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Čas adventu pomalu vrcholí

Pohoda a stmelení rodiny, přátel a známých jsou 
jedním z nejpodstatnějších symbolů vánočních svátků. 
K těm neodmyslitelně ale také patří adventní trhy, 
které ve Strakonicích proběhly od pátku 29. listopadu 
do neděle 1. prosince. V hradním areálu jste tak mohli 
zhlédnout tradiční vánoční výrobky, ochutnat a zahřát 
se medovinou, svařeným vínem, poslechnout si různá 

kulturní vystoupení, nebo zavítat do Pekla, které 
letos obsadilo bývalou Jedárnu. Vyvrcholením první 
adventní neděle a  strakonických trhů byl zvonkový 
průvod v  čele s Ledovou královnou, zapálení svíčky na 
věnci v kostele sv. Prokopa, ale také nově rozsvícení 
první svíce na věnci před Priorem.  

Ačkoliv ve Strakonicích adventní trhy již skončily, 
v některých městech České republiky ještě stále 
ožívají. Výjimkou není ani naše krajské město České 
Budějovice, které zahájilo tento předvánoční čas již 
v sobotu 30. listopadu rozsvícením vánoční stromu 
na náměstí Přemysla Otakara II. Stále tak můžete 
navštívit a obdivovat stánky s nejrůznějším vánočním 
zbožím či typickým občerstvením. Oproti předešlým 
rokům však tradiční řemeslníci zaplnili kromě náměstí 
i nádvoří radnice. 

Nejvíce navštěvovanou akcí, na kterou jezdí lidé 
z celé České republiky, byl jako každoročně přílet 
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anděla z Černé věže, který se uskutečnil ve čtvrtek 5. 
prosince, a po celý tento den jezdila městem speciální 
Mikulášská linka městské hromadné dopravy.

Ty, které více zajímali kulturní akce, si zajisté 
také přišli na své. Mohli vybírat z 208 událostí, od 
vystoupení českých hvězd – typu Kamil Střihavka, 
Michal Hrůza, Debbi, skupina Blue Effect – přes 
gospelové sbory po loutková a  divadelní představení 
nejen pro děti. 

Letošní rok byl speciálně zaměřen na starší 
generace, jež ve čtvrtek 12. prosince mohla společně 
s televizí Šlágr zavzpomínat na své časy mládí. Na 
náměstí se totiž představila Veselá Trojka, Nová 
Galánečka a další interpreti.

Nechyběl ani tradiční Betlém, Ježíškova dílna, ani 
kolotoč či poník. Hlavními pořadateli byly město České 

Budějovice, které vyčlenilo na uspořádání adventu 
zhruba 760 tisíc korun a společnost RK Invest. 

Komu by však nevyhovovaly trhy české, určitě je 
zapotřebí doporučit trhy německé, které jsou blízko 
našich hranic a jejich zaměřenost není tak komerční 
jako u nás. Je libo svařené víno (Glühwein), punč 
(Punsch), pražené kaštany a  madle, anebo tradiční 
klobásu či perník? To vše a mnohem více vám 
nabízí většina německých a rakouských adventních 
trhů, které trvají zpravidla měsíc a končí těsně před 
Štědrým dnem.

Jedny z těch příjemně malebných se nacházejí v 
bavorském městečku na soutoku tří různobarevných 
řek Dunaje, Innu a Illzi. Místo, o kterém mluvím, je 
známé nejen muzeem skla s největší sbírkou českého 

křišťálu na světě, ale též hrdinským eposem Píseň o 
Nibelunzích, který zde byl sepsán. Představuji vám 
univerzitní město Pasov, který vás může stejně dobře 
očarovat, jako bavorskou princeznu Sissi a ruského 
politika Michaila Gorbačova, středověkými uličkami, 
řadou příjemných hospůdek, nebo plavbou po druhé 
největší řece Evropy, po Dunaji.

Adventní trh, který čítá kolem sedmdesáti stánků 
s uměleckými řemesly a s místními specialitami, se 
nachází na náměstí Domplatz před barokním dómem 
svatého Štěpána s  největšími chrámovými varhanami 
na světě, které každou středu a sobotu v poledne 
odehrají varhanní koncert.

Zajímavostí pasovského trhu je Vánoční cesta, 
která prochází napříč starým městem, míjí také 
Pasovského blba (der Passauer Tölpel) a  k  vidění tu 
jsou jedinečné jesličky, betlémy a další biblické výjevy 
v historických kulisách.

Josef Němec
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PLATNOST AKCE PRODLOUŽENA DO 20.12.2013

AirMAX 20M/8M za 400,- Kč/měs

WWW.PENTA.CZ     Penta CZ, Povážská 266, Strakonice

3



KULTURNÍ PROGRAM PROSINEC
Život a dílo mistra zednického 
Jakuba Bursy očima Ivany Řandové 
z rodu Bursova
Termín: 4. prosinec 2013 - 29. prosinec 
2013
místo konání: Maltézský sál
Fotografka pátrala deset let po stopách 
svého předka a krásných domech 
zdobených tímto lidovým umělcem.
Otevírací doba: úterý – neděle (9:00 – 
16:00)

Vánoční koncert Pěvecké 
skupiny Prácheňského souboru 
a  smíšeného sboru Hlasoň
Doba konání: 15. prosinec v 19:30
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: jednotně 80 kč

Vánoční koncert Prácheňského 
souboru písní a tanců
Doba konání:  16. prosinec v 19:30
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: jednotně 60 kč
Tradiční vánoční koncert strakonického 
folklorního souboru.

Vánoční koncert Hanky Křížkové
Doba konání: 17. prosinec v 19:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 250 kč
Přijďte si poslechnout vánoční koncert 
strakonické rodačky Hanky Křížkové 
spolu s  Bandem Martina Kumžáka.
Předprodej v DK: pondělí – pátek 
(10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00) tel.: 
383 311 535

KPH - Štědrej večer nastal - vánoční 
koncert
Doba konání: 22. prosinec v 19:30
Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 190 kč
Exkluzivní host: Christina Johnston 
(Anglie) - soprán, Robert Pacourek - 
klarinet, Pěvecký sbor Strakonice Singers 
- Marcela Miková, Virtuosi di Praga
Oldřich Vlček - dirigent
Program:
A. Corelli - Vánoční concerto grosso
W. A. Mozart - Koncert pro klarinet; Arie 
královny noci
J. J. Ryba: Česká mše vánoční - pro 
sóla, sbor, varhany a orchestr
Štědrej večer nastal - pásmo vánočních 
koled a písní
Předprodej v DK: pondělí – pátek (10:00 
– 12:00, 13:00 – 16:00) 
tel.: 383 311 535

SILVESTR NA HRADĚ 2013
Doba konání: 31. prosinec ve 20:00
Místo konání: Rytířský sál, Maltézský 
sál, Sál U Kata
Vstupné: 550 kč
K poslechu i tanci hraje hudební skupina 
CITY CB - Rytířský sál

K poslechu i tanci hraje Miroslav Chodl 
na klávesy - sál U Kata
Vystoupení tanečnic z TS Cetare České 
Budějovice - flamenco
V ceně vstupenky večeře a nápoj 
+  rautové občerstvení.
Vstupenky v prodeji od 1.11.2013.

S kapříkem ve znaku
Termín: 5. leden – 2. únor
Místo konání: Maltézský sál
Výstava členů Volného sdružení umělců 
jižních Čech. Autoři představí různorodé 
techniky a styly práce.

Ke shlédnutí bude tvorba Milana Kozáka 
z Prahy, Petra Šrédla z Plzně, Josefa 
Balka z Velešína, Pavla Vodňanského 
z  Českých Budějovic a domácího 
umělce Radka Hejtmánka.

Vernisáž: 4. 1. 2014 od 15.00 hod. 
v  Maltézském sále
Úvodní slovo: Josef Balek, hudební 
doprovod - Charlie Blažek band

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

Novoroční koncert Vlasty Rédla
Doba konání: 7. leden v 19:30
Místo konání: Dům kultury
Předprodej v DK: pondělí – pátek 
(10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00) tel.: 
383 311 535

KPH - Novoroční koncert Jihočeské 
komorní filharmonie
Doba konání: 9. leden v 19:30
Místo konání: Dům kultury
Dirigent: Petr Chromčák
Na koncertě zazní populární operní 
a operetní předehry, árie a melodie 
včetně výběru z díla Johanna Strausse 
ml. - krále vídeňského valčíku 
a  operety.
Předprodej v DK: pondělí – pátek 
(10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00) 
tel.: 383 311 535
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Volyně po roce opět ožila módní přehlídkou,
k vidění byly modely pro sezónu podzim zima

Rok se s rokem sešel a v sobotu 23. listopadu jsme 
opět usedli do hlediště ve velkém sále Na Nové, 
kde se konala již 5. módní přehlídka obchodů Eva 
Konfekce a Eva spodní prádlo Volyně.

Po krásném úvodu začali na molo nastupovat 
modelové a modelky z řad „obyčejných smrtelníků“ 
tedy amatérští modelové a modelky, jimiž byly 
například poštovní doručovatelka, bankovní úřednice 
a vedle studentů a studentek třeba zdravotní sestřičky. 
Společně s nimi ale zazářily i profesionální modelky 
a  to Miss Praha 2007 Kateřina Kuřátková a Czech 
drive girl 2013 Lenka Nováková.

Přibližně 242 diváků shlédlo okolo 300 dámských 
i  pánských modelů z kolekcí podzim-zima 

2013/2014. Modely inspirovaly nejen k vánočním 
nákupům, ale i  přípravám na nadcházející 
plesovou sezonu.  

Mezi jednotlivými vstupy zpestřila přehlídku 
Kateřina Pechová, alias Linda Kalinová ze seriálu 
Ordinace v růžové zahradě. Vyprávěla o hraní 
v  divadle a v seriálu. 

V polovině tří hodin plných mody byl divákům 
nabídnut mini raut, kde se mohli občerstvit zákusky 
a kávou. Po skončení programu pak následovala 
slaná část pohoštění, které připravovala firma „Bufet 
Volynka“ paní Kračmarové. 

Do druhé poloviny programu byli diváci uvedeni 
příjemnou skladbou Imagine od skupiny The Beatles 

v podání Dominiky Kratinové.

Ve druhé polovině programu bylo k vidění spodní 
prádlo a samozřejmě pyžamka, která předváděly 
opět i děti. Nejmladší modelce byly 3 roky. Závěrem 
celé přehlídky bylo defilé - přehlídka společenského 
oblečení. Šatů pro dámy, obleků a košilí pro pány. 
Z  praktických informací ještě musím zmínit, že 
modelky a modelové nosily oblečení velikostí 36 -58.

Modelky česala a líčila kadeřnice a vizážistka Aneta 
Švehlová. Zájemci o její kadeřnické umění se mohou 
přijít přesvědčit do strakonického salonu Matrix 
v  Bezděkovské ulici, kde působí.

Textil Eva je na trhu již 22 let a je zárukou 
spokojeného nákupu kvalitního oblečení značek 
například Yvone Konig, Oliver, A.M.J. - (ČR), Marco 
Moralli - (SK) či Makr. Z konfekce zahraničních 
značek zde naleznete zn. Coexis a zn. Top 
secret. Firma nabízí také kvalitní české značky 
spodního prádla Triola, Timo, Gino, Andrie atd, ale 
i osvědčené zahraniční značky jako After Eden 
(NL) či Marie Meili. V nabídce pyžam a nočních 
košilí textil Eva nabízí české značky jako Andrie či 
Spoletex, ze zahraničních to potom jsou například 
Vamp (G) či Taro (PL).

Více informací naleznete na stránkách 

www.eva-volyne.cz 
A FACEBOOK: Volyně Textil Eva

Barbora Dvořákováfotografie: Barbora Dvořáková
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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.

Jan Malířský

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

Dnešní putování Strakonicemi začneme 
domem č.p. 213, koloniál zde míval pan 
Karel Kinkor, obchod smíšeným zbožím 
Jan Kinkor, autodopravu zde měla paní 

Marie Chalupníčková, krejčovství pan 
Vojtěch Kopenec, dále zde bydleli Václav 
Chalupníček,  dílovedoucí,  Karolína Kinkorová,  
soukromnice,  a s kůžemi  zde obchoduje paníi 
Karolína Hladíková. Později Stress - Jeans 
Store, Outlet Store a Tim Out. Bývalo zde 
též pánské kadeřnictví.  Dům čp. 214 býval 
ve dvoře domu č. 215. V něm  měl nákladní 
autodopravu pan Václav Martínek, vpředu 
v  čp. 215 majitele pana Hladíka  a jeho ženy, 

kteří obchodovali s kůží. Jejich jedna dcera  
se provdala za typografa Karla Blatského, 
který pak po tchánovi  obchod s kůží převzal.  
Domu se říkalo u Blatských,  později,  když 
si druhá dcera Karolína Hladíková vzala za 
muže doktora bulharské národnosti MUDr.  
Ivo Christo Cončeva, který zde byl od roku 
1929, říkalo se domu též u Cončevů.  V domě 
též žili: krejčí Josef Josef Tomášek, vedoucí 
nedalekého obchodu František Halasch, 
prodával punčochy a pletené zboží, později 
tam byla galanterie Karla Bošky, tovární dělník 
Ludvík Holý, obchodní zástupce Vilém Sedláček 
s manželkou Růženou, služebná Antonie 
Němcová,  autodrožkář František Sochůrek,  
dělník František Žižka s manželkou Annou.  
Později zde v patře byla tiskárna NOVINA,  
naposledy s vedoucím panem Havlanem.  
Dnes je zde knhkupectví  Kanzelsberger.  
Následuje dům čp. 216,  ve kterém bývala 
První česká vzájemná pojišťovna se sídlem v 
Praze a inspektorátem ve Strakonicích, později 

zde byla okresní hospodářská záložna, která 
dům koupila v roce 1917 a v roce 1921 jej 
přestavěla do současné podoby.  Původně od r. 
1883 měla sídlo při okresním výboru a později 
v městské radnici.  Prvním starostou byl pan 
Martin Sokol z Radošovic, později byl ředitelem 
pan Edmund Janda.  Dále zde v č p. 216 měl 
mlékárnu a  hokynářství pan František Kalous,  
od roku 1921 zde měl zámečnictví pan František 
Brož, živnost zde měl krejčí Jan Cvrček, malíř 
Jaroslav Dvořák,  obuvnictví zde má paní Marie 
Šoulová,  žila zde švadlena Růžena Šilháblová, 
ateliér zde mívali bratři Adlerové, kteří zahynuli 
v koncetračním táboře. Ještě zda bydleli 

Anežka Kafková,  soukromnice,  Marie Farková,  
soukromnice, František Houdek, tovární dělník,  
a s manželkou Anežkou František Poledníček, 
správce pojišťovny. Později zde měl sídlo OV 
KSČ,  pak zde byl dům pionýrů a mládeže, dnes  
je  v domě Úřad pro zastoupení státu ve věcech 
majetkových a sídlí zde pojišťovací makléř firmy 
T fin. Náměstí pamatuje velké prvorepublikové 
hospodářské výroční trhy, průvody Božího těla, 
pohřební průvody, První máje, spartakiádní 
původy, vojenské přísahy, sovětská okupační 
vojska v roce 1968, ale i  americká vojska 
v  roce  1945, průvody dudáků při MDF a další 
události. Asi by mohlo hodně vyprávět. Příště 
budeme pokračovat domem č. p. 217.
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Rozhovor se sbormistryní Karlou Harajdovou
Karla Harajdová (*1976) vyučuje již čtvrtým rokem 

na Základní škole Dukelská ve Strakonicích hudební 
výchovu a sborový zpěv, zároveň je však také jednou 
z pěvkyní smíšeného sboru Hlasoň, který vede paní 
Miková. Od roku 2011 vznikl na stejnojmenné škole 

dětský pěvecký sbor, který sama řídí.   

„Když si zpívám já, je to, jako když se dob-
ře najíte – uspokojivé. Ale také očišťující, říká 
Karla Harajdová.

Třetím rokem vystupuje dětský pěvecký sbor na 
adventních trzích pod Rumpálem. Jak se vám s 
dětmi spolupracuje? Zlobí vás hodně?

Vzhledem k tomu, že mě tato práce – práce s  dět-
mi – velmi baví a ještě ve spojení s hudbou, tak je 
to opravdu výborné. Samozřejmě, že někdy mě zlobí, 
vždyť jsou to děti.

Jak často trénujete?

Trénujeme jednou týdně, a to hodinu a půl. Když 
máme mít vystoupení, dáváme si předtím také ge-
nerálku.

Jste náročná?

Na to byste se spíše měli zeptat dětí. Já chci, 
aby to znělo krásně, aby se to líbilo, jak samot-
ným dětem, tak posluchačům. Takže se snažím 
dělat maximum.

Kde všude a na jakých akcích už jste se 
společně představili?

Na adventních trzích, na koncertu ZŠ, který 
se koná před Vánoci, na různých akcích měs-
ta (pokládání věnců) a na šerpování deváťáků, 
tedy na konci školního roku. Také na dnech ote-
vřených dveří naší školy.

Letos navíc sbor zazpíval i u adventního 

věnce u Prioru. Co všechno jste si pro přícho-
zí připravili?

Vzhledem k tomu, že jsem milovnice folkové 
hudby, vybírala jsem folkové písně s vánoční te-
matikou. Například od Pavlíny Jíšové, Jaroslava 
Samsona Lenka a také od Spirituál kvintetu. 

Už máte se sborem nějaké plány do 
nového roku?

Samozřejmě – zpívat takové písničky, které se 
budou dětem líbit, protože tak se zpívá nejlépe.

Kdybyste si měla vybrat mezi dirigováním 
a  zpíváním, co byste zvolila raději a proč?

Nevybírala bych si. Každá činnost má pro mě 
jiný význam. Když něco děti naučím a jim se to 
podaří zazpívat, tak z toho mám obrovskou ra-
dost. Když si zpívám já, je to, jako když se dobře 
najíte – uspokojivé. Ale také očišťující!

Máte ráda čas adventu a Vánoc?

Mám ráda tu atmosféru, zejména kvůli dětem. 
Ale i kvůli tomu, že to lidé více stmeluje. I když 
škoda, že jenom o Vánocích.

Co byste popřála přátelům, kolegům, ale 
i  čtenářům do nového roku?

Toleranci, lásku a pohodový život.

   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 
 

Josef Němec
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Putování okolo Mrtvého moře 
aneb přednáška z cyklu „S Gymnáziem na cestách“

Na strakonickém gymnáziu bylo 26. 11. 
2013 opravdu živo. O kulturní akci se v  ten 
den postarala místní cestovatelka paní Libuše 
Leischnerová, která prezentovala letošní 
první přednášku z cyklu „S Gymnáziem 
na cestách“. První přednáška měla téma 
„Jordánskem do Izraele aneb putování okolo 
Mrtvého moře“. Pojednání paní Leischnerové 
se uskutečnilo  v  promítacím sále místního 
gymnázia a o zájemce skutečně nebylo nouze. 
V sále se dalo bez problému napočítat přes 56 
lidí zajímající se o geografické poznatky, kteří 
se postarali o příjemnou, přátelskou a  naučnou 
atmosféru v sále. Mezi těmito zájemci byla 
převážně naše starší generace lidí, ale byli 
i mladší účastníci. Každý kdo přišel, měl 
možnost nahlédnout do zajímavé mapy města 
Jeruzaléma. 

Vše začalo letem do Jordánska, konkrétně do 

města Aqaba (Akaba) a následným projitím tzv. 
Wadi Rum. Vádí jsou vyschlá říční údolí, která 
se zaplavují v době dešťů. Přednáška byla 
skutečně zajímavá a velmi poutavá. Například 
věděli jste, že Jeruzalém je město polyteistické, 
jinými slovy město, kde se vyskytuje více než 
jedno náboženství? Jeruzalém je město, které 
je mnohokrát uvedené v Bibli, tudíž křesťané 
a  Židé ho považují za své, ale i islamisté věří, 
že Jeruzalém je jejich. Tudíž se zde střetávají tři 
náboženství – křesťanství, judaismus a islám. 
Naneštěstí to městu pouze škodí, neboť místo 
toho, aby se zde rozvíjel turismus a všichni 
byli spokojeni, čas od času zde probíhají bitvy 
mezi těmito skupinami. Ale to není vše, co nám 
může Jeruzalém nabídnout. 

Z náboženského pohledu je to ještě například 

Židovská zeď nářků, svaté místo, kde Židé píší 
na papír svá přání a vkládají je do spár zdi, 
která se součástí pozůstatku Šalamounova 
chrámu. Z Olivové hory, která má svůj vrchol 
ve výšce cca 815 m.n.m. je nádherný pohled 
na celý Jeruzalém. Například na fotografiích 
můžeme vidět Skalní chrám nebo hřbitov 
Židů a muslimů. Výprava dále pokračovala 
kolem Mrtvého moře. Další putování bylo po 
jihoizraelských místech, jakými jsou například 
písečná poušť Negev, která ze své západní 
strany sousedí se Sinajským poloostrovem.

Gymnázium Strakonice umisťuje informace 
o  těchto kulturních vložkách pravidelně na 
své internetové stránky, takže pokud Vás toto 
téma zaujalo, doporučoval bych všem, aby 
zamířili právě na onen zmiňovaný web a zjistili 
si toho o další přednášce z cyklu co nejvíce. 
Můžeme jen doufat, že „S Gymnáziem na 
cestách“ bude stále více a více příznivců. 

Roman Škoda
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NABÍDKA PRÁCE

redakce

Pokud do své firmy hledáte zaměstnance, v novinách Maxim můžete zdarma uveřejnit inzerát 
podobného znění. Posílat jej můžete na e-mail redakce: redakce@ocmaxim.cz

STAŇTE SE HYPOTEČNÍM 
PORADCEM PRO OBLAST 
STRAKONICKA
nabízíme motivující finanční ohodnocení 
odpovídající výkonu s počáteční podporou

Požadujeme:
-min. SŠ vzdělání
- samostatnost, cílevědomost, profesionální 
vystupování
- maximální pracovní nasazení a flexibilitu
- organizační a komunikační dovednosti
orientace na výsledek, proklientský přístup, 
týmová spolupráce
- ochotu dále se vzdělávat a na sobě pracovat

KONTAKT:
Oblastní ředitel
Radka Buchová
email: radka.buchova@mpss.cz
tel.: 731 466 186

OC Maxim Strakonice přijme 
pracovníka/ci pro  administraci 
OC maxim a  koordinaci 
měsíčníku Maxim. 
Požadované vzdělání středoškolské. Životopisy 
zasílejte na mail: oudes@ocmaxim.cz. 

Po přijetí životopisu budete vyzvání k osobní 
schůzce a provedení osobního pohovoru.

PRAVO s.r.o. nabízí volné 
pracovní místo na pozici obsluha 
strojů v prádelnách a čistírnách 
v obci Vodňany. 
Poznámka k volnému místu: Jedná se o 
1 chráněné pracovní místo - 1x pradlena 
- pouze pro uchazeče o zaměstnání se 
zdravotním postižením ( I nebo II.stupněm 
invalidity) mzda: 53,-Kč /hod. - pracovní 
doba dle domluvy - úvazek 30h/týdně 
KONTAKT: Roučka Jiří, tel.: 774 401 344  

STRAVBYT s.r.o. nabízí volné 

pracovní místo na pozici řidiči 
osobních a malých dodávkových 
automobilů, taxikáři v obci 
Strakonice. 
Poznámka k volnému místu: Jedná se o rozvoz 
stravy, ŘP“B“, Místo výkonu práce: Strakonice 
- zkrácený úvazek cca 4 h - rozvoz by byl - 2 
týdny v měsíci - mzda 2700 + závodní stravování 
KONTAKT: Tomeš, +420 731 544 725  

LEIFHEIT s.r.o. nabízí volné 
pracovní místo na pozici 
seřizovači a obsluha obráběcích 
strojů (kromě dřevoobráběcích) 
v obci Blatná. 
POŽADAVKY: Středoškolské vzdělání - technický 
směr, praxe v oboru Vhodné pro absolventy 
Nástup ihned, pracovní poměr na dobu určitou 
s možností prodloužení, třísměnný provoz 
Znalosti: Řidičský průkaz, Výhodou: zkoušky 
na vysokozdvižný vozík, jeřábnické a vazačské 
zkoušky, vyhláška 50, práce na stroji DEMAG 
a ENGEL Výhody: Podnikové stravování, týden 
dovolené navíc Kontaktní osoba: Ž. Masnerová, 
725 730 657, zaneta.masnerova@leifheif.com  

Galaxie spol. s r.o. nabízí 
volné pracovní místo na pozici 
stánkoví prodavači potravin 
(kromě rychlého občerstvení) v 
obci Vodňany. 
POŽADAVKY: Vyučen, trestní bezúhonnost, 
komunikativnost, potravinářský průkaz Vhodné 
pro OZP Zkrácený úvazek, nástup ihned 
Kontakt: Libor Hlinka, 777710440, e-mail: 
galaxie@ tiscali.cz

Ivan Gondek nabízí volné 
pracovní místo na pozici barmani 
v obci Strakonice. 
Požadavky: vyučen, nemusí být vyučen v  oboru. 
Pracovní poměr na dobu určitou - 1/2 roku 
s  možností prodloužení. Zkušební doba 3 
měsíce. Směny turnusové. Kontakt: Ivan Gondek, 
775386535  

Alois Hradský nabízí volné 

pracovní místo na pozici 
prodavači v prodejnách v obci 
Strakonice. 
POŽADAVKY: Střední vzdělání, praxe v oboru 
minimálně 3 roky Nástup ihned, Pracovní poměr 
na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce Práce 
ve dvousměnném provozu - ranní a odpolední 
směny Mzdové ohodnocení: 13 000 - 14 000 Kč 
Kontakt: Věra Rychtářová, +420 728 108 401  

Otto Zámečník nabízí volné 
pracovní místo na pozici řidiči 
nákladních automobilů (kromě 
tahačů) v obci Čestice. 
POŽADAVKY: ŘP skupiny C a E, AJ a NJ výhodou, 
praxe 2 roky Nástup: ihned, pracovní poměr na 
dobu neurčitou Kontakt: O. Zámečník, +420 724 
054 242  .

HYUNDAI - Fischer CZ s.r.o. nabízí 
volné pracovní místo na pozici 
sekretář v obci Strakonice.  
Poznámka k volnému místu: SŠ, spolehlivost, 
komunikativnost, flexibilita, reprezentativní vystupování, 
dobrá znalost práce na PC, zodpovědnost, loajalita, 
bezúhonnost, řidičský průkaz sk. B, znalost AJ/NJ. 
Náplň práce: komunikace s klienty, péče o kavárnu, 
vedení poklady, podpora prodeje, administrativní práce, 
vedení systému autopůjčovny. Mzda 15 000,- Kč + 
motivační složka 5 000,- Kč. Firemní benefity. Zasílejte 
svéživotopisy včetně fotografie na alena.peskova@
hyundai-fischer.cz

Calla Int. spol. s r.o. nabízí volné 
pracovní místo na pozici všeobecní 
administrativní pracovníci v obci 
Radošovice. 
POŽADAVKY: minim. vzdělání - vyučení s maturitou, 
dobrá znalost práce na PC, podvojné účetnictví. 
Pracovní doba jednosměnná na zkrácený úvazek 
- 6 hodin denně. Vhodné pro občany s I. nebo II. 
stupněm invalidity. Pracovní poměr na dobu určitou 1 
rok s možností prodloužení. Mzda 7  000 Kč. Nástup 
dohodou, během listopadu 2013. KONTAKT: p. Jirášek 
Petr, tel.: 603 253 275 - pouze telefonicky, nechodit 
osobně na provozovnu. Místo výkonu: provozovna 
Radošovice. 
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Co dělat při nachlazení?

Všichni to známe - každoroční nachlazení, 
trápení, starosti… Jak se proti těmto nemocím 
úspěšně chránit? Již dlouhou dobu se lidi za-
bývají touto otázkou, jak se bránit. „Odpověď je 
jednoduchá,“ tvrdí zkušená lékařka MUDr. Ma-
rie Kotišová. Hlavními faktory onemocnění jsou 
změna počasí a pobyt v kolektivu. Proti nemo-
cím, jako je všem známá rýma nebo chřipka, se 
lze bránit velmi snadno. Každoroční očkovací 
režim je nezbytný, nechcete-li nemocím pod-
lehnout. Očkování se provádí jednou ročně, a 
to na podzim. „Snažím se především o to, aby 
pacienti nedávali zbytečně peníze za léky, které 
z počátku nejsou moc důležité. Především se 
snažím doporučovat rady našich babiček, jako 
je pití teplých čajů, vyležení z nemoci nebo po-
žívání ovoce a zeleniny,“ osvětluje paní dok-
torka.  

Ta také podotýká, že není moc dobré jít hned 
po zjištění zvýšené teploty k lékaři, neboť i v 
čekárně jsou lidé, kteří by tomuto riziku byli vy-
staveni. Nejlepší tedy bude, když do ordinace 
přijdete v nouzi nejvyšší, kdy už to nejde jinak. 
Další doktorkou doporučované prevence jsou 

například časté hygienické návyky, jako je mytí 
rukou, kýchání do vlastní ruky a následné umytí 
nebo do kapesníku. Nejlepším typem kapesní-
ků je pochopitelně ten papírový, který by se 
neměl dále skladovat do kapes apod., ale měl 
by být vhozen tam, kam patří – do odpadního 
koše. Dále je to pečlivé oblékání a vrstvení. Ov-
šem rýma nebo chřipka nejsou jediné nemoci 
často vyskytující se především na podzim a v 
zimě, je to také například spálový bacil. 

Ale co když je to vážnější než takovýto, dá se 
říci, běžný stav nemoci? Opět existuje jednodu-
chá odpověď. Každý, kdo si po několika dnech 
neví rady, by měl navštívit buď svého obvod-
ního lékaře nebo nemocniční alergologii. Je 
pravdou, že sirupy a další léky nejsou tak důle-
žité hned ze začátku nemoci. V tomto případě 
má však lékařka jasno. „V této situaci většinou 
doporučuji lék Tamiflu, ale i tak skutečně spíše 
preferuji ovoce a zeleninu,“ dodává doktorka 

Kotišová. Ano, existují i vitamíny v tabletách, 
ale ani tyto látky nejsou ideální. Závěrem je 
třeba upozornit, že nemoc není náhoda. Kdo 
se nechce nakazit, měl by dodržovat základní 
pravidla prevence. Doufejme, že nadále nebu-
de nakažených lidí přibývat. 

Kamil Soukup
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WWW.PENTA.CZ     Penta CZ, Povážská 266, Strakonice

plastová okna a dveře, solární systémy, tepelná čerpadla, FVE...
montáž, demontáž, likvidace, zednické začištění...

Nabízíme zajímavé slevy při zakoupení více našich 
produktů

OTK Strakonice, Palackého náměstí 94, 602 297 766, strakonice@stakoplast.cz

www.stakoplast.cz www.stakosolar.cz



 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.
cz (do  3.ledna 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. ledna 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: BARVY
Výherci minulého čísla:  Ing. Miroslav Bouček - Strakonice a Anna Hochová - Strakonice  RECEPTY:

http://www.labuznik.cz/

VÁNOČKA

100 Kč

40 g droždí, 100 g krupicového cukru, 250 ml mléka, 1/2 kg polohrubé 
mouky, 1 lžička soli, 2 žloutky, 125 g másla, citronová kůra, 40 g rozinek, 
mouka na vál, tuk na vymazání plechu (nebo papír na pečení), 1 vejce na 
potírání, 40 g mandlí (loupané, sekané – špalíčky)

Polohrubou mouku prosejeme, tím ji provzdušíme a smícháme se solí. 
Droždí (mělo by mít pokojovou teplotu) rozetřeme s cukrem, zalijeme trochou 
vlažného mléka, zaprášíme moukou a na teplém místě necháme vyběhnout 
kvásek.

Kvásek vlijeme do mísy k prosáté mouce, osolíme, přidáme zbytek mléka, 
žloutky, rozehřáté (ne horké) máslo, citronovou kůru, omyté rozinky a vypra-
cujeme hladké tuhé těsto, které se nelepí na stěny mísy. Můžeme si pomoci 
ručním mixerem s háky, robotem nebo pracujeme s vařečkou. Těsto nechá-
me kynout tři hodiny, během této doby těsto dvakrát až třikrát promísíme.
Vykynuté těsto rozdělíme na vále na devět stejných částí, z nich uděláme malé 
bochánky. Z prvních čtyř bochánků vyválíme válečky (hady), ze kterých upleteme cop 
následujícím způsobem.

Prameny položíme směrem od nás. Dva prostřední prameny překřížíme – pravý přes 
levý. Vezmeme dva levé prameny – překřížíme levý přes pravý. Vezmeme dva pravé pra-
meny – překřížíme levý přes pravý. Vezmeme opět dva středové prameny a opakujeme 
vše od začátku. Konce dobře spojíme.

Cop přeneseme na plech vyložený pečicím papírem nebo potřený máslem. Uprostřed ho 
rukou mírně promáčkne, připravíme tak místo pro další cop. Zpracujeme další tři válečky 
a upleteme klasický cop ze tří pramenů. Položíme jej na první patro. Na vrch stejným 
způsobem položíme cop ze dvou pramenů. Kraje podhrneme pod základní patro.
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Zimní lyžařské středisko – Kubova Huť ( 1.000 m.n.m.)
To je především krásná zimní pohádka 

pro celou rodinu. Malebná obec s nejvýše 
položeným nádražíčkem na území našeho 
státu, obklopená hustými lesy s nádherným 
výhledem jak do vnitrozemí, tak i na bavorskou 
stranu Šumavy, leží na úpatí magického 
Boubína (1.362 m.n.m.)

Místo jako stvořené pro rodinnou dovolenou. 
Útulné penziony a navíc hotel 

s jedenou z nejstarších historií v této centrální 
oblasti Šumavy, jsou připravené poskytnout 
v  přátelské atmosféře kvalitní služby všem 
svým hostům 

Moderně vybavený Ski Areál disponuje třemi 
vleky, výkonným zasněžováním sjezdových 
tratí, které jsou pečlivě upravovány dvěma 
rolbami, stejně jako přiléhající areál pro 
běžkaře v  délce několika desítek kilometrů 
tratí. Sezónní nabídka areálu je pravidelně 
obohacována novými atrakcemi, jako např. 
ledo-lezeckou stěnou nebo velkým iglú pro 
děti. O bezpečnost hostů střediska se stará 
tým členů Horské služby z místní stanice.

Areál Kubova Huť má i bohatě vybavený 
a  velmi dobře udržovaný Snowpark, 

kde si své oblíbené triky zaskáče snad každý 
snowboarďák. Mimochodem zde trénuje 
i  několik reprezentantů České republiky. 
Stejně tak má dobrou pověst i místní lyžařská 
škola, která dává svým žákům garanci, že pod 
vedením jejich instruktorů zvládne základy 
carvingu každý žák od 3 do 100 let. Asi vědí, 
co slibují, protože patří mezi akreditovaná 
pracoviště Ministerstva školství, kde také 
vychovávají a školí nové instruktory lyžování.

V obci najdete kromě obchodů s potravinami 
a se suvenýry i čtyři příjemné restaurace 
s  ochotnou obsluhou a bohatou nabídkou, ze 
které si vybere bezpochyby každý gurmán. 

Dostupná infrastruktura dává záruku, že 
si zde užijí svou zimní dovolenou opravdu 
všichni hosté, kteří využijí pohostinnost tohoto 
horského střediska uprostřed krásné Šumavy.

WWW.PENTA.CZ     Penta CZ, Povážská 266, Strakonice

PR
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SPORT
Tréninková dávka nesmí být malá, 

tvrdí tanečnice stepu Kateřina Bambásková.

Step je druh tance, kterému se věnují jak sólo-
ví tanečníci, tak skupiny. Tato pohybová činnost 
je specifická hlavně tím, že zaměstnává převáž-
ně nohy. Zbytek těla vyvažuje a provádění tan-
ce jako takového se neúčastní. Chodidla nohou 
vyklepávají patami a špičkami rychlý hudební 
rytmus. K tomuto účelu slouží speciální obuv 
opatřená železnými plíšky.

Step vznikal od prvé poloviny 18. století v ob-
lasti New Yorku,  kde mezi sebou v tancích sou-
těžili irští, skotští a afričtí imigranti. Do našeho 
společenského povědomí se step dostal vlastně 
teprve nedávno, a to zejména díky show River-
dance a Lord of the dance.

Od roku 1995 paní Ivana Bambásková s Re-
natou Kapounovou začaly nově učit děti step 
ve Strakonicích. Dnes je tento oddíl znám jako 
Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice a praktic-
ky od začátku zde začala stepovat i dcera paní 
Bambáskové Kateřina. „Stepuju od svých čtyř 
let, takže nějakých sedmnáct let. Začala jsem 

chodit do tělocvičny s mamkou. Všechno při-
rozeně vyplynulo tak, že jsem začala stepovat 
taky,“ říká dnes jedenadvacetiletá studentka a 
tanečnice stepu Kateřina Bambásková, která 
provozuje poněkud odlišný styl tohoto druhu 
tance, tzv. clogging, step americký, jenž se liší 
tím, že na botách jsou místo jednoho plíšku plíš-
ky dva.

Kateřina dnes stepuje v již zmiňované skupině 
stále a sklízí nemalý počet úspěchů jak týmo-
vého, tak osobního rázu. „Několikrát jsme se s 
naší skupinou stali mistry ČR v kategorii sku-
pina, dueto, sólo a freestyle. Mezi mé největší 
úspěchy patří dvakrát titul mistr ČR v kategorii 
skupin do 13 let, titul mistr ČR v kategorii duet 
do 18 let a druhé a třetí místo v kategorii sóla 
dospělé kategorie. Mimo to jsme získali i mno-
ho titulů vicemistr a 2. vicemistr ČR,“ podotýká 
sympatická slečna navýsost skromným hlasem. 
Na otázku, jak je možné skloubit step se studi-
em a být i úspěšná, odpovídá Kačka lakonicky: 

„Když tě to baví a chceš se tomu věnovat, čas 
si prostě najdeš. Trénuju v pondělí a pátek a  sa-
mozřejmě tréninková dávka nesmí být malá,“ 
upozorňuje na evidentní fakt.

Osobně rovněž navštívila Spojené státy ame-
rické, kde měla nezaplatitelnou možnost sledo-
vat tamější profesionály stepu. „Jejich moderní 
styl stepu se mi opravdu líbí. U nich je to do-
dnes živá tradice, která se pořád vyvíjí. Abych 
přímo obdivovala někoho konkrétního, to říci 
nemohu, ale sympatie mám hlavně k těm zá-
mořským tanečníkům, i když i ti evropští, napří-
klad z Irska, jsou samozřejmě skvělí,“ ukončuje 
s respektem a věří, že bude praktikovat tuto 
sportovní aktivitu i nadále s nadšením a  další-
mi eventuálními úspěchy.

Roman Škoda

Badminton je sport pro všechny
Všichni jistě známe plážové pinkání s bad-

mintonovou raketou a péřovým míčkem, ale 
naneštěstí jen poměrně málo lidí ví, že je to 
oficiálně registrovaný sport i tady u nás v ma-
lebných Strakonicích. Ano, opravdu je tomu 
tak. Tento sport je výhradně halový. U nás je 
jeho útočištěm házenkářská ČZ hala. 

Badmintonové hřiště je rozdělené sítí o výšce 
155 cm. Stejně jako v tenise je i v badmintonu 
vice druhů her - je tu dvouhra, ale i čtyřhra. 
„Když se řekne badminton, všichni si představí 
„pinkačku“ u rybníka, ale tak to není. Badmin-
ton je velmi rychlý sport. Smeče se pohybují 
rychlostí zhruba 200 – 300 km/h a nejrych-

lejší smeč zaznamenala rychlost až 421 km/h, 
která byla vykonána hráčem z Malajsie. A není 
se čemu divit. Vždyť v Asii, konkrétně v Číně,  
badminton vznikl,“ tvrdí zkušený hráč a záro-
veň trenér strakonického družstva Zdeněk Přib, 
který se badmintonu věnuje již od dětství,  kdy 
začínal od samého začátku právě u nevinného 
pinkání. 

Zdeněk Přib, trenér týmu TJ ČZ Strakonice, 
má na starosti přibližně 10 dětí. „Bohužel někdy 
mi to připadá, že rodiče ke mně dají děti spíše 
na pohlídání, kdy zrovna nemají čas, namísto 
toho, aby se v nich snažili rozvíjet sportovního 
ducha, avšak i přesto badminton a trénování je 
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V házené není každý zápas posvícení

Házená je tradiční hodně populární vnitřní 
sport. Je to kolektivní míčová hra. Do zápasu 
nastupuje sedm hráčů včetně brankáře, 
aby se pokusili dostat co nejvíce míčů do 
brány soupeře. Tak jako některé další sporty 
má i  házená začátky až ve starém Řecku. 
Tento sport má více variant, tj. existuje 
ženský i  mužský, mladší i starší. I u nás 
ve Strakonicích má házená svůj podíl na 
sportovních akcích. V současné době naši 

házenkáři mají k dispozici dvě haly – ČZ 
halu a protější obloukovou sportovní halu. Při 
letních trénincích, kdy jsou v hale neúnosné 
podmínky, mají strakoničtí házenkáři možnost 
jít i na venkovní hřiště hned vedle již uvedené 
obloukové haly. Jak nám napovídá název, 
strakonický klub vznikl v roce 1921. U nás 

ve Strakonicích se sport řadí do první pětky, 
nejrozšířenějších sportů. Každoročně se 
pořádají klasické nábory chlapců a děvčat 
z  prvních až třetích tříd. 

Tomáš Nejdl je spojka ve strakonickém oddílu 
HBC Strakonice 1921 a má na svém kontě 
mnoho branek. Tomáš začal svou pouť po 
dráze hráče házené již v první třídě, přibližně 
v šesti letech, tudíž je na ní už celých jedenáct 
let. Jeho dosavadním trenérem je jeho otec, 

poměrně známý na poli házenkářských 
trenérů Roman Nejdl. V posledním zápase 
Strakonice nedopadly zrovna nejlépe, ale 
mohlo to dopadnout i  hůř. „První polovinu 
jsme docela drželi krok, dokonce jsme i vedli, 
ale v druhé půli jsme byli jako vyměnění,“ 
říká Tomáš Nejdl. „Zápas má dva poločasy, 
ten první hráli dobře, ale při tom druhém na 
hráče padla depka a nebyli schopni se poprat 
o výsledek za  nepříznivého stavu. Z  naší 
strany to byl druhý nejnepovedenější zápas,“ 
říká trenér Nejdl. Strakoničtí v  devátém 
podzimním kole prohráli o dvanáct bodů 
s konečným výsledkem 25:37 s týmem 
HC Zubří. „S klukama samozřejmě držím 
v dobrém i zlém, snažím se, abych se ke 
každému choval stejně, i když postupem času 

zjišťuji, že trénování není jen o tom, abych 
naučil kluky běhat, ale trenér by měl být 
takový psycholog,“ objasňuje Roman Nejdl, 
který letos v kuse trénuje osm let, i když 
předtím pomáhal trénovat čtyři roky. Loňská 
sezona strakonickému klubu moc nevyšla, 
ale tento rok se docela daří, jsou v tabulce 
mladšího dorostu na osmém místě. „Na 
začátku sezony jsem jim vkládal na srdce, že 
bych se chtěl vejít do třetího místa, nevím na 
kolik je to v téhle situaci reálné, ty síly jsou 
opravdu vyrovnané, jak se můžeme přesvědčit 
v každém zápase. Tím nechci říct, že by byl 
zápas, ve kterém bychom byli úplní outsideři, 
ale zatím se nám ten podzim nevyvíjí tak, jak 
bychom si představovali“, říká trenér. 

To, že ne každý zápas se povede vyhrát, je 
jasné, ale pojďme si tedy říci o zápasu, který 
se naopak povedl na jedničku. Nejde jinak, než 
zmínit zápas s týmem HK Lovosice, při kterém 
strakoničtí remizovali s výsledkem 30:30. „Do 
té doby byli Lovosice první s  čistým štítem, 
my jsme byli asi třetí nebo čtvrtí a  celou dobu 
jsme vedli, ale síly pak pomalu docházeli 
a  nakonec jsme remizovali, ale i tak to 
byl super zápas,“ vyjadřuje se strakonická 
házenkářská spojka. Pokud jste ještě házenou 
hrát neviděli, nemusíte smutnit, možností, 
kdy se můžete přijít podívat na zápas, bude 
v letošní sezóně ještě dost. Například další 
zápas se bude hrát v jarní části sezony, 15. 2. 
2013 od 16:00 ve strakonické obloukové hale 
s klubem HBC Karviná. „Určitě bych všem 
chtěl vzkázat, aby se na nás přišli podívat ať už 
na zápasy, nebo si přišli vyzkoušet tréninky“, 
vzkazuje čtenářům Maximu Tomáš Nejdl. 

má srdcová záležitost, která je nakonec přeci 
jen vidět,“ říká Zdeněk, naznačujíc připomenu-
tí úspěchu jeho svěřence, nyní dvanáctiletého 
Štěpána Kalbáče. Štěpán dokázal již v devíti 
letech (v roce 2011), porazit své soupeře na 
tříkolovém turnaji krajského přeboru. „Jsem na 
Štěpána velmi pyšný. Je vidět, že dřina se vy-
plácí. Sice dělá více sportů, v kterých je také 
dobrý, ovšem já bych ho rád jednou vycvičil 
a  předal mu své zkušenosti, aby mohl pokra-
čovat v trénování klubu, tak jako to moji trenéři 
učili mě,“ dodává Zdeněk. 

Strakonický badminton zatím není na tako-
vé úrovni, aby se mohl rozutéct i do zahraničí, 
nicméně troufnu si říci, že je opravdovou jed-
ničkou ve své lize, tj. krajský přebor. Poslední 
odehraný zápas se konal v květnu ve Vodňa-
nech. Jednalo se o krajský přebor družstev 
dospělých. „Byl to tříkolový turnaj, oficiálně 
registrovaných týmů, který sice nedopadl tak 

dobře, jak jsme očekávali, ale i přesto jsme 
měli lepší skóre a více bodů, než ti za námi, 
a  tak jsme se mohli pochlubit prvním mís-
tem,“ vysvětluje. Strakonický tým v součas-
nosti tvoří okolo dvaceti dospělých a přibliž-
ně stejný počet dětí. Těmi nejvýznamnějšími 
jsou například Karel Kapoun, Karel Frühauf, 
Josef Kudláček, Jarka Nováková, Jana Ober-
falzerová, Jitka Hanušová, Zdeněk Přib, Jiří 
Musil nebo Benedikta Zelenková. Přihláška 
je věkově neomezená. „Viděl jsem devítileté-
ho kluka hrát na úrovni dvanáctiletého a také 
osmdesátiletého pána, jehož hra byla opravdu 
obdivuhodná“, potvrzuje trenér TJ ČZ Strako-
nice.  „Závěrem bych rád všem doporučil, aby 
změnili pohled na badminton, nebrali ho jako 
pouhé pinkání, neboť si myslím, že tento sport 
si to opravdu zaslouží. Doufám, že příště se 
setkáme pohledem z očí do očí na tréninku 
nebo na zápase“, loučí se Zdeněk Přib.  

Kamil Soukup

Kamil Soukup
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