastávám názor, že 

tehdy nebylo vše tak zlé, jak se někdy tvrdí.

Bohužel nyní je vše horší a horší. Důvod asi 

známe všichni. Dnešní doba podnikání absolutně 

nenahrává. Nejsem člověk, kterému jde jen 

o peníze, nýbrž hlavně o dobrý pocit z  dobře 

vykonané práce, o lidi a celkově o dobrou 

atmosféru. Jenže v nedávné době, což si zřejmě 

nejeden občan této země všiml, se zvyšovaly 

daně. Já jsem ale ceny produktů nezvýšila, tudíž 

je to pro mě docela mínus. Věřím v to, že když to 

není životně nutné, ceny by se zvyšovat neměly,  

jinými slovy to pro mě není priorita. Dnešní 

ekonomická situace ovšem skutečně dobrá 

není. Jako spousta lidí v této době „přežívám“ 

tzv. z  měsíce do měsíce. Dluhy ale naštěstí můj 

podnik nemá, což je pro mě podstatné. Kdybych 

měla jakési „celostátní slovo“, určitou pravomoc, 

navrhla bych, aby veškeré obchody (markety či 

menší jednoty) měly stejné nákupní ceny. To bych 

skutečně shledávala za správné.

 Kdy jste se stala tzv. „dámou“ obchodu?

Tento podnik jsem zprivatizovala, lépe řečeno 

přebrala, v devadesátých letech a oficiálně mi patří 

od roku 1994. Obchod byl v relativně zastaralém 

stavu a modernizace podniku vyžadovala nemalé 

finanční prostředky, což byl důsledek toho, že 

jsem využila možnost půjčky. Od roku 1994 kšefty 

skutečně byly, tudíž se peníze docela rychle 

vracely. Celkové vybavení tohoto obchodu vlastně 

zůstalo až do dnešní podoby a již s ním nehodlám 

dělat nic převratného.

 Kolik zaměstnanců v tomto obchodě pracuje?

Nyní již žádné zaměstnance pod sebou nemám. 

Pracuji celé dny sama, ale v minulosti zde 

pracovalo hned několik zaměstnanců. Já osobně 

jsem tu začínala ve skupině šesti lidí. Nejdříve jsem 

zastávala funkci prodavačky, poté se ze mě stala 

zástupkyně vedoucí a pak vedoucí. Jelikož jsem 

jako vedoucí provozní jednotky musela mít nějaké 

vzdělání, udělala jsem si maturitu. Přibližně od 

roku 1997 se začalo stavět mnoho supermarketů 

a počet zaměstnanců zde postupně klesal.

V čem vězí vaše láska k obchodu? Vaši rodiče 
byly také obchodníci?

Moji rodiče obchodníci nikdy nebyli. Já absolutně 

netuším, kde se to ve mně vzalo. Co ale vím 

zcela jistě, je fakt, že jsem byla zainteresována 

do této činnosti již od dětství. Vzpomínám si, jak 

jsme si s kamarádkami jako malé hrály na písku 

na prodavačky - to jsou velice hezké vzpomínky 

(úsměv). Ale skutečně, já jsem obchodník tělem 

i duší. To je hlavní důvod, proč tuto práci ještě 

vykonávám. Velice ráda si popovídám se svými 

zákazníky, a to i s  těmi mladými. Někdy si na 

různé věci stěžují, ale já se s nimi ráda domluvím, 

nevyhledávám žádné hádky. 

S lidmi jednám jako člověk s člověkem, vážně či 

s nadsázkou a musím přiznat, že s  některými 

studenty mám velice dobré vztahy, občas se cítím 

jako jejich máma.

Obchod je váš život. Jak dlouho ještě hodláte 
zastávat tuto práci?

Já osobně se již chystám do penze, a to 

s  největší pravděpodobností v tomto roce. Skončit 

samozřejmě není vůbec jednoduché, ale já to 

zvládnu. 

Co poté zamýšlíte udělat s obchodem? 

Tento obchod bych chtěla prodat „jak stojí a  leží“. 

Opravdu si nepřeji, aby tento podnik převzali 

„kolegové“ vietnamští. Nestojím o to, aby se z toho 

stala nějaká přemodernizovaná destinace. Vždy to 

byl malý staročeský obchod a  byla bych velice 

ráda, aby to tak navždy zůstalo. V krajním případě 

by mně nevadila například nějaká seriózní banka, 

ale chci, aby zde pracovali čeští občané.

 Těšíte se na penzi? Co hodláte po opuštění 
této práce dělat?

V prvé řadě musím zdůraznit, že na Volyni nedám 

dopustit. Žiji zde přibližně čtyřicet let a  cítím se 

jako pravý „Volyňák“. Já jsem se ovšem narodila 

na venkově a mám velice ráda zvířátka. Právě 

tento rok plánuji, že se tam odstěhuji a budu si 

vše užívat nastoprocent. Z  celého srdce miluji 

přírodu, která tam je úžasná.

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!

Skončili jsme spodní stranou Velkého náměstí, na 

jejímž konci proti domu č. p. 203 stávala Písecká brána. 

V její spodní části bývala hospoda V Brance. Domek 

vlastnila rodina Bechyňských, pekl se tam chleba 

a buchtičky po krejcaru. Obchod šel špatně, a tak 

Bechyňský odjel do Ameriky a stal se vystěhovaleckým 

agentem jedné lodní společnosti. Brána pocházela 

z  15. století a byla zbourána v roce 1878. Později dal 

měšťan Diamont zbourat na vlastní náklady i zbytky 

městských hradeb, které byly tak široké, že po nich 

mohl jet i vůz s dvojspřežím. V samotné Hradební 

ulici vedoucí k mlýnskému náhonu bylo pouze několik 

domů . V č. p. 160 bydleli pan Karel Ryska, tovární dělní, 

a  pan Josef Vachulka, dělník. Dalším domem bylo č. 

p. 161, ve kterém bydleli pan Jiří Lukavský, Stanislav 

Samec, vulkanizér, Bohumil Kábr, kolář, a Antinie 

Hejná, soukromnice. Dole po pravé straně byl poslední 

v  řadě patrový dům s červenou lucernou a patřil mezi 

dva vyhlášené veřejné domy ve městě. Říkalo se mu 

U Vody. Uvnitř byla celá řada malých pokojů a venku 

před domem postávaly prostitutky a lákaly své klienty. 

Později zde po jeho zrušení bydleli: Josef Fremr, frézař, 

Bedřich Krůta, obchodník, Václav Mařík, dělník, Václav 

Melka, dělník, Anna Skolková, dělnice, a Antonín 

Vlažný, dělník. Posledním domem stojícím dole na levé 

straně bylo č. p. 163, ve kterém bydleli Josef Sochor, 

úředník, a Antonín Toman, dělník, míval zde nějaký čas 

prodej vína pan Emanuel Fiala. Na konci, kde se ulice 

Hradební spojovala s ulicí Kochana z Prachové, bývala 

lotynka pana Jíchy. Čísla byla vyvěšena na dveřích. 

Každý si mohl utrhnout číslo za šesták, ale i za zlatku. 

Po tahu byla čísla označena červeně. Dnes po těchto 

domech není ani stopy a nachází se zde bytový  dům 

č. p. 1063, dále dům č.p. 329, ve kterém je prodejna 

elektro, a pak je zde restaurace Melodie, jež je součástí 

domu č. p. 159. Naproti je Second Hand, který patří 

k  domu č.p. 164. 

  Nahoru směrem k restauraci  Na Protivínské půjdeme 

ulicí Sokolovskou, dříve Švambekovou, ve které stávalo 

pouze pár domů na levé straně. První rohový č. p. 203 

patřil bratřím Hofmanovým, o něm budeme psát až po 

cestě horní částí náměstí, nad ním byl dům Neumannů 

a posledním bylo č. p. 410 krejčího Jakuba Rataje, pak 

dál k parku byly ještě čtyři domy, do kterých byl přístup 

z ulice Čelakovského, a  o ní zase někdy jindy. Šlo se 

kolem nich po vyvýšené rampě. Dnes na tomto místě 

stojí bytové domy č. p. 298 a 299. Na pravé straně 

byl dům, kde bydlela romská rodina, nad ním stály 

dvě stodoly a malý parčík a sklady silnic, posledním 

byl dnes dům MVDr. Faměry č. p. 624. Dříve zdobil 

průčelní zeď reliéf Plzeňských akciových pivovarů, 

autorem byl akademický malíř Jiří Rejžek, pivovary zde 

měly své  sklady. Ve dvoře sídlí místní hasičský sbor, 

býval zde v zahradě  pneuservis a pod parkem stojí 

nově dva bytové domy. Dnes na místě stodol a skladu 

stojí bytové domy č. p. 980, 981, 982 a 983. V č. p. 

980 je dole prodejna telefonů Globe. Příště začneme 

cestu č. p. 203 k lékárně na Velkém náměstí..

Hrnčířská ulice. v současnosti

Stará Hrnčířská ulice.

Stará Hrnčířská ulice.

 Sokolovská ulice. v současnosti

Hrnčířská ulice. v současnosti

Dům č. p. 624 jěště se sgrafity v Sokolovské ulici.

Zdroj: Jan Malířský
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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

OC MaOC 
cece 

Tel.: 733 518 758585  
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Obchodní dům MAXIM
Bezděkovská 30

386 01 Strakonice

dům MAAX MMMMMMdní ddům MAXIIIMní ůd dd Xdn mn m M XXIIIMMMůd MAXIMMmní ůn ůů M X Md ddům dní d MAAXXXIIIIMMMMMMMů M

Sleva 10% na výrobky

Sleva 20% na výrobky označené

Platnost do 30. 9. 2013
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NABÍDKA PRÁCE

redakce

Kuchaři
Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. nabízí volné 

pracovní místo na pozici kuchaři (kromě 

šéfkuchařů) v obci Vodňany. POŽADAVKY: 

vyučení v oboru, praxe podmínkou. Místo 

výkonu práce: Radčice, Vodňany - 12 h směny 

- krátký, dlouhý týden, nástup možný po 

dohodě. KONTAKT: Lucie Myslíková - e- mail: 

provoz.louckymlyn@alzheimercentrum.cz  

Obchodní referenti 
ČZ a.s. nabízí volné pracovní místo na 

pozici obchodní referenti v obci Strakonice. 

POŽADAVKY: vzdělání ÚSO strojního, 

ekonomického, obchodního nebo všeobecného 

zaměření, znalost práce na PC - uživatelsky, 

ŘP“B“, cizí jazyk výhodou - možnost umístění 

absolventa - pracovní poměr na dobu určitou 

1/2 roku s možností prodloužení VÝHODY: 

podnikové stravování, týden dovolené 

navíc KONTAKT: zaslat životopis na e-mail: 

mpichlikova@czas.cz  

Seřizovači a obsluha konvenčních 
fréz
KOVOS ST s.r.o. nabízí volné pracovní místo 

na pozici seřizovači a obsluha konvenčních 

fréz v obci Řepice. POŽADAVKY: vyučení ve 

strojírenském oboru Nástup: ihned Pracovní 

doba : 1 směnná Mzda: do 20 000Kč 

KONTAKT: Martina Krejčová, 383323038, 

info@kovosst.cz

Pomocní pracovníci ve výrobě 
Kaufland Česká republika v.o.s. nabízí volné 

pracovní místo na pozici pomocní pracovníci 

ve výrobě v obci Strakonice. Pracovní místo: 

pracovník/ce pekárny - zkrácený úvazek na 

6,5h - 2 směnný provoz + so, ne 

KONTAKT: Kubičková, +420 383 324 368, 

cz4000hl@kaufland.cz  

Prodavači smíšeného zboží 
Alois Hradský nabízí volné pracovní místo 

na pozici prodavači smíšeného zboží v 

obci Strakonice. Pracovní poměr na dobu 

neurčitou se zkušební dobou. KONTAKT: pí. 

Hradská, tel.: 724 278 684

Účetní všeobecní 
POLANSKÝCH, s.r.o. nabízí volné pracovní 

místo na pozici účetní všeobecní v obci 

Protivín. POŽADAVKY: minim. SŠ vzdělání 

ekonomického směru, praxe minim. 2 

roky KONTAKT: zaslat životopis na e-mail: 

polansky@polanskych.cz  

Prodavači potravinářského 
zboží 
MASO UZENINY PÍSEK, a.s. nabízí volné 

pracovní místo na pozici prodavači 

potravinářského zboží v obci Strakonice. 

Požadavky: - vyučen v oboru prodavač - praxe 

výhodou Jedná se o prodej masných výrobků v 

obchodním domě COOP Strakonice Zájemci se 

hlásí na tel: 382 203 275 - H. Benešová, nebo 

tel: 606 758 929 p. Veselý  

Prodavači potravinářského 
zboží 
Galaxie spol. s r.o. nabízí volné pracovní 

místo na pozici prodavači potravinářského 

zboží v obci Strakonice. POŽADAVKY: 

vyučení - obor vzdělání nerozhoduje, praxe 

je výhodou. Pracovní doba 2 směnná - 1x za 

14 dní sobota dopoledne KONTAKT: osobně v 

pracovní dny od 7 -10h nebo telefonicky L. 

Hlinka, +420  777 710 440, 777 710 441 

Provozní pracovníci
Galaxie spol. s r.o. volné pracovní místo na 

pozici provozní pracovníci v obci Strakonice. 

Pouze noční směna KONTAKT: Libor Hlinka, 

777710440, galaxie@tiscali.cz nebo na 

telefoním čísle: 777 710 441, pí. Brendlová  

Pracovníci ostrahy, strážní 
RETAIL SECURITY s.r.o. nabízí volné pracovní 

místo na pozici pracovníci ostrahy, strážní 

v obci Vodňany. POŽADAVKY: osvědčení o 

rekvalifikaci strážný, čistý trestní rejstřík, 

potravinářský průkaz, praxe v oboru vítána, 

poctivost, samostatnost, flexibilita, stabilita, 

zodpovědnost, pracovní nasazení, ochota učit 

se novým věcem KONTAKT: životopisy zasílat 

na email: nabor@retailsecurity.cz , proběhne 

výběrové řízení u zaměstnavatele  

Betonáři, železobetonáři 
a  příbuzní pracovníci 
STRAKON CZ s.r.o. nabízí volné pracovní 

místo na pozici betonáři, železobetonáři a 

příbuzní pracovníci. POŽADAVKY: znalost čtení 

výkresové dokumentace, praxe v oboru železář 

3 roky, zručnost. KONTAKT: tel 604257150, 

e-mail: s.krejsa@strakon-st.cz  

Řidiči nákladních automobilů  
Kili, s.r.o. nabízí volné pracovní místo na pozici 

řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) v 

obci Strakonice. Požadavky: - řidičský průkaz 

C + platný profesní průkaz Pracovní poměr na 

dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení 

Zájemci zašlou životopis na mailovou adresu : 

karel.blaha@kili.cz  

Kuchaři 
ČZ Gastro, s.r.o. nabízí volné pracovní místo 

na pozici kuchaři (kromě šéfkuchařů) v obci 

Strakonice. POŽADAVKY: vyučení v oboru 

kuchař/ka, praxe v studené kuchyni výhodou 

Pracovní doba 1 směnná, nástup od 3.30 hod. 

Pracovní poměr na dobu určitou 1/2 roku s 

možností prodloužení VÝHODY: podnikové 

stravování, týden dovolené navíc KONTAKT: p. 

Bečka 602 447 775 - VOLAT PO 8 hod. ráno  
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Tradiční bojové umění ve Strakonicích

V naší sportovní rubrice jsme v minulosti hovořili 

o mnohých známých i neznámých aktivitách, 

provozovaných na různém povrchu a s různým 

vybavením. Tentokrát si bereme na paškál sport, k jehož 

trénování nám ve své podstatě stačí pouze vlastní tělo, 

avšak v mnohých ohledech, zejména otázce psychické 

náročnosti a disciplíny, hledá těžko konkurenci.

Škola bojových umění fudochi – kan, o kterou jsme 

se v této souvislosti zajímali, vyučuje pod vedením 

zkušeného trenéra Marka Váchy stylů hned několik. 

Mezi tradiční umění, které se tu můžete naučit, patří 

aikido, tai – chi a karate. Tyto se trénují převážně 

nácvikem technik, povětšinou v kimonu (tradiční úbor). 

Svěřenec také může dosáhnout různých technických 

stupňů, odlišených zpravidla barvou pásku na kimonu. 

Thajský box a MMA (smíšená bojová umění) se pak 

na straně druhé soustředí na boj na ulici, schopnost 

reagovat na různé situace a bránit se proti přesile ve 

chvílích, které nás mohou potkat v běžném životě.

V současné době se klub stěhuje do nové haly, kde 

by se mělo od září začít také trénovat. Na počátku 

historie této školy však byly podmínky poněkud jiné. 

Prvopočátky jsou spojeny se strakonickým DDM, 

kde pan Vácha převzal kroužek aikida, dostal jej pod 

záštitu Ondřeje Musila (předseda rady reprezentace 

karate), jehož seminářů se strakoničtí bojovníci 

již tradičně účastní, a začal trénovat zvlášť děti a 

dospělé. Před několika lety se naskytla možnost 

pronajmout výměník naproti sokolovně, který 

nezůstal nevyužit. Z něj se stalo místo, kde se začala 

tvořit současná koncepce a tvář fudochi – kan.

Jak bylo naznačeno v úvodu, bojový sport, pakliže jej 

chceme dělat dobře, pochopit jeho principy a zákony, 

není jen otázkou síly a fyzické vyspělosti. Trenér 

Vácha proto klade důraz na tradici a morální hodnoty. 

Osvětlení toho, co svým žákům předává, uzavřel vcelku 

výmluvným citátem: ,,Je snadné porazit nepřítele v 

horách, ale je těžké porazit nepřítele ve své hlavě.“

Abychom do klubu nahlédli také z druhé strany, povídali 

jsme si se Zdeňkem Rodem, který pod Markovým 

vedením trénuje již čtyři roky. Z jeho slov bylo zřejmé, 

že mu myšlenka, se kterou se v klubu trénuje, není cizí. 

,,Bojové umění se mi líbí hlavně proto, že je pořád co 

zlepšovat, taková celoživotní práce na sobě samém,“ 

říká sympatický student. S nadšením také kvituje 

pořádání seminářů se známými osobnostmi na poli 

jednotlivých stylů. ,,Na seminářích mám možnost učit 

se od profesionálů, je to dobrá příležitost,“ vysvětluje. 

,,Bojový sport bych doporučil každému, kdo má vůli na 

sobě pracovat. Nikdy není pozdě začít,“ uzavírá Zdeněk.

Štěpán Pelán
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KULTURNÍ PROGRAM- SRPEN

TECH ART Strakonice
Termín: 6. září – 29. září

Místo konání: Maltézský sál

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

Výstava děl  studentů  VOŠ  &  SOŠ &  SOŠŘaS  

Strakonice

Taneční odpoledne s písničkou
Doba konání: 15. září od 15:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 50 kč

K tanci a poslechu hraje Václav Kovář 

a  Talisman.

Michal Horáček: 

Mezi námi, podtitul: Básně, písně, 
otázky

Doba konání: 18. září od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Předprodej v DK: Pondělí – Pátek (10:00 – 

12:00, 13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535)

Zábavný pořad, kde kromě protagonisty 

Michala Horáčka účinkují: Ondřej Ruml, Lenka 

Nová, František Segrado a orchestr pod vedením 

Matěje Benka. Recitál jedné z nejvýraznějších 

osobností české hudební scény. Muž, který 

uspěl v mnoha oblastech veřejného života, se 

vám osobně představí spolu se svými hosty v 

hudebním pořadu s vyprávěním o své tvorbě a s 

písněmi, které spoluvytvářel.

Setkání s písničkou
... po 40 letech k poctě čestného občana města 

Strakonice Ladislava Roma.

Doba konání: 19. září od 19:00

Místo konání: Dům kultury

Předprodej v DK: Pondělí – Pátek (10:00 – 12:00, 

13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535)

V rámci festivalu Czech Brass Festival 2013.

Účinkují: Dechové kapely Nektarka - LŠU 

Strakonice (vítěz Zlaté křídlovky 1973), Jižané 

(vítěz Zlaté křídlovky 1973), Šohajka (vítěz Zlaté 

křídlovky 2012).

Uvádějí: Vladimír Stroner a Lubomír Jech.

Na setkání jsou pozváni téměř všichni bývalí žáci 

pana Roma a také jeho přátelé a kolegové, ať již 

z jeho rodiště v Rožmitále pod Třemšínem, nebo 

z  jeho předchozího působiště  Toužimi.

Tancem za svět krásnější
Doba konání: 21. září od 13:00 

Místo konání: Dům kultury

Předprodej v DK: Pondělí – Pátek (10:00 – 

12:00, 13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535)

 II. ročník dětské pohárové soutěže ve 

společenských tancích.

Víš přece, že neslyším, když teče 
voda
Doba konání: 24. září od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Předprodej v DK: Pondělí – Pátek (10:00 – 12:00, 

13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535)

Agentura Harlekýn, s.r.o., Václav Hanzlíček

Robert Anderson

Tři příběhy, které nám autor líčí, jsou  směšné, ale 

velice lidské. V jistých obměnách mohou potkat 

každého z nás.

V prvním - Poznání šokem - řeší ředitel divadla 

s  avantgardním autorem v době vzniku hry 

(1967) choulostivý záměr uvést na scénu nahého 

muže. Ředitel chce dokázat, že nenajdou herce, 

který by si takovou roli chtěl zahrát, ale připlete se 

do toho ke všemu odhodlaný šmírák, a aby dostal 

šanci, je ochoten udělat cokoli...

Ve druhém - Stopy holubic - řeší unavený 

manželský pár s prodavačem nábytku problém 

odděleného lože, dokud se k tomu nenachomýtne 

mladá samička, která zatím touží po loži 

společném.

Poslední - Já jsem Herbert - je divácky vděčným 

zážitkem. Dialog věkem již popleteného 

páru, zapomínajícího nejenom, co řekli před 

okamžikem, ale přimíchávajícího do rozhovoru 

jména a milenecké historky, které prožili s někým 

jiným.

 Režie: Pavel Háša

Překlad: Marie Horská, Ota Ornest

 Hrají:

Poznání šokem: Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav 

Vydra, Dana Morávková/Eva Janoušková

Stopy holubic: Naďa Konvalinková, Jiří Ptáčník, 

Dana Morávková/Eva Janoušková, Václav Vydra

Já jsem Herbert: Petr Nárožný, Květa Fialová/

Libuše Švormová

Marek Ztracený s kapelou
Doba konání: 25. září od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Předprodej v DK: Pondělí – Pátek (10:00 – 12:00, 

13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535)

Pouťová diskotéka s Milošem 
Zemenem
Doba konání: 28. září od 21:00 

Místo konání: Dům kultury

Předprodej v DK: Pondělí – Pátek (10:00 – 12:00, 

13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535)

Věra Špinarová a Adam Pavlík Band
Doba konání: 2. Říjen od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 390 Kč

Předprodej v DK: Pondělí – Pátek (10:00 – 12:00, 

13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535)

Vstupenky v prodeji od 12.8.2013.
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 3 října 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. října 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: MELOUN
Výherci minulého čísla: Krumlová Marcela, Strakonice Pavelková Alena, Strakonice
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 RECEPTY:
Dýňová polévka s pórkem
Množství: pro 6 osob

1 kg máslové dýně

1 menší cibule

2 malé pórky

1 stroužek česneku

1 hrnek zelených dýňových semínek

1/2 lžičky mletého chilli

špetka mletého cayennského pepře

1/2 lžičky soli

2 lžičky citronové šťávy

2 lžíce másla

2 lžíce oleje

1 lžička kari pasty

1 l zeleninového nebo kuřecího vývaru

sůl, pepř

1 plechovka kokosového mléka

krutony

1. Dýni zbavíme semen, oloupeme a pokrájíme na kousky. Oloupanou 

cibuli nakrájíme na kostičky, pórek na kolečka. Část pokrájené zelené 

části odložíme na ozdobu. Česnek oloupeme a nakrájíme na plátky.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem. 

V  misce promícháme dýňová semínka s chilli, pepřem, solí a citronovou 

šťávou, rozložíme je na plech a pečeme asi 10 minut ve vyhřáté troubě.

3. V hrnci rozehřejeme máslo a olej a opečeme na něm cibuli, pórek 

a česnek. Přidáme kari pastu a společně opečeme. Přisypeme kousky 

dýně, zalijeme vývarem a vaříme asi 15 minut.

4. Do hrnce přilijeme kokosové mléko a vaříme dalších 10–15 minut, 

dokud není dýně měkká. Polévku dochutíme solí, pepřem a rozmixujeme 

tyčovým mixérem dohladka.

5. Jednotlivé porce polévky ozdobíme orestovanými semínky, krutony 

a  pórkem.

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

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 

47,-Kč

50,-Kč

30,-Kččččččččč
42,-KčKččččččččččččččččččččččččččč

38,-KKKKKčččččččKKKččKčKKKKKKčččKKčKKčKčččččč
37,-KKKKKKKčččKčKKKKčKKKččKKKKččKKKKKKčKKččKčKččKč

30,-Kč

49,-Kč

KAVARNA AAAAAAAAAAAA      OCOO  MAXIM Strakonice

http://ona.idnes.cz/
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V tanci musíte vše dělat na 200 procent, tvrdí Aneta Petříková.

Tanec  - komunikace mezi tělem a duší. 

Vyjadřuje to, na co slova nestačí. Odhaluje 

tajemno, které hudba skrývá. To vše a mnohem 

více můžeme říci o tanci,  o tom všem se můžete 

přesvědčit na vlastní kůži právě vy!

Taneční kroužky pořádá DDM Strakonice, 

TJ Sokol Strakonice, Hudební škola YAMAHA 

a volnočasový klub ToLeDo s tím, že téměř 

všechny druhy tohoto sportu se praktikují právě 

v domě mládeže. A právě alternativ tancování 

je skutečně mnoho. K dispozici je například 

aerobik, break dance, country dance, disco 

dance, hip-hop, jumpstyle, street dance, ale 

také orientální tance či taneční pro dospělé, 

kde se můžete pobavit a rozhýbat své tělo 

v  rytmech latinsko-amerických tanců či tanců 

standardních. Vše je navíc rozděleno do skupin 

pro začátečníky či pokročilé, někde je možnost 

i pro přípravku, tudíž své místo si nepochybně 

najdete. Ceny se téměř ve všech nabídkách  

pohybují okolo 1200 Kč.

Jednou z těch, co tancují již řadu let a  tanec 

pro ně znamená něco nevýslovného, je 

osmnáctiletá Aneta Petříková. Tato mladá dáma 

si jednoho osudového dne řekla, že to prostě 

zkusí, a ihned na první schůzce věděla své: 

„Zkoušela jsem dost sportů, ale tanec mě ihned 

očaroval. Okamžitě jsem věděla, že jsem se pro 

to narodila,“ říká Aneta. Upozorňuje také na 

skutečnost, že přátelství ve světě tance je snad 

nejdůležitější. „Tancuji ve skupině eM GROUP 

a za ta léta jsem poznala skvělé lidi, kteří jsou 

pro mě druhou rodinou. Když s někým tancujete 

několik let, znáte je od hlavy až k patě, můžete 

jim věřit. Vy vlastně při nějakých složitých 

tanečních prvcích svěřujete své zdraví druhému. 

Důvěra mezi námi je jedna z nejpodstatnějších, 

pak dokážeme vše,“ kvituje Aneta.

Tanec je občas také cesta od všemožných 

problémů a trápení. „Vždy když se necítím dobře 

a nemám svůj den, trénink uvítám. Vytancuji 

ze sebe veškeré trable a pak se cítím dobře po 

psychické stránce. Po stránce fyzické to už tak 

dobré není. S holkama si dáváme pokaždé velmi 

do těla. Chodíme z tréninků úplně vyčerpané,“ 

poukazuje na náročnost tréninkových dávek. 

„Je to ale dobře. Zvlášť v tanci vše musíte dělat 

na dvě stě procent, pak je to, jako byste ani 

netancovali,“ dodává nadaná tanečnice.

Za svůj vzor Aneta považuje Radku Novákovou 

či svého trenéra Marcela Kose, který je zároveň 

i choreografem. „Marcel je pro nás všechny 

velikou inspirací. Je pro nás velice důležitý. 

Musím říct, že se jedná opravdu o velikou 

taneční personu. Právě on s námi vyrůstal 

a  otevřel nám bránu do světa tance, za to jsme 

mu nejvíce vděčné. Musím také vypíchnout 

světovou skupinu Diversity, nebo například 

nedaleko od nás ZIP Písek. Samozřejmě mě 

také inspirují holky, se kterými tancuji. Neustále 

hledáme na sobě chyby a snažíme se je 

odstraňovat,“ uzavírá.
Roman Škoda
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Královna sportu má ve Strakonicích své místo
Jak tomu u sportovních her s dlouhou 

a  bohatou tradicí bývá, průkopníků 

a  potažmo mladých zájemců o ně je výrazně 

méně než u divácky atraktivnějších aktivit. 

Sport, který tento článek zkoumá blíže, stojí 

na pomyslném žebříčku tradice a historie na 

vrcholu. Jak z  názvu vyplývá, řeč nemůže být 

o ničem jiném než o atletice. 

Při hledání počátků tohoto sportu nás 

nepřekvapí, že jeho kolébkou bylo antické 

Řecko. Starověký pentatlon (pětiboj) se 

skládal ze zápasu, běhu, skoků, hodu diskem 

a  oštěpem. V 17. století pak hrála významnou 

roli Anglie, kde byly pořádány závody v  běhu. 

Sázky se uzavíraly jak mezi diváky, tak 

samotnými běžci. Teprve v 19. století se 

začínaly tvořit kroužky amatérů a  později 

sportovní kluby. Za zmínku také stojí fakt, 

že zatímco muži soupeřili v  atletických 

disciplínách již na olympijských hrách v roce 

1896, ženy se k této možnosti dostaly až po 

první světové válce. 

Ve Strakonicích na tuto tradici navazuje 

atletický oddíl vedený manžely Plačkovými. 

Klub samotný založil před jedenácti lety 

Martin Plaček, kterého strakoničtí gymnazisté 

znají také jako učitele biologie a tělesné 

výchovy. Jejich svěřenci jsou rozděleni podle 

věku do dvou skupin. Ti mladší, vedení paní 

Plačkovou, si na trénincích zlepšují motoriku, 

reakce a  celkovou fyzickou zdatnost převážně 

formou hry. ,,Děti Janu milují a ona na ně 

nedá dopustit,“ říká Alena Harantová, která 

hájila barvy strakonického oddílu dlouhých 

deset sezon, a prošla tak rukama obou 

trenérů. „Legrace skončila, když jsem přešla 

ke starším. Místo her přišly na řadu náročné 

tréninky, které ne všichni zvládali, a někteří 

rychle odcházeli,“ vzpomíná.

Na druhou stranu se však těm, kteří vytrvali, 

vracela snaha v podobě soutěžních úspěchů, 

ať už v oficiálních závodech, kde je ke startu 

potřeba potvrzení od asociace, nebo na 

kláních neoficiálních, která se nekonají na 

závodních drahách. 

Kromě běhu, jenž je součástí prakticky každé 

disciplíny, se trénuje také například skok 

do výšky a dálky, hod koulí nebo oštěpem, 

zatímco skok o tyči a hod kladivem mezi 

trénovanými disciplínami není, jelikož pro ně 

nejsou vybudovány sektory. ,,Kvalita stadionu 

je celkově špatná, hodně toho chybí nebo se 

rozpadá,“ vysvětluje Alena. 

Přestože vloni pověsila tretry na hřebík, 

na své působení v oddíle vzpomíná ráda. 

Zajímavou součástí byla soustředění, kde 

pana Plačka pro jeho nekompromisní přístup 

k tréninku proklínali všichni bez výjimky. 

,,Jakékoliv protesty zamítl se slovy, že nejsme 

na dětském táboře, nýbrž na soustředění,“ 

usmívá se bývalá atletka. ,,Martin byl jako 

trenér hodně přísný, ale bylo vidět, že ví, 

co dělá, a je pro věc zapálený. Myslím, že 

strakonická atletika má budoucnost,“ uzavírá 

mladá sportovkyně.
Štěpán Pelán
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