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Václavská pouť ve Strakonicích

Největší jihočeská pouť opět zavítala do 

Strakonic a i tentokrát nás čekal velice náročný, 

bohatý program. Vše začalo vernisáží XI. ročníku 

výstavy ručních prací nejen seniorů v domově 

pro seniory v Lidické ulici a farmářskými trhy na 

hradním nádvoří. Čekal jsem rozsáhlou nabídku 

všeho druhu, byl jsem zvědav, jak se bude vše 

vyvíjet. 

V pátek, kdy město ještě nezaplňovaly 

všemožné stánky, byla pouť nezvykle klidná. 

K vidění byly hlavně rodiny s malými dětmi 

u  atrakcí, milovníci zlatého moku, kteří neotáleli 

a barva jejich obličejů nabírala zajímavě 

narudlou barvu, ale také zamilované páry, 

které se kochaly pouťovým dárkem od svého 

protějška. Vrchol pátečního dne byl, jako každý 

rok, velký ohňostroj, na který se shromáždil 

snad každý návštěvník. „Letos to docela ušlo, 

ale myslím si, že minulý rok jsme viděli lepší 

ohňostroj ,“ uslyšel jsem od Martina Košty. 

Podle mého úsudku tento mladík popsal celý 

sledovaný „humbuk“ stručně, ovšem výstižně a 

já jeho názor sdílím rovněž.

Klidný pátek byl u konce a čekala nás velká 

sobota, ten největší den z poutě. Již v ranních 

hodinách byla doprava v různých koutech 

Strakonic uplně pozastavena a v  těchto místech 

se začaly plnit stovky stánků rychlostí blesku. 

Projít celou pouť bylo bez pocitu únavy téměř 

nemožné, leč já jsem se o to pokusil a svůj 

cíl jsem splnil. Společnost mi dělal zkvašený, 

pouťový nápoj – burčák, který byl letos nadmíru 

kupován. „Letos se burčák prodává skutečně 

více jak dostatečně. Cesta ze Znojma se 

z  tohoto hlediska, myslím, vyplatila. Udělali jsme 

si s kamarády výlet spojený s vaší Václavskou 

poutí a jsme nadšení. Já jsem tady poprvé, ale 

jak říkají kamarádi, s kterými tady prodávám, 

tento rok je absolutně nejlepší,“ tvrdí pozitivně 

naladěný Marek Čech, mimojiné známý autor 

filmových recenzí, jenž si přijel do Strakonic 

paradoxně hlavně odpočinout. Mou povinností je 

podotknout, že tento stánek zaměřený na prodej 

zkvašeného nápoje byl jednoduše nejlepší. 

Porovnat jsem jej mohl i s ostatními, po většině 

moravskými, produkty, neboť ochutnávka byla 

zdarma všude. Porovnávat jsem nemusel pouze 

tento tekutý fenomén. Od 13:30 do 22:00 byl 

na parkovišti pod nemocnicí nabitý program 
pokračování na straně  2
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Václavská pouť ve Strakonicích

hudebních skupin. Postupně nám mohly zahrát 

například skupiny When it rains, Krwawý koleno 

či kapela Šafrán. Sobotu zakončila pouťová 

diskotéka Miloše Zemena, kde bylo pochopitelně 

veliké veselo.

Neděle probíhala v podobném duchu jako 

sobota. Malí ale i velcí nadšenci různých 

atrakcí se mohli naposledy „vyblbnout“, ale 

třeba i vystřelit růži někomu, na kom jim záleží. 

Neděle také nabídla svůj prostor fanouškům 

legendárních PARKÁNŮ opět na parkovišti pod 

nemocnicí, tudíž hudby bylo na letošní pouti 

více než dost. A nejenom hudby. Počet lidí, 

kteří navštívili Václavskou pouť opět dosahoval 

maximu z předešlých let. O přesném počtu 

netřeba spekulovat, nicméně je jasné, že poutě 

jako takové se těší nesmírné popularitě a lidé 

vždy přijdou. Nezbývá nám nic jiného, než se 

těšit na příští rok, který, doufejme, nám přinese 

opětnou radost, nadšení a třeba i nevýslovně 

chutné pouťové koláče!
Roman Škoda

Čtení v lidské duši jako poslání

Pokud se vám stane, že uklouznete na 

zledovatělém chodníku a zlomíte si zápěstí, vaše 

kroky pravděpodobně povedou na chirurgii, kde 

se o vás muži v bílých pláštích postarají. Vcelku 

nic neobvyklého. Kam se ale vydat s bolavou 

duší? Právě profesí, při níž je člověk při zkoumání 

klientova problému odkázán pouze na své znalosti, 

zkušenosti a intuici, se budeme zabývat podrobněji. 

Psychologie, o níž je řeč, byla dlouho součástí 

filosofie. Počátky vědecké psychologie se datují 

kolem roku 1879, kdy vznikla první psychologická 

laboratoř v Lipsku. V současné době se je 

vymezeno mnoho směrů, většinou vycházejících 

z poznatků jejich zakladatelů (např. Freudova 

psychoanalýza). V běžném životě se však s touto 

vědou setkáváme více, než si na první pohled 

uvědomujeme. Psychologie je běžně součástí 

marketingu, reklamy, politiky a jiných oblastí.

Pro lepší ilustraci toho, co tato práce obnáší, 

jsme si na pomoc přizvali pana Jaromíra Havlíka, 

který v současné době pracuje v pedagogicko-

psychologické poradně ve Strakonicích a má 

v  oblasti psychologie dlouholetou praxi.  

Není překvapením, že toto povolání není 

z  nejsnazších. ,, Moje práce mě baví a naplňuje 

a její psychická a časová náročnost je druhou 

stránkou toho všeho.“, vysvětluje absolvent 

FF UK, který se k psychologii dostal oklikou. 

,,Původně jsem studoval ekonomii, a psychologii 

si vzal jako doplňkový obor. Práce s lidmi mě však 

lákala natolik, že se z vedlejšího oboru brzy stal 

hlavní“,  vzpomíná. Podobně jako u většiny profesí, 

i zde člověk získává zkušenosti a cenné poznatky 

až po letech praxe. „ Moje začátky v poradenských 

zařízeních se mi vtiskly hluboko do paměti. 

Pochopil jsem, že vše, co potřebuji znát, mě naučí 

samy děti“, přemítá. 

Práce tohoto typu vyžaduje obsáhlejší přípravu.. 

,, Kromě znalostí je neméně důležitá schopnost 

komunikovat a vcítit se do druhého, v nepříznivém 

stavu vidět možnosti dalšího vývoje“ podotýká. Další 

podmínkou pro úspěch v této branži je neustále 

rozšiřování obzorů. ,,Prakticky permanentně se 

účastním různých seminářů. Načerpané poznatky 

jsou téměř okamžitě využity v praxi, proto je 

potřeba vzdělávat se stále větší než čas, který jsem 

do něj schopný investovat“, zdůrazňuje.

 Práce psychologa má však také své světlé 

stránky. ,,Když vidíte obdivuhodnou snahu některých 

lidí překonat své osobní potíže, cítíte větší chuť do 

další práce“, vysvětluje pan Havlík. ,,Prostřednictvím 

své práce jsem se také seznámil s řadou tvůrčích 

a obětavých lidí, zejména v době, kdy jsem se 

pohyboval po speciálních školách“, upřesňuje. 

,,Je ovšem pravdou, že vše, jako v každé profesi, 

záleží na lidech - tato práce není udílením rad, ale 

spíše formou doprovázení – když se povede dobrá 

spolupráce, je šance, že se v původně špatných 

věcech najde i něco dobrého“ uzavírá.
Štěpán Pelán
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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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Milé maminky a tatínkové,

jistě tušíte,     že pečovat o dítě neznamená jen 

zajistit dostatek potravy, oblečení, hygienu, zdravotní 

péči, výchovu atd. Dítě potřebuje pohlazení, dotek, 

lásku, povzbuzení. Mazlení a  hlazení, jehož se 

nám v dětství dostává, nám pomáhá vytvořit si 

zdravou představu o sobě samých. Podporuje 

v  nás jistotu, že když se nás někdo dotýká, také 

nás přijímá a miluje. Proto bych vás ráda naučila 

masáž miminek,kterou můžete odstranit poporodní 

trauma, masáž pozitivně ovlivní děti s  dyslexií, 

lehkou mozkovou dysfunkcí.Zlepšuje stav 

astmatiků, alergiků, zklidňuje hyperaktivitu dětí. 

Působí na svalový, oběhový a lymfatický systém. 

Masáže působí preventivně i léčebně. Ukázka 

masáže proběhne 11.10.2013 v 16.30.

8.11.2013 v 16.00

V masérně (budova Maxim 2.patro).

Aby jste si to sami vyzkoušeli a 

naučili vemte si sebou nepropustnou 

podložku a plínku,samozřejmě 

miminko,nebo dítko do 3 let.

Počet je omezen, tak je nutné se 

předem objednat-mobil :776650114

Cena je 180.-Kč.Olejíček na masáž 

je v ceně.

Těší se na vás Miluše Tasáryová

MASÁŽ MIMINEK

PR
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Petr Štěpán – obrazy
Doba konání: 2. říjen – 27. říjen

Místo konání: Maltézský sál

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

DP „A“ – Taneční hodiny pro starší a pokročilé
Doba konání:  15. říjen od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 250 Kč

Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Bohumil Hrabal, Václav Nývlt, Josef Dvořák

Nová divadelní úprava hry Bohumila Hrabala, která 

křehce a srozumitelně zprostředkovává texty pábi-

telských historek, objevuje pravdu o životě, lásku 

v  mnoha podobách a filozoficky znamenitě podlo-

žený humor autora.

Příběh novely je naprosto nepodstatný, stejně jako 

samotná pointa. Tento monolog víceméně sám se 

sebou vede zestárlý strýc Pepin, který se snaží 

vzpomínat na ztracené mládí, poučit a především 

zaujmout mladou slečnu Kamilu, která ho nako-

nec odmění pohledem na své nahé tělo. Osobité 

uchopení tohoto jedinečného textu Pepou Dvořá-

kem a  jeho divadelní společností je zárukou, že se 

určitě nebudete nudit.

Režie: Josef Dvořák

Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Rostislav Trtík, Dagmar 

Schlehrová, Markéta Hrubešová, Adéla Zejfartová

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

13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535)

Ani Krampol není dokonalý
Doba konání: 16. říjen od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 180 Kč

Vyprávění známého herce o jeho zážitcích z natá-

čení mnoha filmů, seriálů a především z natáčení 

pořadu „Nikdo není dokonalý“.

Zábavný pořad s Jiřím Krampolem a Michalem 

Herzánem.

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

13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535)

Setkání s ezoterikou
Doba konání: 19. říjen od 10:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 100 Kč

Velký sál:

10.00 hod. Tanec s hedvábnými vějíři (TS Cetare 

České Budějovice)

12.00 hod. Tanec indický (TS Cetare České Bu-

dějovice)

13.00 hod. Meditační koncert na tibetské mísy (Ri-

chard Lang)

15.00 hod. Tanec s hedvábnými vějíři

 

V prostorách velkého sálu se budou těšit na vaši 

návštěvu: TARA (automatická kresba a taroty), 

Martina Blažena Boháčová (numerologie, astro-

logie, taroty), Jana Skálová (výklad karet, reiki, 

numerologie), Alena Bílková (tělové svíce), Pavlí-

na Klasnová (přírodní kosmetika a aromaterapie), 

Marcela Neckářová (ručně vyráběné exotické šper-

ky), Dana Binderová (výklad karet), Petr Prokopec 

(astrologie), sl. Lucie (intuitivní energetické masá-

že), Richard Lang (čakrová diagnóza tibetskými mí-

sami), víla Pohádka (pohádková dílnička pro děti)

Zrcadlový sál:

11.00 hod. Dana Jirkalová - Radost v rytmu (pro-

žitkový a uvolňující program pro dospělé a děti)

odpolední jóga s Alenou Pilnou

 

Prácheňka:
14.00 hod. Přednáška Martiny Blaženy Boháčové 

na téma „Co nás čeká v roce 2014?“

16.00 hod. Přednáška MUDr. Martina Daniela na 

téma „Mít se rád“

 V dolním foyer prodejní výstava obrazů Aleny Srstkové.

Vstupné platí na celý den včetně přednášek.

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

13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535)

Koncert Xavier Baumaxa
Doba konání: 21. říjen od 19:30

Místo konání: Rytířský sál

Vstupné: 100 Kč

Koncert písničkáře a kytaristy, jehož projev je za-

ložen na slovních hříčkách a parodiích na různé 

hudební styly.

Xavier Baumaxa je buránek regionálního charak-

teru, se stále větším geografickým a mezigene-

račním přesahem. Své písně skládá zpravidla při 

různých rytmických činnostech, jako je: sekání 

dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu, pla-

vání kraulem či naznak, zatloukání hřebíků hundrt-

fýrcich - stovek, natírání plotu tixotropní lazurou, 

kopání ilegálních trativodů, přejíždění středové dál-

niční přerušované čáry, a to hlavně v noci, cvakání 

zuby po přejetí dvojité nepřerušované čáry, a to 

hlavně nad ránem, v neposlední řadě také poslou-

chání praskotu krbu, které je však arytmické, takže 

je to sporné...

DP „B“ – Cyrano
Doba konání: 22. říjen od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 280 Kč

Divadelní spolek Kašpar

Edmond Rostand

„Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií... Jak známo, 

velký nos velkého ducha značí...“ Příběh plný hr-

dosti a lásky, který rozhodně nezestárl.

 Režie: Jakub Špalek

 Hrají: Cyrano - Martin Hofmann, Roxana - Jitka 

Čvančarová/Eva Elsnerová, De Guiche: Marko 

Igonda, Kristián - Jan Jankovský, Valvert - Štěpán 

Coufal, Le Bret - Lukáš Jůza, dále hrají: Pavel Lag-

ner, Tomáš Karger, Aleš Petráš, Zuzana Onufráková

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

13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535)

Kristína s kapelou

Doba konání: 24. říjen od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 230 kč

Koncert známé slovenské zpěvačky.

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

13:00 – 16:00, tel.č.: 383 311 535

Koncert skupiny Šrume.cz
Doba konání: 26. říjen od 20:00

Místo konání:  Sál U Kata

Country, folk, bluegrass pro dobrou náladu k po-

slechu i tanci.

Syndy Z. Katayama
Doba konání: 29. říjen od 19:30

Místo konání: Rytířský sál

Přednáška „Nastartujte své zdraví“

Naučte se efektivní principy, které vám pomo-

hou nastartovat vaši „léčivou“ mysl a pomohou 

vám dosáhnout úspěchu. Na této přednášce po-

chopíte, jak funguje vaše mysl a jak s ní praco-

vat, abyste podporovali své zdraví a ne naopak.

Dozvíte se také o metodě EFT, která je neje-

fektivnější prostředek k dosažení psychického 

i fyzického zdraví a odstranění vašich bloků 

v  úspěchu a  financích. Součástí přednášky je 

otevřená diskuze..

KULTURNÍ PROGRAM ŘÍJEN
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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!

Nyní se po druhé straně náměstí vydáme 

směrem k radnici. Začínáme u domu č.p. 203 

patřícímu rodině Hofmanových. Leo se zabýval 

obchodem s radiospotřebiči a pražením kávy 

a burských oříšků. Pražírna a skladiště stály 

u nádraží. Bratr Otta byl inženýrem chemie. 

Po válce odešli do Anglie a Leo se pak vrátil. 

Žily zde ještě Berta a Žofie Hofmanová, 

soukromnice. Dále zde bydleli: obchodní 

příručí FrantišekKukal, tovární dělnice Barbora 

Švehlová a šofér Karel Červenka. Později zde 

bývala mototechna, prodejna zahrádkářských 

potřeb a nakonec hotel Fontána, nyní s čínskou 

kuchyní. Další dům č. p. 333 je oddělen uličkou 

zvanou Malá Stráž, která byla začátkem ulice 

Čelakovského, tento dům patřil rodině Losů. 

Pan Eduard Los zde měl obchod střižním zbožím 

a byl předsedou gremia obchodníků. Byla zde 

později prodejna hraček. Byly zde Reality Kred. 

Dnes zde jsou Česká pojišťovna, dámské 

kadeřnictví a Globtour. Dostáváme se k  č. 

p. 205, v němž bydlela paní Jelena Rylková, 

dále Václav Štětka, ředitel měšťanské školy ve 

výslužbě s manželkou Marií, obchodnice Marie 

Pavlíková, která zde prodávala vlnu, žila zde 

též paní Alena Štětková a holičství zde měl pan 

Karel Hošek, kterého i mnozí pamatují jako 

nekompromisního fotbalové rozhodčího. Jeho 

protáhlé písknutí na píšťalku a natažená ruka 

směrem k přestupku nelze zapomenout. Dnes 

je zde T-mobile.

Dalším v pořadí je dům č.p. 206, ve kterém 

byla tiskárna Josefa Dvořáka, v níž byl 

redaktorem jeho syn Miloš Dvořák, který zde 

bydlel i s manželkou. Vydávali časopis Prácheň. 

Zubní ordinaci zde měl zubní technik Edmund 

Trachta, předválečný člen Sokola. Za války se 

plně zapojil do protifašistického odboje, s ním 

spolupracoval i další člen Sokola pan Vladimír 

Bláha,dále A. Sýkora a M. Vitěka. V lednu 1945 

byl Trachta zatčen a 2. května 1945 v Terezíně 

s řadou dalších ze skupiny popraven. Pouze 

pamětní deska na budově tuto dobu připomíná. 

Později zde byla opravna koncelářských strojů 

a dnes Herna 22  a Apex. Následuje č. p. 207 

patřící panu Františku Trdličkovi, úředníku 

dráhy, a jeho manželce Marii. Bývali zde Marie 

Hanzlíková, pomocný dělník Rudolf Divíšek, 

dělnice Kateřina Fialová, dělník Josef Jungvirt, 

tovární dělnice Růžena Kotlabová, učitel Josef 

Pokorný, dělník Josef Zoch s manželkou 

Anežkou a hokynářství zde měla Anna Česká. 

Dnes zde má sídlo řada firem, např. Unikredit 

bank, AB plus TM, s. r.o., LD stav, s .r. o., a 

Limag, s.r.o. Příště začneme domem č. p. 208.

Jan Malířský
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Zbraň a maskáče jako sportovní vybavení

Každému se při slově sport vybaví jako první něco 

trochu jiného, v závislosti na tom, která aktivita je 

právě ta jeho. Už méně lidí však dokáže spojit svět 

zbraní a maskáčů se sportováním. Airsoft, na který 

se v následujících řádcích podíváme podrobněji, 

svět sportu a zbraní spojuje.

Úvodem je třeba zmínit rozdíl mezi airsoftem 

a  paintballem. Zatímco první zmiňovaný se hraje 

se zbraněmi na plastovo-keramické kuličky(dle 

vojenské kategorie správně broky), zbraně 

paintballové používají munici s barvou.

Teď ale k airsoftu samotnému. Jeho kořeny sahají 

do konce 80. let 20. Století. Zejména v Japonsku, 

kolébce tohoto sportu, ale i dalších asijských zemích, 

je dodnes velmi populární. Největším rozvojem 

od té doby patrně prošly zbraně. Na počátku se 

vyráběly pouze reálně vypadající dekorační modely. 

Po manuálních zbraních se ke slovu dostaly také 

semi-automatické a později i plně automatické 

plynové zbraně. Průlom přinesl vynález systému 

AEG, tedy zbraně elektrické. Obecně vzato, správný 

výběr zbraně a výstroje je jedna z nejdůležitějších 

věcí. ,,Při výběru vlastní zbraně je dobré, zejména 

pokud začínáte, poradit se se zkušenějšími hráči“, 

podotýká Jakub Kozák, strakonický vyznavač tohoto 

netradičnímu sportu, kterému se již 10 let věnuje. 

Co se týče další výstroje a barvy maskáčů, záleží na 

tom, jakou armádu chce člověk napodobovat (AČR, 

SpecNaz, U.S. Army…).

Co se týče pravidel, většina se opírá o čestné 

chování hráčů- pokud je hráč zasažen, má povinnost 

se sám přiznat zvoláním smluveného hesla, 

zvednout obě ruce a odejít k nejbližšímu mrtvolišti, 

tedy místu, kde se vyřazení shromažďují. Během hry 

je pochopitelně zakázáno jakékoliv fyzické napadání 

ostatních hráčů či agresivní chování. Cílem jedné hry 

je splnění předem stanoveného úkolu vycházejícího 

z typických vojenských scénářů.

Do vybavení by také mělo patřit pár dovedností, 

které si, na rozdíl od výstroje, hráč koupit nemůže. 

,,Velkou výhodou je dobrá orientace v terénu. Na 

větších akcích se také rozdávají mapy, aby se hráči 

alespoň trochu s terénem s sžili.“, vysvětluje Jakub. 

,,Další nepostradatelnou součástí výbavy je intuice 

a předvídání. To však přichází až se zkušenostmi“, 

glosuje hráč, kterého před lety k maskáčům 

nasměrovala ukázka vojenské techniky. ,,Airsoft 

bere každý hráč jinak. Pro někoho je to odreagování, 

pro někoho sport a srdčení záležitost. Rozhodně 

bych jej doporučil každému, kdo má rád pohyb 

v  přírodě“, uzavírá Jakub.
Štěpán Pelán

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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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

Obec Osek přijme správce 
nemovitostí obce
byt k dispozici

podmínka: znalost stavební údržby

Technici kontroly kvality
IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. nabízí volné 

pracovní místo na pozici technici kontroly kvality, 

laboranti v ostatních průmyslových oborech 

v  obci Strakonice.

POŽADAVKY: SŠ vzdělání technický obor, NJ 

slovem i písmem podmínkou, AJ výhodou, 

zkušenosti s prací v oboru kvality výhodou 

Nástup: od 1.11.2013 Pracovní poměr na dobu 

určitou 1/2 roku s možností prodloužení VÝHODY: 

podnikové stravování, týden dovolené navíc, 

13,14 plat KONTAKT: nejprve se telefonicky 

ohlásit a dále zaslat životopis s motivačním 

dopisem - Lad. Kovářová, 374213512, 

l.kovarova@ideal-automotive.com  

Střihači textilu, kůží a  podobných 
materiálů
TEXODO, spol. s r.o. nabízí volné pracovní místo 

na pozici střihači textilu, kůží a podobných 

materiálů v obci Strakonice 

Možnost zkráceného prac.úvazku minim. na 

4 hod, lze i více Pro občany se zdravotním 

postižením (I, II.stupně invalidity) Pracovní poměr 

na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 

Nástup ihned KONTAKT: Mrázová, +420 775 

568 120  

Obchodní zástupci
TESLA BLATNÁ, a.s. nabízí volné pracovní 

místo na pozici obchodní zástupci v obci Blatná.  

Požadavky: - VŠ vzdělání ekonomického nebo 

technického směru - velmi dobrá znalost 

AJ slovem i písmem - znalost dalšího jazyka 

výhodou - praxe v obdobné pozici výhodou 

- komunikační dovednosti, samostatnost, 

systematičnost, časová flexibilita - organizační 

a řídící schopnosti - znalost práce na 

PC - ŘP skupiny B Nabízíme: - zajímavou 

práci s  častými mezinárodními kontakty - 

odpovídající platové ohodnocení včetně bonusů 

- možnost dalšího profesního rozvoje - jazykové 

vzdělávání - flexibilní pracovní dobu - sociální 

výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní 

připojištění, závodní stravování, možnost dalšího 

vzdělávání atd.) Mzda v rozpětí cca 25 000 Kč 

dle vzdělání a praxe Bližší informace poskytne 

Mgr. Jaromír Trpák, ,správní ředitel Tel: 383 415 

380, Nabídky s životopisem posílejte na mail: 

trpak@tesla-blatna.cz 

Prodavači v prodejnách 
BILLA, spol. s r. o. nabízí volné pracovní místo na 

pozici prodavači v prodejnách v obci Strakonice .

Jedná se o pracovní místo prodavačky/pokladní 

na DPP (brigádu - za nemoc) KONTAKT: 

Šrámková, 725206859.

Obsluha automatizovaných 
strojů a zařízení na prvotní 
zpracování dřeva 
Roman SOSNA nabízí volné pracovní místo 

na pozici obsluha automatizovaných strojů 

a  zařízení na prvotní zpracování dřeva v obci 

Cehnice.

Jedná se o výrobu palet KONTAKT: Sosna Roman 

603 857 280 

Strojírenští technici kontroly 
kvality, laboranti 
KOVOS ST s.r.o. nabízí volné pracovní místo 

na pozici strojírenští technici kontroly kvality, 

laboranti v obci Řepice.

POŽADAVKY: SOU v oboru strojírenství, znalost 

strojírenských výkresů a měření nutná!!!!!, 

praxe ve strojírenství podmínkou Nástup: ihned 

KONTAKT: Martina Krejčová, 383323038, 

info@ kovosst.cz 

Úředníci ve skladech 
ECONOMY CLASS COMPANY s.r.o. nabzí volné 

pracovní místo na pozici úředníci ve skladech v 

obciStrakonice .

PRACOVNÍ NÁPLŇ: komunikace s poradci a 

klienty, poskytování odborných rad zakazníkům 

po telefonu a emailu, zadávání objednávek do 

DB systému, vyřizování základních telefonických 

a emailových dotazů, koordinace a kontrola 

tiskovin zaslaných zakazníkům, kontrola 

a editace www stránek, kontrola skladu, 

objednávání zboží od dodavatelů, expedice 

zboží terapeutům, pomoc při organizaci 

vyukových seminářů a kongresů, expedice 

zboží POŽADAVKY: min. SŠ vzdělání, vztak 

k  aletnativní medicíně, zdravotní a přírodovědné 

vzdělání je vítáno, dobrá uživatelská znalost 

PC, samostatnost, iniciativa a vysoké pracovní 

nasazení, zodpovědnost, marketingové znalosti, 

psaní informačních textů, znalost AJ podmínkou, 

zakladní znalost účetnictví vítána, pečlivost, 

spolehlivost, schopnost samostatně řešit 

problémové situace, komunikativnost NABÍZÍME: 

velmi zajímavou a naplňující práci, možnost 

seberealizace, kvalitní zaškolení formou účasti 

na seminářích Joalis, Více o činnosti firmy na 

www.eccklub.cz, www.joalis.cz 

KONTAKT: zasílejte životipos s motivačním 

dopisem na e-mailovou adresu: ecc@joalis.cz  

Číšníci a servírky 
STRAVBYT s.r.o. nabízí volné pracovní místo na 

pozici číšníci a servírky v obci Strakonice .

POŽADAVKY: praxe nutná!!! Nástup: ihned 

Pracovní poměr na dobu určitou 1/2 roku 

s  možností prodloužení Možnost práce i na 

dohodu o provedení práce Pracoviště: restaurace 

Melodie KONTAKT: 602 557 910, životopis 

zasílejte na adresu: bufethradsky@seznam.cz 

Ostatní pomocní pracovníci 
JATKY Hradský, s.r.o. nabízí volné pracovní místo na 

pozici ostatní pomocní pracovníci v obci Strakonice.

Pomocná síla do kuchyně Nástup: ihned Pracovní 

poměr na dobu určitou 1/2 roku Pracovní doba  

jednosměnná - 5.30 - 14h VÝHODY: stravování 

KONTAKT: P. Hradská, p. Mašek, +420 383 332 083 

Číšníci a servírky 
Lenka Kopáčková nabízívolné pracovní místo na 

pozici číšníci a servírky v obci Strakonice.

POŽADAVKY: praxe výhodou Pracovní poměr na 

dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení 

Nástup: během října KONTAKT: zaslat životopis 

na adresu: elkost@elkost.cz  

Chovatelé a ošetřovatelé 
skotu, koz a ovcí 
Zemědělské družstvo Lnáře nabízí volné pracovní 

místo na pozici chovatelé a ošetřovatelé skotu, 

koz a ovcí v obci Lnáře. Kontakt: Anna Matějková 

tel. 383495 111 Místo výkonu práce: Hajany 

Profese: krmič a ošetřovatel dojnic  

Pomocní pracovníci v rostlinné 
výrobě 
MANHO CZ s.r.o. nabízí volné pracovní místo 

na pozici pomocní pracovníci v rostlinné výrobě 

v  obci Vodňany.

Pracovní doba od 7- 15.30h - dle potřeby soboty 

nástup do pracovního poměru v období 1.9.-

20.10.2013, na dobu určitou v trvání 6 měsíců 

s možností prodloužení pracovního poměru.  
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Na zelené stezce

Poslední letní měsíc je již nenávratně pryč. 

Přinesl však, jako obvykle, poměrně pestrou paletu 

možností kulturního vyžití. Nejvíce skloňovaným 

pojmem byla, především mezi mladými, tradiční 

Svatováclavská pouť, následovaná taktéž oblíbenou 

pouťovou diskotékou. K lidem, kteří dávají přednost 

klidnějšímu prostředí a mají vztah k přírodě ve všech 

možných souvislostech, bude pro změnu v tomto 

ohledu přívětivý měsíc s pořadovým číslem deset. 

Ekoporadna Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích, 

o kterou jsme se zajímali, totiž nabízí hned několik 

zajímavých akcí. Nejprve si ale řekněme něco o 

Ekoporadně samotné a její činnosti.

Historie speciálního pracoviště Šmidingerovy 

knihovny ve Strakonicích, předchůdce poradny, 

sahá do roku 1998. O sedm let později vzniká 

v rámci projektu krajské sítě environmentálních 

center(KRASEC) Ekoporadna, která ve své činnosti 

pokračuje dodnes, a svými projekty se snaží působit 

hlavně na širokou veřejnost.

Co tedy Ekoporadna nabízí? Lépe pochopit 

dlouhodobější záměry této instituce nám pomohl 

pan Ing. Jan Juráš, který zde pracuje od dubna roku 

2011. ,,Mezi naše stěžejní činnosti patří poskytování 

ekoporadenství a pořádání akcí pro veřejnost, které 

si kladou za cíl nasytit poptávku po chybějících 

tématech v rámci kulturního života v našem městě 

a přilákat další zájemce o tematiku samotnou“, 

vysvětluje. 

Jednou z akcí tohoto charakteru jsou farmářské 

trhy. Ty se již třetím rokem konají každé dva týdny 

v období hlavní sezony, tedy od dubna do října. 

Dějištěm je první nádvoří našeho hradu. Za tuto dobu 

si stačily vytvořit okruh spokojených návštěvníků 

i prodejců. ,,Prioritou trhů, plynoucí z jejich 

nekomerčního charakteru, je velký důraz kladený na 

původ zboží, což udržuje jejich „farmářský charakter“ 

a znemožňuje prodej překupníkům“, upřesňuje.

Dalším, neméně úspěšným počinem Ekoporadny, 

jsou ,,Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření“, které 

se snaží ve spolupráci s místními obchody zdravé 

výživy popularizovat zdravější alternativy vaření, 

výživy a kulinářských postupů. ,,Letos pokračujeme 

již třetím ročníkem a startujeme 22. října. Tématům 

zdravé výživy se věnují i některé jednorázové akce, 

většinou přednášky s ochutnávkou“, nastiňuje 

program pan Juráš. 

Okrajově zmiňme také cyklus besed s názvem 

,,Zelené otazníky“, kde jsou s pozvanými hosty 

probírána konkrétní ekologická témata. Dále jsou 

na programu akce v terénu, například úklidové akce 

nebo péče o chráněná území. Všechny důležité 

informace z činnosti ekoporadny se také spolu s 

ostatními články sbíhají v elektronickém měsíčníku 

Kompost, který je primárně šířen elektronickou 

formou, ale je také možné si jej zapůjčit ve všech 

odděleních Šmidingerovy knihovny též v papírové 

podobě. Archiv čísel je k dispozici na webu knihovny 

v sekci Dokumenty. 

Pokud vás tedy tato tématika zajímá, případně si 

chcete rozšířit obzory či si jen zdravě uvařit, příležitostí 

není málo. ,,Jakákoliv účast nebo pomoc z řad široké 

veřejnosti je vřele vítána. Doufám, že se uvidíme na 

některé z pořádaných akcí“, říká pan Juráš závěrem.  
Štěpán Pelán
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NABÍDKA OBCHODNÍCH PLOCH
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03 // 1.NP - P DORYS

NABÍDKA OBCHODNÍCH PLOCH
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OC  MAXIM   -   STÁVAJÍCÍ  OBJEKT

PLOCHA A
178,57 m2

OBCHODNÍ PLOCHY:
PLOCHA A: 178,57 M2

PLOCHA B: 175,35 M2

CELKEM A+B: 353,92 M2

NAPOJOVACÍ BOD SÍTÍ
(VODA, ODPAD, ELEKTRO)

www.penta.cz

www.penta.cz
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz 
(do  4.listopadu 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 18. listopadu 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: MIROSLAV DLOUHÝ - STRAKONICE a PETRA BAŠTOVÁ - OSEK 34  RECEPTY:

Zdroj: http://ona.idnes.cz/svestkove-recepty-0nl-/recepty

Obchodní dům MAXIM
Bezděkovská 30

386 01 Strakonice

www.hmstudio.cz

Hm
Studio

Platnost do 31. 10. 2013

Parašutista 
za 3990Kč

Při nákupu nad 200,-
12990 Kč

Množství: pro 4 osoby

16 sušených švestek
16 čerstvých švestek na ozdobu
16 plátků anglické slaniny
koňak

1. Sušené švestky 
nejprve povaříme 
v  koňaku, zcedíme 
a  zabalíme do 
slaniny. Pak je dáme 
péct do trouby na 
180 stupňů na 5 až 
10 minut.

2. Po upečení servírujeme švestky ve slanině na 
salátovém lůžku, přidáme čerstvé švestky pokrájené 
na plátky.
Tip: Vyzkoušejte i bezmasou variantu, kdy vynecháte 
slaninu. Přidat můžete naopak ořechy a brusinky či 
opečený toast.

12



SE ŠMEJDY ZATOČÍME, NA RADY Z BRUSELU NEČEKÁME

V dubnu letošního roku byl Tomáš Hajdušek z Katovic 

jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu. 

Vystudovaný ekonom, který pracuje jako daňový 

poradce, dostal kromě podpory podnikání na starost 

i ochranu spotřebitele. Věnoval se tak problematice 

poškozování spotřebitelů, zejména z řad důchodců. 

Do povědomí společnosti se tento citlivý a závažný 

problém dostal díky filmu Šmejdi režisérky Silvie 

Dymákové. Využili jsme příležitosti, že problém tzv. 

šmejdů má na starosti muž z Katovic, a položili jsme 

Tomáši Hajduškovi několik otázek.

Co jste o problémech seniorů na předváděcích 
akcích věděl předtím, než jste se stal náměstkem 
ministra?

Měl jsem za sebou jednu životní zkušenost, 

samozřejmě špatnou. Ještě když naši kluci byli malí, 

nakoupili jsme v katovické restauraci U Zvonu asi za 20 

tisíc „zázračné“ deky proti roztočům. Že to byl podvod, 

asi nemusím dodávat.

Jaké jsou vaše kompetence a možnosti řešení 
tohoto problému?

Z pozice náměstka ministra pro podnikání a ochranu 

spotřebitele do mého útvaru spadají jak živnostenské 

úřady, tak Česká obchodní inspekce. Ne samozřejmě 

jejich vedení, neboť to jsou samostatné úřady. Ale 

můžeme ovlivnit jejich metodické řízení, a zejména 

legislativu. Tedy navrhnout takové zákony, aby tyto 

úřady mohly účinně vykonávat kontrolu.

Proč se vaše ministerstvo a úřady o tento problém 

nezajímaly dříve, proč se čekalo na film Šmejdi?

Tuto otázku dostávám ode dne, kdy jsem byl účasten 

pracovní premiéry filmu Šmejdi pro média a hned 

po promítání následovala tisková konference. Ona 

to ovšem není tak úplně pravda. Již v roce 2008 

byla přijata novela zákona o ochraně spotřebitele, 

která umožňuje účinně trestat klamavé, či dokonce 

agresivní praktiky. Ale je pravda, že dokument Šmejdi 

vyvolal naléhavou poptávku po účinném řešení tohoto 

problému a velmi nám pomohl naše návrhy prosadit.

Jaká konkrétní opatření jste tedy v boji proti 
šmejdům přijali?

Vytvořili jsme soubor tří opatření, který ve 

svém souhrnu považujeme za velmi efektivní. Z 

rozhodnutí tehdejšího ministra Martina Kuby jsme 

za pomoci pracovníků živnostenských úřadů, např. 

i ve Strakonicích, zavedli tzv. spotřebitelského 

ombudsmana. Spotřebitelský ombudsman není žádný 

nový úředník či úřad, ale je to systém, který umožňuje 

poškozeným spotřebitelům obrátit se na jeden z 227 

živnostenských úřadů po celém území ČR. Dostanou 

zde základní informaci k řešení svého případu. Pokud 

si nedovedou pomoci sami, je jejich případ sepsán a 

elektronicky předán neziskovým organizacím, které se  

ochraně spotřebitelů dlouhodobě věnují. Takže je to 

taková pomocná ruka státu k tomu, aby se poškození 

spotřebitelé mohli domáhat svých práv za asistence 

kvalifikovaných lidí.

Jaký je o spotřebitelského ombudsmana mezi 

lidmi zájem?

Zájem je velký, přitom se ale nenaplnily obavy, že 

dojde k zahlcení živnostenských úřadů. Od poloviny 

května do konce srpna využilo systém spotřebitelského 

ombudsmana téměř 300 občanů. Nejvíce se na 

spotřebitelského ombudsmana obrací lidé na Moravě 

a v Praze.

Jaká jsou ta další opatření?

Hodně si slibujeme od novely zákona o ochraně 

spotřebitele. Ta zavádí nově povinnost pro všechny 

pořadatele předváděcích akcí nahlásit pořádání 

této akce deset pracovních dní předem na Českou 

obchodní inspekci. Její inspektoři tak budou moci být 

na místě a dohlížet na její průběh. Navíc od nového 

roku budou moci při své činnosti pořizovat zvukové 

a obrazové záznamy. A novela zavádí ještě jednu 

důležitou povinnost. Na reklamním letáku, kterým jsou 

občané k účasti na předváděcích akcích zváni, bude 

muset být zřetelně uvedeno, jaké zboží či služby budou 

nabízeny k prodeji.

Už byl tento zákon schválen?

Novela zákona o ochraně spotřebitele úspěšně 

prošla připomínkovým řízením a schválila ji vláda 

Jiřího Rusnoka. Z důvodu rozpuštění Poslanecké 

sněmovny nyní čekáme, až bude po předčasných 

volbách ustanovena nová Poslanecká sněmovna, která 

by novelu mohla přijmout. Věříme, že se tak stane co 

nejdříve a již příští rok bude novela platit.

Hovoří se ještě o zákazu řetězení živností…

Ano, to je třetí opatření, které je již dokonce schválené, 

a tento měsíc vyjde ve sbírce zákonů. Jde o to, že 

nepoctiví podnikatelé často nezaplatí pokuty, založí si 

novou firmu, podnikají ve stejném oboru dál a smějí se 

nám všem do očí. To už napříště nebude možné. Pokud 

bude podnikateli zrušena živnost například z důvodu 

porušení práv spotřebitele, nebude si moci založit 

novou firmu.

Jakým způsobem je tato problematika řešena v 
Evropě?

Nejedná se jen o náš problém, obdobní „šmejdi“ se 

objevují po celé Evropě. Ostatně v Německu jsme se 

inspirovali právě tou ohlašovací povinností. Měli tam 

stejné problémy, a ohlašovací povinnost jim velmi 

pomohla je vyřešit. Minulý měsíc byl film Šmejdi 

promítán v Evropském parlamentu v Bruselu. Příslušný 

evropský komisař po jeho zhlédnutí prohlásil, že Brusel 

urychleně připraví pro členské státy návod, jak se s 

nekalými praktikami vypořádat. Já jsem rád, že jsme 

na žádné rady z Bruselu nečekali a problém začali řešit 

sami svými silami a rozumem. 

 Více informací se o problematice předváděcích 

akcí můžete dozvědět ze záznamu Impulsů Václava 

Moravce, kterých se Tomáš Hajdušek zúčastnil. 

Videozáznam lze přehrát na adrese:

 http://bit.ly/15FWVWt
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Ztělesněná elegance – to je tenis

Roman Škoda

Tenis, označovaný také jako bílý sport, vznikl 

v druhé polovině devatenáctého století ve 

Velké Británii, prvotní kořeny ovšem vycházejí 

z francouzské středověké míčové hry zvané 

„paume“. V červenci roku 1877 se ve Wimbledonu 

konalo první tehdejší mistroství světa a tamější 

diváky tato tehdy jedinečná sportovní aktivita 

naprosto uchvátila. Není proto divu, že se tenis 

rychle rozšířil po celém světě a stal se tak roku 

1896 olympijským sportem.

V České republice, i kvůli bohaté a úspěšné historii, 

je tenis jedním z nejoblíbenějších sportů. Tato 

elegantní sportovní aktivita disponuje nespornou 

výhodou, a to možností hrát ji, jak je rok dlouhý. 

Stačí zavítat do větších měst, které ve většině 

případů nabízí výborné halové podmínky i v zimním 

období. Jedním z takových měst jsou samozřejmě 

Strakonice. Své o tom ví i čtyřiadvacetiletý Zdeněk 

Němejc, jenž strakonickou tenisovou halu čas od 

času také využije. „Když venku mrzne a člověk 

dostane chuť na tenis, hala je jediná alternativa. 

Je tam příjemných patnáct stupňů nad nulou, 

podmínky jsou ideální. Já osobně tam ale zavítám 

třeba jen dvakrát za zimu. Úplně levná záležitost 

to není, ale to je pochopitelné,“ říká zarytý fanda 

tenisu. „Já si to pak vyberu od jara do podzimu. 

Nějakých padesát až šedesát zápasů za rok 

odehraju,“ dodává mladý tenista. 

Nejvíce těch důležitějších zápasů odehraje 

Zdeněk na tenisových kurtech na Podskalí. Řadu 

let se zde koná turnaj dvou kategorií dle obtížnosti. 

Hraje se stylem „každý s každým“, tudíž času 

onen turnaj zabere uctivou sumu. „Hrajeme tak, 

jak nám čas dovolí. My soupeři si jen zavoláme 

a domluvíme termín zápasu. Někdy například 

jeden má už všechny zápasy odehrané a druhému 

chybí ještě polovina zápasů. Ten, kdo toho nejvíce 

vyhraje, nasbírá nejvíce bodů a stane se vítězem,“ 

praví shodou okolností vítěz „B“ kategorie tohoto 

ročníku, jenž díky skvělému tenisu nakoukne příští 

rok do kategorie „A“, kde hrají jen ti nejlepší. 

Ten nejlepší z nejlepších následně získává 

permanentku zdarma na celou venkovní tenisovou 

sezonu. „Příští rok to budu mít strašlivě těžké, 

hlavní bude se udržet. Je mi jasné, že naberu 

velice cenné zkušenosti a to je hlavní,“ vysvětluje 

Zdeněk Němejc.

Na svoje začátky Zdeněk vzpomíná rád. „K  tenisu 

jsem se dostal přes svého tátu, s  kterým jsem 

vlastně začínal. Posléze jsem se učil hlavně sám. 

V tom se možná projevil fakt, že hraju oba údery 

obouručně, což není zrovna běžné, tudíž profesorský 

tenis opravdu nehraju,“ říká pobaveně. Zda jeho 

začátky ovlivnila nějaká známá tenisová persona, 

odpovídá záporně. „Nikdy jsem neměl nikoho, ke 

komu bych extrémně vzhlížel. Všechny tenisty 

respektuju, ať už se jedná o  muže nebo ženy. Ale 

rád se kouknu na zápasy českých tenistů, těm 

fandím docela dost,“ uzavírá talentovaný tenista.

Hledá se nový Bauer a Neumannová!

Strakoničtí lyžaři v loňském roce oslavili 90 

let organizovaného lyžování ve Strakonicích. 

Ski klub Strakonice pracuje ve 3 sekcích – 

alpské disciplíny, běžecké disciplíny a základní 

lyžování. Nadějně se rozrůstá úsek běžeckého 

lyžování, kde vyrůstají nové generace mladých 

lyžařů, kteří se již prosazují v rámci krajských 

závodů na stupni vítězů. Jména jako Johanka 

Hůrková, Vojta Silovský, Jára Zahradník a další 

budeme jistě slýchat mezi nejlepšími lyžaři 

kraje v žákovských kategoriích i v následujících 

sezonách. V současné době probíhá nábor 

nových členů ročníků narození 2006 – 2007, 

ale vítáni jsou i starší sportu chtiví dobrovolníci, 

kteří rádi běhají, chtějí se naučit lyžovat na 

běžkách a časem i závodit. 

Běh na lyžích patří mezi nejzdravější sporty hned 

z několika důvodů: pohyb na zdravém vzduchu, 

zapojení největšího počtu svalových skupin ve 

srovnání s ostatními druhy sportů (rovnoměrné 

zatěžování – nevznikají svalové nerovnováhy), 

individuální sport – přesto výborná parta, která 

společně trénuje během roku, jezdí na letní 

i zimní soustředění a závodí. U nejmenších 

samozřejmostí všestranná příprava formou her 

a herních cvičení ve spojení s během.

„Nábor do každého sportovního klubu, dává 

další alternativu nejen dětem a mládeži, ale i 

rodičům, kam budou směřovat zájmy a vývoj 

jejich potomků. Zda pouhé sezení u sdělovacích 

prostředků, nebo aktivní pohyb. Kdo přičichne 

a ochutná, většinou zůstává u běžek po celý 

život,“ tvrdí šéftrenér mládeže Bohumil Melichar.

Informujte se na www. skiklubst.webnode.

cz  či u trenérů na telefonních číslech 732 

409140 nebo 728 646 124, případně se přijďte 

nezávazně podívat na tréninky.

SKI KLUB STRAKONICE – oddíl běžeckého 

lyžování.
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NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ (ročník narození 

2006-2007)

Máte rádi pobyt v přírodě, chcete se věnovat 

zdravému sportování na čerstvém vzduchu? 

Hledáme nové Bauery a Neumannové! 

U nejmladších zaměřeno na všestrannou 

přípravu. Vítáni jsou i starší sportu chtiví.

Kontakty, fotky a veškeré informace nejen o 

trénincích naleznete:

 www.skiklubst.webnode.cz

Mgr. Radek Sosna, tel: 732 409140

Probojovat se až k „áčkovému“ týmu chlapů mě nezanechává chladným, 

říká osmnáctiletý hokejový talent Českých Budějovic David Ruda

Jak jste se dostal k lednímu hokeji?

K hokeji jsem se dostal díky mému taťkovi, který ho-

kej kdysi hrával. Přivedl mě na zimní stadion ve Strako-

nicích, když mně byly tři a já se učil postupně bruslit a 

ovládat puk s hokejkou. Tenkrát jsem hrál také fotbal, 

ale ve dvanácti jsem se musel rozhodnout, jaký sport 

budu dělat naplno. Už odmala mě fascinoval Jaromír 

Jágr. Říkával jsem si, že by nebylo špatné být jako on. 

Sice už teď vím, že někde asi ztrácím, ale snažím se 

dělat vše tak, abych měl čisté svědomí. Myslím si, že 

jsem se pro hokej rozhodl dobře.

Jaká přestupní hokejová stanice následovala po 
Strakonicích?

Když jsem jednou přišel z tréninku, bylo to v osmé 

třídě, rodiče za mnou přišli a zeptali se, jestli bych to 

nechtěl zkusit do nedalekého Písku. Za vše tehdy mohl 

písecký manažer mládeže pan Vlček, kterému za tuto 

šanci moc vděčím. Po první sezoně v IHC Písek jsem 

dokonce obdržel funkci kapitána, což pro mě zname-

nalo tehdy velikou čest a další impuls ke zdokonalování 

sebe sama. V této druhé sezoně jsme jeli s naším tý-

mem do Českých Budějovic, kde jsme celkem jasně 

prohráli. Já jsem tam tehdy střelil náš jediný gól a hrálo 

se mi docela dobře. Od tohoto zápasu za mnou do Pís-

ku jezdil pan Červený pozorovat mé výkony a nakonec 

mi nabídl možnost nastupovat za mládežnický výběr 

Českých Budějovic. Nebylo to lehké se ihned rozhod-

nout, ale nakonec jsem souhlasil, řekl jsem si, že to 

zkusím, a jsem tu doteď.

Co vaše začátky v hokejovém Mountfieldu? Nebylo 
to zřejmě lehké, že?

Lehké to nebylo. Připadal jsem si jako vesničan ve 

velkoměstě. Určitě jsem měl respekt, ale věděl jsem, 

do čeho jdu, takže jsem se s tím musel vyrovnat. Když 

jsem vstoupil poprvé do kabiny, necítil jsem se nikterak 

fajn. Proti nějakým klukům jsem ale v minulosti nastu-

poval, znali jsme se alespoň od vidění a přijali mě dob-

ře. Samozřejmě zázemí jako takové, speciálně šatny 

a celkově zimák, se nedalo porovnat se Strakonicemi 

nebo Pískem. Byl jsem velice zaskočený, protože tako-

vé jsem to nečekal.

Který osobní a týmový úspěch považujete za zatím 
největší ve vaší kariéře?

Pamatuju si na jeden zápas, který byl pro mě bodově 

velice úspěšný. Hráli jsme doma v Budějovicích proti 

Jihlavě. Vyhráli jsme v poměru 8:2 a já jsem zazname-

nal jednu asistenci a pět vstřelených branek. To mi tam 

spadlo snad úplně všechno. Také považuju za takový 

svůj malý osobní úspěch, když jsem jel se staršími do 

hokejového Vsetína, kde byla dech beroucí atmosféra, 

která na mě neuvěřitelně zapůsobila, ať už kvůli slav-

né éře vsetínského hokeje, nebo díky hojnému počtu 

diváků, hrálo se mi tam opravdu parádně. Co se týče 

týmového úspěchu, minulý rok jsme se s klukama 

z dorostu dostali až do play off, kde jsme přešli přes 

nadupanou Kometu Brno. Nikdo nám nevěřil, ale náš 

týmový duch prokázal nesporné kvality. Poté jsme ve 

čtvrtfinále narazili na pozdějšího finalistu Oceláře Třinec.  

Doma jsme odehráli docela dobré utkání před skvělými 

diváky, bohužel se špatným koncem. Pak jsme jeli do 

Třince překvapit, ale nakonec jsme skončili se svěše-

nou hlavou, byť s odstupem času pro nás tato sezona 

znamenala hrozně moc.

Koho považujete za nejlepšího trenéra, s kterým 
jste kdy pracoval?

Těch trenérů je více. Musím ale určitě jmenovat pana 

Rybáčka, což byl můj trenér od třetí třídy, padl mi do 

oka prakticky ihned.  Ten mi v začátcích nejvíce pomohl 

a ukázal mi cestu, jak vůbec hokej hrát. Váleli jsme to 

společně až do páté třídy. Já mu za vše dlužím obrov-

ský dík. Nedávno jsme se potkali a jsem rád, že jsme 

se po nějaké době zase viděli. Pak bych rád vyzdvihl 

pana Šrámka z Písku. To byl nejen skvělý trenér, ale i 

člověk. Vždy, když nastal určitý problém, mohl jsem za 

ním zajít, rád pomohl. Speciálně těchto dvou trenérů si 

cením nejvíce, bez nich bych nebyl tam, kde jsem teď.

Měl jste již nějaké nabídky z jiných týmů?

Měl jsem takovou menší zastávku na Kladně tento rok 

a špatné to tam vůbec nebylo. Zrovna tam zářil Jaromír 

Jágr při trénincích s muži. Jak už jsem říkal, obdivuju ho 

a koukal jsem na něj prostě pořád. Ty jeho noční trénin-

ky – to je něco. Pak jsem se ale vrátil zpět do Českých 

Budějovic, jsem tady spokojený a neměnil bych.

Ozve se vám někdy mládežnický reprezentační 
trenér?

Žádný velký mezinárodní turnaj jsem neodehrál. Je to 

škoda se pravidelně nepoměřit s nejlepšími hráči naší 

kategorie, to by byla paráda! Nějakou zkušenost ale 

mám. Před pár lety jsem byl na reprezentačním výběru 

v Letňanech. Do reprezentace je ale velice těžké se do-

stat. Musím na sobě dále pracovat, zlepšovat se. Tuto 

sezonu hraju za juniorku, jsem tam jeden z nejmladších 

a přišel nový trenér. Je jen na mně, zda budu nastupo-

vat pravidelně s větší várkou času na ledě. Jak říkám, 

když budu makat více než ostatní a bude se mi dařit v 

zápasech, pozvánka do reprezentace přijít může.

Zmiňujete se, že nejdůležitější je na sobě makat - 
tudíž trénovat. Jak probíhá vaše trénování s muž-
stvem?

Tento rok toho s juniory máme hodně. Ráno v sedm 

hodin nás čeká rozcvička, která probíhá okolo půl ho-

diny. V osm hodin začínáme bruslit. Člověk by řekl, že 

bruslit už musí umět fantasticky každý, ale není tomu 

tak. Paní Hansová, bývalá skvělá krasobruslařka, nás 

učí správnou techniku a velice to pomáhá. Po hodině 

bruslení já osobně chodím do školy. Starší kluci, kteří 

mají školu už za sebou, si mohou jít odpočinout  na 

odpolední trénink. Ten začíná opět rozcvičkou a poté 

následuje fyzicky těžký trénink i taktické přípravy na 

následující zápas. Den zakončujeme trénováním na 

suchu, což je zaměřené především na sílu, a pak nás 

ještě nemine závěrečný strečink probíhající přibližně 10 

až 15 minut. Doma se pak navečeřím, zalehnu a další 

den jedu nanovo.

Závěrem bych se rád zeptal na vaše osobní cíle. Jak 
vidíte svou budoucnost?

Samozřejmě potřebuju nastupovat za tým juniorky, 

abych zúročil zkušenosti příští rok, kdy budu v týmu 

už o něco starší a měl bych s ostatními tým vést. Bylo 

by skvělé postoupit do vyřazovacích bojů play off, to 

se tady už dlouho nepovedlo. Také mě nezanechá-

vá chladným probojovat se za nějaký čas do „áčka“ 

chlapů a dále rozvíjet svou hokejovou kariéru… Za to 

vše musím jednoznačně poděkovat rodině – mamce, 

taťkovi, i mým dvěma sestrám. Vždy mě podporovali fi-

nančně i psychicky – bez nich bych to nezvládl. Nemo-

hu zapomenout na svoje prarodiče a hlavně na dědu, 

který se mnou, když jsem byl malý, chodíval na zimní 

stadion ve Strakonicích takřka neustále, bohužel už tu 

není. Doufám a věřím, že mě bude hokej živit a já jim 

budu moci vše vrátit.

Za rozhovor děkuje

Roman Škoda
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