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Lidstvo v současnosti prožívá tzv. třetí informační revoluci 

Březen – měsíc čtenářů

Březen jako Měsíc čtenářů je propagován 

knihovníky pár posledních let, s ohledem na 

to, že knihovny přestávají být jen půjčovnami 

klasických knih, a s důrazem kladeným spíše 

na návštěvníky a čtenáře než na knihu jako 

médium.

V průběhu dvou tisíc let došlo ke 

gigantickým změnám v oblasti knih a jejich 

rozšířenosti samotné, které zaznamenal 

zajisté každý z  nás. Knihy už nejsou určené 

jen pro vyvolené, jako to bývalo ještě v 15. 

století, a ani nám nejsou některé zakazovány 

a znepřístupněny, jako to bývalo po nástupu 

Habsburků roku 1621, ale i před listopadem 

1989, kdy se někteří autoři stali pro tehdejší 

společnost vyvrheli.

„Je známé, že lidstvo v současnosti prožívá 

tzv. třetí informační revoluci. Tou první byl 

vynález písma, druhou pak vynález knihtisku 

a třetí je rozvoj informačních a komunikačních 

technologií v poslední době, zejména pak 

internetu,“ říká ředitelka Šmidingerovy 

knihovny Mgr. Andrea Karlovcová. 

Máme větší možnosti, co se týče typu 

knih, jako jsou vázané a brožované, ale taky 

audioknihy, které před osmdesáti lety vznikly, 

nejsou určeny jen pro nevidomé, ale i pro ty, 

kteří chtějí při jejím „čtení“ dělat ještě jinou 

činnost. 

V posledních letech se mluví o novém 

fenoménu, tzv. E-Book (elektronická kniha), 
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který zažívá ve Spojených státech amerických 

obrovský boom, kdy prodej e-knih na portále 

Amazon je dokonce vyšší než prodej knih 

tištěných v kamenných obchodech. 

U nás tato inovace teprve započala, ale rok 

od roku pomalu ale jistě stoupá. Cena za 

e-knihu je poměrně nízká, ale to je prozatím 

kompenzováno menším výběrem e-knih 

a  k  tomu připočtěme čtečku knih, bez 

které bychom číst nemohli, a to nám celkové 

náklady nakonec ještě zvýší. Jak se shodla 

ředitelka knihovny a vedoucí strakonické 

pobočky Kanzelsbergera, e-knihy jsou jen 

další alternativou, většina lidí ale zatím 

zůstává věrná heslu: Když kniha, tak tištěná.

Ačkoliv již uběhl nějaký ten čas, kdy 

došlo ke zvýšení snížené sazby DPH z 10 

na 15%, i přesto nedošlo k masovému 

zdražování knih. „Nezaznamenali jsme pokles 

množství zákazníků. Lidé, kteří rádi čtou, 

si vždy dokážou na dobrou knihu nějakou 

tu korunu ušetřit,“ říká Gabriela Vojtová 

z  Kanzelsbergera ve Strakonicích. A vypadá 

to, že se konečně blíží změna k lepšímu, která 

by prodejcům a vydavatelům knih, ale také 

samotným čtenářům měla vyjít vstříc. Vláda 

plánuje od roku 2015 zavést třetí daň – na 

knihy, léky, dětskou výživu a pleny – která by 

měla činit pouhých 5% DPH. Tedy knihy by 

mohly od příštího roku zlevnit, ale počkejme 

si, jaká bude nakonec skutečnost.

A jak to vypadá se čtivostí obyvatel České 

republiky? Alespoň jednu knihu za rok přečte 

73% mužů a 83% žen, v průměru čeští čtenáři 

přečtou za rok 17 knih. Průměrný český žák 

sedmé třídy přečte ročně pět knih. Celkem 

38% obyvatel navštíví za rok alespoň jednou 

knihovnu. Jak uvádí ředitelka Šmidingerovy 

knihovny: „Počet čtenářů naší knihovny 

i  počet výpůjček se za poslední roky udržuje 

na zhruba stejné úrovni, návštěvnost ale 

stoupá, a to díky všestrannosti knihovny.“ 

Ta totiž nabízí k půjčení nejen knihy, ale 

i  časopisy, audioknihy, CD či čtečku e-knih, 

pořádá kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 

a  umožňuje také virtuální přístup do knihovny 

prostřednictvím internetu. Z  pohodlí domova 

tak lze kdykoli zkontrolovat stav čtenářského 

konta stejně jako rezervovat knihy, prodloužit 

výpůjčky, zaslat knihovně dotaz nebo žádost 

o informaci. V katalogu lze zjistit informace 

o  veškerých dokumentech v knihovně 

i  o  tom, zda jsou momentálně k  dispozici.

A co se nejvíce čte? V posledních letech jsou 

nejžádanější společenské romány, detektivky, 

romány pro ženy, životopisy či literatura 

týkající se různých hobby. U mladých je 

v  současnosti na prvním místě žánr fantasy, 

např. tzv. upírské příběhy, díky S. Meyerové 

a  jejímu Stmívání.

V letošním roce Šmidingerova knihovna 

přichází s novým projektem nazvaným 

Knihovna na cestách. Poprvé se s ním 

představí právě v měsíci březnu, kdy v týdnu 

24. – 28. 3. půjde svým čtenářům naproti a  ti 

si budou moci půjčit knížky či je naopak vrátit v 

mobilním stánku umístěném na tržišti u kostela 

sv. Markéty. Je to takový pokus přijít s něčím 

novým a uvidíme, jak se to osvědčí a jaký zájem 

u občanů Strakonic tato akce vzbudí.

Lidstvo v současnosti prožívá tzv. třetí informační revoluci

Březen – měsíc čtenářů

Josef Němec
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Ve skutečnosti je spooning zkrátka recese, 

říká talentovaný umělec Vít Malota.
Kultura je něco, co nás obklopuje všude kolem, ať 

už jde o koncerty, přednášky nebo divadlo. V tomto 

článku si řekneme něco o divadle. Vít Malota, student, 

bývalý hokejista a současný fotbalový rozhodčí je 

právě jeden z těch, co se o divadelnictví zajímá. I přes 

nejisté začátky u divadla zůstal, a tak ho dnes i vy 

můžete potkat na festivalech a přehlídkách. Nejprve 

začínal ve školních akademiích a besídkách, které 

jistě známe všichni. Poté, co projevil své nadání, 

rozhodli se jeho rodiče, že by bylo lepší postrčit ho 

směrem kupředu, tedy přehlásit jej do Dramatického 

obozu při ZUŠ Strakonice.  „Měl jsem obrovské štěstí, 

že jsem narazil na jednu z největších kapacit v oboru 

dramatické výchovy - Jiřinu Lhotskou,“ doplňuje 

herec. Když Vítek začínal u souboru zvaného Centrální 

Zádrhel (CZ), bylo vše v podstatě v kolébce. 

Dětské divadlo nemělo u nás skoro žádnou tradici, 

ale v dnešní době, zhruba po 8 letech, je všemu 

jinak. Centrální Zádrhel je hodně známý, hlavně 

díky návštěvám různých festivalů. Momentální 

akce, kterou má CZ rozjetou, nese název Drzoun. 

„Je vidět, že máme opravdu velké štěstí. Tuto hru 

se nám podařilo odehrát na významných místech 

republiky hlavně v rámci přehlídek. Navíc jsme si 

díky známému dramaturgovi Radvanovi Páclovi, 

který se snaží dávat přednost mladším souborům, 

zahráli i v pražském Činoherním klubu,“ říká 

osmnáctiletý divadelník.

Na strakonickém gymnáziu se Vít společně 

s  Janem Mrázkem, Martinem Klecánem 

a  profesorem Miroslavem Žitným zapojuje 

do projektu o totalitě, jehož snahou je vymanit 

žáky gymnázia Strakonice a  nejen této školy ze 

stereotypu studenta a připomenout, jak je důležité 

nebýt lhostejný vůči událostem kolem. Diskuse 

o  tomto tématu byla docela vydařená, každý kdo na 

ni byl, mohl vyjádřit svůj názor a bylo skutečně vidět, 

že spousta mladistvých se opravdu zajímá o to, co se 

kolem nich děje.

Mimo toho, že Vít hraje v souboru Centrální 

Zádrhel, vymýšlí i vlastní představení. Jedním 

z  nich je i poslední dobou často probíraný 

spooning. „Je to filozofie z  devatenáctého století, 

která je vyústěním celoživotní práce Velšského 

filozofa Edwarda Spoonera, který se snažil spojit ty 

nejchvályhodnější myšlenky všech náboženství do 

jedné, všemi konzumovatelné, ideální. Ve skutečnosti 

jde o vymyšlenou filozofii. Zkrátka recese,“ tvrdí Vít s 

úsměvem. Celé to začalo prostým desetiminutovým 

videem na internetu, jehož hlavní postavou byla 

smrtka chodící a zabíjející lžící. 

Nejprve o spooningu vše vycházelo v internetové 

podobě. Až nakonec přišel Jan Mrázek s geniálním 

nápadem dát spooning i do formy divadelní. 

Přednáška o spooningu proběhla zatím jen ve dvou 

městech – v Brně a v domovských Strakonicích. 

Zde u nás dosáhla vysokého ohlasu. Na přednášku 

přišlo 79 lidí, od kterých formace dostala jen pozitivní 

ohlasy. “Dost nás potěšilo, že na spooning přišlo 

hodně lidí z  různých věkových skupin,“ oznamuje Vít

Kamil Soukup
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA

          Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Povážská 266, Strakonice 386 01
727 818 359

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

poděkování paní Haně Matulkové

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

náměstí

Začneme původním domem č. p. 270, ve kterém 

byla Občanská záložna, před tím byla v domě č. p. 

140/ Maják/  pana Augustína Warause. Do č. p. 

270 se přestěhovala v roce 1887, bydleli zde ředitel 

záložny Karel Malina s manželkou Emilií, pan Karel 

Bošek obchodník s manželkou Miladou a učitelky 

pani Marie Kuhlová a pani Františka Kuhlová, ta již 

ve výslužbě. Později dům č.p. 270 záložna koupila 

od majitele doktora A. Šefčíka  / býval purkmistrem 

/ a  v roce 1890 jej přestavěla. Důležitost záložny 

rostla a tak bylo nutno objekt zvětšit a proto chtěli 

vykoupit sousední rohový dům v Tyršovo ulici č. p. 

269, povedlo se to až když město začalo uvažovat 

o  rozšíření ulice Na Stráži /též později Tyršovy/ 

podařilo se koupi domu uskutečnit a to 15. července 

1929. Původně zde míval krámek holič Nussbaum 

. Hned se začalo s  plány na novou dvoupatrovou 

budovu jejíž hlavní podoba je až na některá 

modernizační změny při rekonstrukci zachována. 

Po panu Malinovi zde po válce bydlel úředník 

František Skolek s manželkou Janou, předtím bydleli 

u  ředitele fezáren pana Barvínka na Barvínkově č.p. 

253. Po smrti ředitele Maliny, krátce pan Skolek 

dělal ředitele, se změnou doby nastoupil pan Kalina 

a kolem r. 1950  pan Vokroj. Pan Skolek zůstal 

bankovním úředníkem až do své smrti v roce 1953. 

Dále zde v té době bydleli okresní zdravotní rada pan 

Bayer, rodina Keyzlarů se sestrou pani Keyzlarové 

paní Ženíškovou. Bydlela zde rodina Špajglů, 

pan Špajgl byl šefem v impregnýrce na písecké. 

Jejich syn Ivo Špajgl byl vynikajícím zvukařem 

u  animovaného filmu a byl i nominován na 

Českého lva. Domovníkem v občanské záložně byl 

pan Kacovský. Dům měl dvůr kdebydleli pan Písařík, 

slečna Stříbrná a  dílnu tam měl kožešník pan 

Horáček Později se změnila na Státní banku a  nyní 

v Komerční banku. Při rekonstrukci je zde i  část 

Městského úřadu. Přejdeme k dalšímu domu a to 

k č.p. 1, kdysi  radnice s věžičkou a  sgrafity, které 

podle návrhů Mikoláše Alše  provedl akademický 

malíř Josef Bosáček. V prvním patře býval soud 

a  v  přízemí bydlel soudní vykonavatel a žalářník  

Petr Němec, věžní hodiny obsluhoval malý hodinář 

pan Šauf. Původní budova radnice /zde působil jako 

obecní tajemník výborný zpěvák Gustav Štěpán/ 

v roce 1879 vyhořela a přestože byla nekolikrát 

přestavována a opravována začala rychle chátrat 

a tak v roce 1882 došlo ke stavbě budovy nové, 

dostavené v roce 1903 podle návrhu strakonického 

stavitele Antonína Alberta. Byl v ní i  okresní úřad. 

V roce 1921 byla budova uvolněna ve prospěch 

založeného reálného gymnázia. Bydle zde školník 

Jan Spálenka s manželkou Antonií. Radnice se 

přestěhovala do sousední budovy č.p. 2, bývalého 

sídla berní zprávy. V roce 2013 končí v  budově 

škola dochází k přestavbě a propojení budov 

v  sídlo Městského úřadu. Zde v obecním úřadu 

byly i byty a bydlel zde zámečník Antonín Čumpelík 

s manželkou Marií, Bernard Čumpelík četnický 

nadstrážmistr s manželkou Boženou a  švadlena 

Růžena Čumpelíková. Následuje dnes přestavěný 

dům č. p. 3, kde je městský úřad a infocentrum. 

Dříve zde bydlela celá řada lidí. Původně to býval 

patrový domek se šindelovou střechou a velkým 

dvorem. V přízemí byla šenkovna „ U Šimáků „ 

a  ve dvoře bydlel dudák Josef Slavíček, obuvník 

s manželkou Josefou. Říkalo zde později taky „ 

U  Císařů „ nebo „ U starý Císařky „, podle majitelky 

hostinské koncese Anny Císařové. Též hospoda 

nesla název „ U města Frankfurtu „ a  v  domě měl 

v  roce 1774 nocovat i císař Josef II. Po I. světové 

válce se zde říkalo „ V Purku „ a  často zde hráli 

loutkové divadlo Matěj Kopecký a jednooký Lagron. 

Jinak zde bydleli Antonín Císař, aktuární ředitel ve 

výslužbě a dlouholetý starosta sokola s  manželkou 

Františkou, úředník Zdeněk Nebesář s manželkou 

Věrou, aktuární tajemník Jaroslav Krch s manželkou 

Marií, Václav Címan tovární dělník s manželkou 

Annou, restaurater Jiří Sazama, pomocnice 

v  domácnosti Emilie Kůtová a tovární dělníci Marie 

Klečková, Marie Koubová, Josef Linhart a František 

Harant. Dále zde bydleli Josefa Heidrichová, topič 

Rudolf Hollar s manželkou Antonií, obuvník Josef 

Slavíček s manželkou Josefou, soukromnice Barbora 

Svobodová, dělník František Tábor s manželkou 

Barborou, tovární dělnice Augusta Turnovská, tovární 

dělník Jan Veselský s manželkou Marií, soukromnice 

Marie Zdychyncová a penzistka Josefa Vaníčková. 

Příště pokračujeme domem č. p. 4.

Pohled z r. 1901 se starou radnicí

Občanská záložna a její interier

Radnice později reálné gymnásium.

Radnice později reálné gymnásium.
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smìr Písek

Rest

s.r.o.

Nápoje

velkoobchod s nápoji

maloobchod

Po - Pá:  7.30 - 16.30

So:        8.00 - 12.00

mobil: 776 695 600

tel./fax: 383 380 345

Øepice 164, Strakonice

Prodejnu SIKO Strakonice otevíráme 14. 3. 2014

Pro prvních 300 zákazníků hrneček a kachnička

k nákupu zdarma.

dodatečná
SLEVA 

v SIKO KUCHYNĚ
Dodatečnou slevu 10  % na SIKO KUCHYNĚ lze kombino-
vat i s našimi dalšími akcemi. Slevu lze uplatnit na jakoukoli 
kuchyňskou sestavu, včetně vestavných spotřebičů, dřezů 
a baterie, kromě zboží označeného jako akční nabídka. 
Kupon je platný do 30. 4. 2014.

Kupon lze využít pouze na prodejně SIKO Strakonice,
Volyňská ulice.

10%
D
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SLEVA 

na celý nákup koupelnového 
sortimentu v SIKO KOUPELNY

Na produkty označené Siko exclusive v aktuálním koupelnovém 
katalogu platí sleva 10%. Slevu nelze kombinovat s dalšími 
slevami, akcemi a akční nabídkou.
Kupon je platný do 30. 4. 2014.

Kupon lze využít pouze na prodejně SIKO Strakonice,
Volyňská ulice.

15%
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www.siko.cz

www.siko.cz/kuchyne

4. 3. 2014

a

MALÍ SKÉ A NAT RA SKÉ PRÁCE   - EŠNER  PETR   
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Název naší skupiny Krwawý koleno vznikl na indiánském táboře, říká 

zpěvačka a kytaristka Silvie Kvěchová.

Hudební skupina Krwawý koleno dělá radost 

strakonickým fanouškům hudby již od roku 

2010. Skládá se z mladých muzikantů, jejíž 

jádro tvoří Ivan Křešnička, rovněž přezdívaný 

Ipy, zpívající a hrající na kytaru, jeho mladší 

bratr František – Fany, jenž zastupuje 

basovou kytaru a vokály, na bicí hraje Jakub 

Horký, kterému kamarádi neřeknou jinak než 

Mahony a pravou hudební partu pochopitelně 

stmeluje něžné pohlaví, tedy Silvie Kvěchová, 

jež má na starosti pro mnohé nejdůležitější – 

zpěv a také kytaru.

A právě Silva je nejmladší členkou této 

teenagerovské skupiny. Jak se ke svým 

parťákům dostala? „To bylo v prosinci 2012. 

Kluci mě potkali v rokovým klubu Na Křemelce 

a ihned mi řekli, abych přišla na zkoušku. 

Nebrala jsem to moc vážně, ale když mi 

Mahony za pár dní volal, věděla jsem, že to 

neříkali jen tak do větru,“ praví s úsměvem. 

„Začala jsem s nimi zkoušet a už v lednu jsem 

s klukama zahrála pár songů na maturáku 

v Písku,“ vzpomíná na svůj první koncert, 

který měl své nezaměnitelné kouzlo, ovšem 

jako prozatímní nejlepší hudební akci Silva 

poukazuje na koncert v Jiskře. „Tam jsme zažili 

opravdu snad nejlepší atmosféru. Vybavuju si 

přesně i datum - bylo to 23. listopadu minulý 

kalendářní rok. Hráli jsme tam s Bajaderou joy 

a Protextem. Opravdu to byl výborný zážitek 

a  hlavně luxusní publikum. Moc jsme si to 

užili,“ říká s nadšením Silvie Kvěchová.

Někoho může zajímat, včetně mě, proč 

zrovna Krwawý koleno. „Název vznikl, když byl 

Fany s Ipym na indiánském táboře. Fany si 

tam zranil koleno a dostal přezdívku Náčelník 

Krwawý koleno. Když pak kluci zakládali 

kapelu, název byl jasný,“ líčí Silva.

Jak název napovídá, skupina Krwawý 

koleno hraje nejčastěji punk rock. Vyložené 

vzory kapelníci nemají, nicméně podle slov 

Silvy mají vesměs rádi například Ine kafe či 

Blink 182. Nyní členi Krwawýho kolena často 

zkouší v malé, útulné zkušebně v Telecomu 

ve Strakonicích, aby se připravili na tradiční 

charitativní akci v Zálesí, která se bude 

konat 11. dubna. Zahrají tam také například 

Patheroye roye či Bags. Doufejme, že se tam 

všichni setkáme se skvělou náladou a i my, 

posluchači, uděláme radost svým zájmem 

těmto kapelám, které hrají především pro nás, 

fanoušky.
Roman Škoda
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Přijmeme dispečera dopravy.

Požadujeme alespoň SŠ vzdělání s maturitou, 

znalost AJ nebo NJ, praxe vítána. Nabízíme 

PP na dobu neurčitou. Nástup ihned.

Jaroslava Vindišová

+420 602 124 353

Obsluha lakovacích zařízení 

na povrchovou úpravu kovů 

a  jiných materiálů 

Ke dni 01.03.2014 nabízí A. Pöttinger, spol. 

s r.o. volné pracovní místo na pozici obsluha 

lakovacích zařízení na povrchovou úpravu 

kovů a jiných materiálů v obci Vodňany 

(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) 

mzda za plný pracovní úvazek (třísměnný 

provoz) je 13 000 Kčhrubého. Kontakt +420 

383 337 202

Traktoristé a obsluha 

zemědělských strojů 

Ke dni 01.04.2014 nabízí ZEMCHEBA, 

s.r.o. volné pracovní místo na pozici 

traktoristé a obsluha zemědělských strojů 

v obci Chelčice. Nabídnutá (minimální) 

mzda za plný pracovní úvazek(jednosměnný 

provoz) je 10 000 Kč hrubého. Kortan +420 

606 621 115 

Všeobecní administrativní 

pracovníci

Ke dni 01.03.2014 nabízí ILTON s.r.o. 

volné pracovní místo na pozici všeobecní 

administrativní pracovníci v obci Strakonice. 

Nabídnutá (minimální) mzda za plný pracovní 

úvazek (jednosměnný provoz) je 15 000 Kč 

hrubého. POŽADAVKY: min. středoškolské 

vzdělání s maturitou, obor nerozhoduje, 

jazykové znalosti výhodou pracovní poměr na 

dobu jednoho roku s možností prodloužení 

KONTAKT: p. Jirsa, tel: 383 323 032, mail: 

euroline-cz@guick.cz 

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) 

v obci Vodňany.

Ke dni 01.03.2014 nabízí Ganymed, s.r.o. 

volné pracovní místo na pozici kuchaři (kromě 

šéfkuchařů) v obci Vodňany. Nabídnutá 

(minimální) mzda za plný pracovní úvazek 

(turnusové služby) je 11 000 Kč hrubého. 

POŽADAVKY: vyučení v  oboru kuchař/

ka, praxe minim. 5 let v oboru KONTAKT: 

Veselý Miloš, tel.: 602274226, e-mail: 

druzba@ vodnany.cz

GLOBE INVEST, spol. s r.o. 

nabízí volné pracovní místo 

na pozici obchodní zástupci 

v obci Strakonice. Nabídnutá (minimální) 

mzda za plný pracovní úvazek (jednosměnný 

provoz) je 15 000 Kč hrubého. Popis pracovní 

činnosti: aktivní prodej produktů a služeb 

stávajícím i novým firemním zákazníkům 

společnosti O2, identifikace potřeb 

zákazníka v oblasti pevných i mobilních 

služeb O2, samostatné vedení obchodních 

jednání, vytváření nabídek pro firemní 

zákazníky, pozn. vhodné pro absolventy 

SŠ a VŠ, výhody: služební auto, notebook, 

mobilní telefon, POŽADAVKY: SŠ(VŠ), ŘP 

„B“, práce na PC KONTAKT: zaslat životopis 

na e-mailovou adresu: pacovsky@globe-

invest.cz  

Pomocní pracovníci 

v  rostlinné výrobě v obci 

Vodňany

Ke dni 01.04.2014 nabízí MANHO CZ s.r.o. 

volné pracovní místo na pozici pomocní 

pracovníci v rostlinné výrobě v obci Vodňany. 

Nabídnutá (minimální) mzda za plný pracovní 

úvazek (dvousměnný provoz) je 12 000 Kč 

hrubého. Vasyl Manzyuk +420 602 158 479

Pomocní pracovníci v  živočišné 

výrobě v obci Nišovice

Ke dni 01.03.2014 nabízí Šumava, a.s. 

volné pracovní místo na pozici pomocní 

pracovníci v živočišné výrobě v obci Nišovice. 

Nabídnutá (minimální) mzda za plný pracovní 

úvazek (pružná pracovní doba) je 18 000 

Kč hrubého. Sháníme rodinu do živočišné 

výroby, muž s ŘP „B“, ŘP“T“, odborná 

vysoce kvalifikovaná síla v získávání mléka, 

praxe podmínkou Nástup: ihned Výhody: 

možnost služebního bytu nebo rodinného 

domku, týden dovolené navíc, příspěvek 

na podnikové obědy, příspěvek na vánoce. 

KONTAKT: Ing. Hana Harantová, +420 602 

558 413  

LEIFHEIT s.r.o. nabízí volné 

pracovní místo na pozici 

řidiči kolejových motorových 

vozíků a drezín v obci Blatná

Ke dni 01.03.2014. Nabídnutá (minimální) 

mzda za plný pracovní úvazek(třísměnný 

provoz) je 15 000 Kč hrubého. POŽADAVKY: 

platné řidičské oprávnění na řízení 

motorového vozíku, praxe výhodou Nástup: 

ihned Pracovní poměr na dobu určitou 

1/2 roku s možností prodloužení VÝHODY: 

podnikové stravování, týden dovolené navíc 

KONTAKT: Masnerová Žaneta, tel.: 725 730 

657, e-mail: zaneta.masnerova@leifheit.

com

 

Cerino CZ s.r.o. nabízí volné 

pracovní místo na pozici 

ostatní úředníci v oblasti 

účetnictví 

v obci Vodňany (okres Strakonice). Nabídnutá 

(minimální) mzda za plný nebo zkrácený 

pracovní úvazek (jednosměnný provoz) je 10 

000 Kč hrubého. POŽADAVKY: vzdělání SŠ - 

obor ekonomický, znalost účetnictví, praxe 

výhodou, jazykové znalosti výhodou Nástup: 

ihned Pracovní poměr na dobu určitou 1/2 

roku s možností prodloužení KONTAKT: Diviš 

Pavel, tel.: 721 376 648, e-mail: cerinocz@

seznam.cz  
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Česká sebeironie a smysl pro humor je pro Američany zvláštní, 

říká Jakub Škoda.

Studuješ v Praze Přírodovědeckou fakultu 
UK a máš příležitost se potkávat se studenty 
z USA. To je velmi zajímavé. Jak ses k nim 
dostal?

Ke spolupráci s výměnnou organizací 

CIEE jsem se dostal tak, že jsme s rodinou 

souhlasili s nabídkou, abychom ubytovali na 

víkend jednoho amerického studenta z  tohoto 

programu při výjezdu studentů z  Prahy 

do jižních Čech, konkrétně Radomyšle, 

Strakonic, Řepice a okolí. Seznámil jsem 

se s  organizátory, a protože CIEE v Praze 

ke svému fungování potřebuje určitý počet 

českých studentů (určeno pro studenty UK 

a FAMU) a nabízí jim spolupráci, případně 

výhodné ubytování s americkými studenty, 

rozhodl jsem se to zkusit. Dva semestry jsem 

organizoval různé věci pro studenty ubytované 

v českých rodinách. Momentálně bydlím se 

třemi Američany přímo v bytě.

Jak se jim líbí Praha a jaké máte spolu 
vztahy?

Praha je pro studenty přitažlivá z několika 

důvodů. Je to historické město, jehož některé 

památky svým vznikem předchází i objevení 

Ameriky, takže je co obdivovat. Praha je pro 

ně také poměrně levná, v porovnání s jinými 

evropskými městy. Dále je vyhlášená pro 

možnosti kulturního a společenského vyžití 

včetně různých párty. Navíc je naše hlavní 

město skvělou základnou pro cestování po 

Evropě - do Vídně, Berlína, Budapešti nebo 

Paříže to pro Američany není daleko, protože 

vzhledem k velikosti jejich země mají trochu 

jiná měřítka, a když už jsou v Evropě, chtějí 

toho naplno využít. Studenti tu ale nejsou na 

prázdninách. V studijním centru CIEE, které 

spolupracuje s Karlovou univerzitou, probíhá 

výuka zvolených předmětů a jejich domovské 

univerzity dostávají jejich zdejší výsledky. 

Se spolubydlícími mám dobrý vztah, jsou to 

správní dobrodruzi, jeden je i skvělý muzikant. 

Jak bys porovnal mentalitu českou 
a  americkou? 

Američani jsou v průměru sebevědomější než 

my, Středoevropané. Jsou občany země, která 

má velkou váhu v současném světě, a snad i 

proto o sobě tolik nepochybují, jako to bohužel 

často děláme my, Češi. Taky jsou otevřenější, 

ale z našeho pohledu se může zdát, že jsou 

povrchnější, protože je u nich normální se 

s někým poměrně otevřeně bavit při prvním 

setkání i o tom, co by našinec svěřil jen příteli. 

Oni se pak zvednou a odejdou, a pak může dojít 

k tomu, že se střetne náš pohled a jejich, ale to 

je věc pokusu o vzájemné pochopení. CIEE na 

možnosti takových nedorozumění upozorňuje 

jak studenty, tak nás, Čechy a  Slováky, kteří 

s  nimi spolupracujeme. My se jim zdáme 

oproti nim zas odměření, chladní, protože nám 

trvá déle, než si někoho „pustíme k tělu“.

Jaký mají pohled Američani na nás Čechy?

V celku pozitivní, doufám. A snažím se 

o  to. Jen je pro ně zvláštní naše sebeironie 

a  smysl pro humor, který prý odpovídá víc 

tomu anglickému. Američani jsou většinou 

větší patrioti. 

Jak vidíš svou budoucnost v rámci 
studování svého oboru? 

Studuji obor s názvem geotechnologie, což 

je v podstatě technicky zaměřená geologie pro 

praktické použití. Baví mě věda obecně, rád 

čtu o nových objevech, o vesmíru, robotice. 

Nevím přesně, co budu dělat v budoucnosti, 

ale baví mě třeba výzkum vývoje klimatu 

na naší planetě a s tím spojené geologické 

procesy v posledních 50 - 100 tisících letech, 

neboť se tak dají v dnešní době už poměrně 

přesně určit, za jakých přírodních podmínek 
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RENOVACE VANY – NOVÁ VANA DO STARÉ BEZ BOURÁNÍ
Firma Renovo-cz Vám chce představit 

nejlevnější a nejkvalitnější možný způsob 

renovace Vaší poškozené vany. Tento systém  

umožňuje použití vany za 24 hodin po montáži. 

Celková renovace trvá dvě hodiny a  je zcela 

bez bourání a poškození obkladu.

Použitým materiálem na výrobu vanové 

vložky na míru pro Vaši vanu je akrylát, 

který se používá na výrobu klasických 

100% akrylátových van nabízených na trhu. 

Akrylátová vložka se vlepí to Vaší stávající 

vany.

Poskytujeme záruku 5 let, avšak životnost 

100% akrylátové vany je až 50 let.

Akrylátové vanové vložky, jsou vysoce 

kvalitní, vyrobené ze 100 % akrylátu.  

V  současné době lze nalézt na našem trhu 

dva typy akrylátových van a to vyrobené ze 

100 % akrylátu či ABS desek s  akrylátovým 

povrchem, které mají menší živostnot a při 

poškození jsou neopravitelné

!! POZOR !! na nekvalitní laminátové 

a  plastové vložky. Praskají a loupe se z  nich 

barva.

Akrylátová vložka musí mít minimálně 

6-7 mm. Nejde jen o sílu akrylátu, ale 

také o  možnou údržbu akrylátové vany. 

Při poškození naší vložky je možné akrylát 

jednoduše zabrousit a vana vypadá zase jako 

nová, což u běžných ABS desek potažené 

akrylátem nelze, protože síla akrylátu je 

u  nich v  desetinách milimetru.

Akrylátová vana má spoustu výhod.

Vysokou životnost oproti ABS, velmi dobrou 

zvukovou a tepelnou izolaci. Je hygienická 

a  snadno se čistí. Je UV-rezistentní a  snadno 

se používá a opravuje. Je velmi lehký snadno 

se s ním manipuluje. Akryl je vnímán jako 

teplý materiál, jak fyzicky, tak i vizuálně.

Navíc, když už si budete zařizovat novou vanu, 

firma Renovo-cz vám zajistí, zástěnu, umyvadlo, 

baterii, koupelnový nábytek, rozvod vody.

Na webových stránkách www.renovo-cz.eu 

nebo tel.:728 153 812 si můžete tedy nejen 

objednat (např. sprchy, zástěny, keramiku, 

nábytek, baterie, doplňky, ale také kategorii 

luxusní zboží, ve které najdete infrasauny, 

hydromasážní vany, bazény a další), ale 

i  nechat se inspirovat krásným vybavením 

do koupelny a získat více informací ohledně 

našich  služeb.

Nově nabízíme výměnu vany v bytovém jádru 

za sprchový kout bez bourání s montáží jeden 

den. Více na 

www.renovo-cz.eu.

Roman Škoda

žili naši dávní předci desítky tisíc let dozadu! 

Velice zajímavá je informace, že před koncem 

poslední doby ledové - před postupným táním 

tehdejších rozsáhlých kontinentálních ledovců 

– byla hladina světového oceánu o 100 – 

130 metrů níže, než je dnes, tudíž poměrně 

rozsáhlé oblasti, jež tehdy byly prokazatelně 

souší, leží dnes na mořském dně a prohání se 

nad nimi ryby. V nedávné době byly dokonce 

nalezeny stopy osídlení některých takových 

oblastí lidmi, jako například v oblasti dnešního 

moře mezi Anglií, Francií a Dánskem, 

pracovně označené jako Doggerland, kde žili 

lovci-sběrači a dochovaly se po nich stopy 

v  podobě vrtaných nástrojů z kostí, pletených 

proutěných pastí na ryby, ohnišť, hromad 

(skládek) rozloupaných mušlí, apod. 

To zní skoro jako hledání bájné Atlantidy…

Atlantida měla být podle Platóna „kontinent“, 

který zanikl v relativně nedávné geologické 

minulosti. O tom geologie nic neví. Nicméně 

že s koncem doby ledové byly zatopeny 

oblasti a ostrovy, kde se dá teoreticky lidské 

osídlení předpokládat, je známo. Podmořská 

archeologie je bohužel stále v plenkách 

a  prokazatelných dat je zatím málo.  Máme 

ale poměrně slušnou představu, jak svět 

tenkrát vypadal. Americká NASA vytvořila např. 

počítačový model mapy světa, jak vypadal před 

18 000 lety, a na ní je jasně vidět, že se svět 

změnil. Dnes už totiž nepřejdete suchou nohou 

z Indie na Srí Lanku, ani z Asie do severní 

Ameriky. V  oblasti Indonésie se také rozkládala 

souvislá souš až k dnešnímu Singapuru… 

Musela to být zajímavá doba. A  že lidstvo 

výrazně zasáhl konec doby ledové, je jisté, 

protože se v  některých oblastech výrazně 

měnilo klima, lidi se stěhovali. Koneckonců, 

mnoho starých národů má dodnes v mýtech 

zmínku o „potopě světa“ a je dost možné, že je 

to dávná, ústně předávaná vzpomínka na celá 

období, kdy během několika tisíc let postupně 

stoupal světový oceán a naši předci ztráceli 

některá dříve obyvatelná území.



 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.
cz (do  3. dubna 2014) 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 14. dubna 2014 v kavárně 

Maxim, Bezděkovská 30, 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: VÁNOCE
Výherci minulého čísla:   Ivo Andrle, Strakonice a Marie Dušátková, Pracejovice

 RECEPTY:

http://www.recepty.cz/

Suroviny:

80 g polohrubé mouky, 80 g moučkového cukru, 80 g mletých 

ořechů, 4 vejce, 2 lžíce mleté černé kávy, 2 lžičky kypřícího 

prášku do pečiva, 4 lžíce studené vody, špetka soli,  150 g 

másla, 100 g moučkového cukru, 2 lžíce mleté černé kávy, 

3  lžíce vařící vody

Postup přípravy receptu
Smícháme mouku s ořechy, kávou a prosátým kypřícím práškem. 

Z bílků a špetky soli ušleháme tuhý sníh. Žloutky vyšleháme do 

pěny s cukrem. Za postupného přidávání vody a sypké směsi 

vyšleháme těsto. Nakonec opatrně vmícháme sníh. Těsto rovno-

měrně rozetřeme na plech vyložený pečícím papírem. Pečeme v 

předehřáté troubě na 200°C asi 8 minut. Upečený plát těsta i s 

papírem stáhneme z plechu.

Mletou kávu spaříme vařící vodou. Máslo vymícháme s cukrem 

a poté vmícháme kávu.

Z plátu těsta stáhneme papír a nakrájíme na 3 stejné díly. Potře-

me je krémem a naskládáme na sebe. Řezy dáme na 1 hodinu 

do chladna. Povrch pocukruje a nakrájíme na řezy.
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KULTURNÍ PROGRAM LEDEN
Výstava prací žáků Vyšší odborné školy 

sklářské a Střední školy Nový Bor

Termín: 5. březen 2014 - 6. duben 2014

místo konání: Maltézský sál

DSČ - Nájemníci pana Swana

Doba konání: 13. 3. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: jednotně 65 kč

Divadelní soubor Čelakovský

Michael Cooney

Režie: Alena Barborková

Bouřlivá komedie o tom, jak  je někdy těžké mlu-

vit pravdu.

Brilantní komedie záměn o jednom podvodníč-

kovi, důvěřivé manželce, příliš oddané sociální 

pracovnici, nedůvtipném strýci, zkrachovalém 

pohřebákovi, přísných úřednících a natvrdlém 

podnájemníkovi. Nájemníci pana Swana jsou 

v  duchu moderní anglické situační frašky do-

slova napěchovány množstvím gagů a bláz-

nivých situací. Erik Swan přijde na vychytralý 

způsob, jak se dostat k penězům, když vymyslí 

malý podfuk. Postupem času se mu však situa-

ce dokonale vymkne z rukou…

Reprezentační ples Gymnázia Strakonice

Doba konání: 14. 3. od 20:00

Místo konání: Dům kultury

Koncert pop-punkové kapely Koblížc!

Doba konání: 15. 3. od 20:00

Místo konání: Dům kultury

Kapela Koblížc! - mladá teenagarovská kapelu 

s pověstí jedné z nejšílenějších kapel na čes-

ké hudební scéně. Koblížci hrajou od počátku 

vlastní, české písničky řaditelné do teenagerov-

ského punku zvaného „mars/pop“.

Předkapela: Sirkyskon (pop-rock Sušice)

Taneční odpoledne s písničkou

Doba konání: 16. 3. od 15:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 50 kč

K poslechu a tanci hraje Malá muzika Nauše 

Pepíka.

KPH - Pavel Šporcl - Moje houslové legendy

Doba konání: 19. 3. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 190 kč

Pavel Šporcl - housle, Petr Jiříkovský - klavír

Na programu: F. Laub, F. Ondříček, O. Ševčík, J. 

Kocian, J. Kubelík, A. Dvořák, E. Ysaye, P. Šporcl

Po dvou letech toulek jinými hudebními žánry se 

Pavel Šporcl vrátí s hudbou blízkou jeho srdci. 

S novým koncertním programem Mé houslové 

legendy přiveze nejen  nové CD, ale i s ním spo-

jený příběh o české houslové škole a jejím svě-

tovém věhlasu. Povypráví o odkazu, který si velcí 

čeští houslisté po desítky let předávají z gene-

race na generaci. Jako žák profesora Václava 

Snítila a přímý pokračovatel této školy naváže 

na své předchůdce a zahraje jejich brilantní 

skladby i vlastní kompozici pro housle a klavír.

Koncert skupiny Poutníci

Doba konání: 18. 3. od 19:30

Místo konání: Rytířský sál

Koncert bluegrassové a country skupiny Pout-

níci

Přednáška Dany Beranové o stylu oblékání 

a vizáži

Doba konání: 24. 3. od 19:30

Místo konání: Rytířský sál

Dana Beranová má dlouholeté zkušenosti v ob-

lasti stylingu, vizáže a image poradenství pro re-

nomované časopisy, kde vytváří módní fashion, 

proměny čtenářek, focení celebrit aj.

Koncert Hany Zagorové a Petra Rezka

Doba konání: 25. 3. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 390 kč

Skupovy Strakonice

Termín: 27. – 29. 3. (celý den)

Místo konání: Dům kultury, Rytířský sál, KZ 

U  Mravenčí skály

DSČ - Přípitek všem láskám – repríza

Doba konání: 1. 4. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: jednotně 65 kč

Scéna mladých při DS Čelakovský uvádí kome-

dii Zdeňka Zelenky Přípitek všem láskám.

Dramatizace tří povídek z Boccacciova 

Dekameronu.

Režie: Václav Slanař

Hrají: Roman Chytil, Míra Kořán, Renáta Kudějo-

vá - Knetlová, Alenka Němcová, Zdeněk Novák, 

Nina Růžičková

Jiří Pešl: Duhové světy

Termín: 2. 4. – 27. 4.

Místo konání: Sál U Kata

Výstava obrazů Jiřího Pešla.

1. 4. vernisáž v 17.00 hod. v Maltézském sále

Výstavu uvedou Marie Krejčová a Jiřina 

Salátová.

Tattoo Jam

Doba konání: 5. 4. (celý den)

Místo konání: Dům kultury

12. ročník celostátní tetovací show Tattoo Jam

Přehlídka dětských pěveckých sborů

Doba konání: 7. 4. od 10:00

Místo konání: Dům kultury

Muzikál Andílci za školou Kids

Doba konání: 9. 4. od 17:00

Místo konání: Dům kultury

Děti z Letní Herecké Školy a TV Stars připra-

vily hudebně zábavný pořad s těmi nejhezčími 

písničkami z teenagerského muzikálu „Andílci 

za školou“ s písněmi Michala Davida a dalších. 

Atraktivní muzikálové představení plné zábav-

ných soutěží, her a tanečků je určené pro celou 

rodinu. Diváky čeká vtipné představení, kde se 

nejen děti mohou stát součástí show!!!! V pořa-

du, účinkují děti známé z filmů, muzikálů a  te-

levizních seriálů.

Domácí štěstí? Ivo! S pravdou ven!

Doba konání: 10. 4. od 19:30

Místo konání: Rytířský sál

Zábavný pořad s Ivou Hüttnerovou a Tomášem 

Bartákem.
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„Pan trenér Marienka dával svým hlasivkám vždycky docela zabrat“, 

říká s úsměvem házenkář Michal Krejčí.

Házená se ve Strakonicích svými úspěchy 

těší stále větší oblibě, a tak není překvapením, 

že se dostává častěji i na stránky novin. 

Strakoničtí muži před rokem postoupili 

do první ligy, což je druhá nejvyšší soutěž 

v  ČR, a hned ve své první sezoně se umístili 

na krásném čtvrtém místě. Do budoucna, 

podle slov Michala Krejčího, jenž ve svých 

devatenácti letech patří k nejmladším hráčům 

místního házenkářského týmu, plánují metu 

nejvyšší, a sice postup do extraligy. „K tomu 

je ale potřeba ještě větší kvalita a finanční 

prostředky,“ říká Michal Krejčí, který začal 

s  házenou ve svých sedmi letech, na bránu 

tedy hází již dvanáctým rokem.

Na své začátky si Michal vzpomíná víceméně 

přesně. „Rodiče tehdy měli názor, že bych měl 

něco dělat. Tenkrát se na Dukelské objevil 

trenér z házené a rozdal nám, žáčkům, 

náborové lístky. Tak jsem to prostě zkusil 

a  hned mě to chytlo,“ praví a vybavuje se mu 

i první zápas a trénink, který absolvoval. „Před 

prvním zápasem jsem byl hodně nervózní, ale 

nakonec to byla zábava a užil jsem si to. Do 

toho zápasu jsem ve svých sedmi letech dal 

všechno, a to mi zůstává i nyní. Vždy ze sebe 

chci vymačkat i ty nejposlednější síly,“ naráží 

na svou vrozenou houževnatost. Co se týče 

prvního tréninku, vzpomínky u něj vyvolávají 

patrný úsměv na tváři. „První trénink byl 

hlavně tak trošku hlučný. Pan trenér Marienka 

dával svým hlasivkám vždycky docela zabrat.“

A jsou to právě trenéři, kterým generace 

Michala Krejčího nejvíce vděčí za týmové 

úspěchy a také šanci hrát bok po boku s  hráči, 

kteří oplývají tak cennými zkušenostmi. 

„Roman Marienka a Miroslav Vávra nás 

posunuli neuvěřitelně dopředu. Tréninky byly 

vždy velmi tvrdé, ale to je jedině dobře. Za 

všechno, co pro nás ty roky dělali, jim patří 

velký dík,“ tvrdí Michal s respektem.

Michal Krejčí svou rychlostí a silou 

kompenzuje svou nižší postavu. Jeho největší 

výhodou je to, že je levák, kterých je velmi 

málo. I tyto přednosti mu dopomohly k tomu, 

aby se stal členem mužského týmu. Přechod 

k mužům nebyl tak těžký, jak se může na 

první pohled zdát. „Zařadit se k chlapům 

nebyl takový problém. Vzali nás do kolektivu, 

jako bychom tam už patřili. Jsem moc rád, 

že jsem součástí mužstva, kde je tak skvělá 

parta,“ poukazuje na jeden z nedůležitějších 

faktorů nejen ve sportu.

Michal hrál v mladších kategoriích spíše na 

pravé spojce, nicméně s rostoucím věkem 

zastával roli křídla. „A tomu je tak i teď. 

Hraju křídlo a beru to za svou výhodu. Jsem 

ze všech našich hráčů nejvíc vpravo, což mi 

v  útočné akci dopomáhá stočit se do středu 

a zakončit levačkou,“ říká Michal laicky.

Nakonec Michal Krejčí ještě podlehne 

vzpomínce na dětství. „Když jsem byl malý, 

mamka mě nechtěla dát na fotbal, protože je 

podle ní dost tvrdý a agresivní. Tak mě poslala 

na třetí nejtvrdší kolektivní sport na světě,“ 

směje se. „Jsem jí za to ale nesmírně vděčný. 

Házená se pro mě stala stylem života,“ 

dovršuje Michal Krejčí.

Roman Škoda
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Airsoft je i u nás ve Strakonicích!

Už jste se někdy setkali s pojmem airsoft 

a  nevěděli jste, co to ve skutečnosti je? V dnešním 

článku se vám to pokusím objasnit. Airsoft je 

japonská odezva z konce dvacátého století na 

americký paintball. Je to moderní druh vojenského 

sportu. Po celém světě má dvě využití. Buď se to 

používá coby inovativní druh vojenského výcviku 

nebo jen tak pro zábavu s přáteli.  Airsoft má 

poměrně jednoduchá pravidla, bez jakéhokoliv 

časového limitu musíte pomocí nejrůznějších taktik 

a samozřejmě střílení ze speciálně upravených 

zbraní zlikvidovat celý nepřátelský tým. Na bojišti 

to není žádná slast, každý zasažený by měl zahlásit 

„mám“ a odejít na tzv. mrtvoliště. Bohužel však ani 

zde nenajdete jen nejférovější lidi. Někteří i přesto, 

že byli zasaženi, nepřihlásí se. Kupodivu i u nás 

ve Strakonicích existuje airsoftový oddíl. Tomuto 

sportu se věnuje již rok a půl David Alexa.

David Alexa je mladý zdravotník týmu 69. JSS 

Strakonice. David zkoušel i jiné sporty, jedním 

z nich bylo i plavání, ale ani jeden z nich nebyl 

ten „pravý.“ Jednoho dne David dostal typ od 

jednoho z kamarádů. „Zkus airsoft,“ řekl. A tak byl 

položen základní kámen jeho slibné kariéry. „Coby 

zdravotník mám jediný úkol, ošetřovat raněné. Ale 

ne vždy je zranění tak citelné, to záleží na nastavení 

pořadatele - někdy dostane ránu a hned končí 

a  někdy jen symbolicky obvážeme třeba ruku na 

znamení, že ta dotyčná osoba byla raněna a hraje 

normálně dál,“ vysvětluje David svou funkci v týmu. 

David měl jasno hned po několika akcích – nikdy 

by neměnil. Tento sport ho natolik chytl, že se 

rozhodl do něj investovat a nakoupil si vybavení 

za několik desítek tisíc. „V boji je někdy velká 

sranda. Nejvíce se mi líbilo férové jednání jednoho 

z protihráčů, mohl mě jednoduše zastřelit, ale jen 

mírově naznačil zlomení vazu a řekl: „pojď, vrátíme 

se.“ Jedním z dalších okamžiků byla skutečnost, 

když byla venku třicetistupňová vedra, my se plazili 

v bahně a organizátor nám zařídil rozvoz vody. 

Bohužel jsem ale ztratil svou nádobu na vodu, když 

v tom přišel nepřítel a zeptal se, jestli mám vodu.  

Já odpověděl, že ne, a tak mi dal napít ze svého. To 

bylo takové příjemné,“ doplňuje David.

69.JSS Strakonice je profesionální airsoftová 

jednotka trénující na opuštěném vojenském 

bojišti nedaleko královského města Písek. Jedná 

se o skupinu čítající devět až deset zkušených 

airsoftových nadšenců. V akci to funguje tak, že 

každý z týmů má svou vlastní řídící stanici, stejně 

jako v armádě ČR. „Ne každá akce je stejná, 

občas se stane i to, že nám organizátoři seženou 

skutečný vrtulník, zkrátka aby to vypadalo jako 

v  armádě,“ tvrdí zdravotník. 69.JSS Strakonice je 

prozatím jediná taková jednotka tady u nás. Dříve 

tu působila i sedmá rota, ale bohužel se rozpadla 

a teď se pomalu dává zase dohromady. Jednotka 

zatím jezdí jen po České republice, ale asi všem je 

jasné, že by se rádi podívali i do zahraničí. Oddíl 

není těžké vidět, můžete se na ně přijít podívat 

na každoroční den otevřených dveří Armády ČR 

ve Strakonicích nebo se můžete jet podívat přímo 

na bojiště do Oldřichova nedaleko Písku. „Zdar 

a sílu najdeš v sýru,“ loučí se takovým „motem“ 

zasloužilý medik David Alexa.

Kamil Soukup
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z a k
D Ř E V O O B CH O D

Pouze do konce 

LEDNA !

Raisova 1004, Strakonice

na

Staň se Klikařem
a leť s námi 
     Seychely

Více informací
a podmínky soutěže na prodejně

www.zakinterier.cz

nebo na
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