
NOVINY STRAKONICE
KVĚTEN 2014

Strakonické vítání léta zahájilo turistickou 

sezónu na jihu Čech

O několik dní po nejvýznamnějším 

křesťanském svátku, tedy Velikonocích, kdy 

byl Ježíš Kristus na Velký pátek ukřižován na 

hoře Golgotě a poté vstal z mrtvých, město 

Strakonice uspořádalo společně s Městským 

informačním centrem, Muzeem středního 

Pootaví, Městským kulturním střediskem, 

Šmidingerovou knihovnou a dalšími důležitými 

partnery již tradiční Strakonické vítání léta.

To spadá do regionálního projektu Jihočeského 

kraje – Jihočeská vítání léta, který je finančně 

podporován Evropskou unií, a hlavním jeho 

cílem je především rozvoj kultury a cestovního 

ruchu, ale také prodloužení turistické sezóny 

v kraji. 

Kulturní akce, které probíhají od konce dubna 

do konce května ve městech po celých jižních 

Čechách, jsou zaměřeny nejen na turisty, kteří 

rádi poznávají regionální tradice a kulturu, ale 

také na samotné obyvatelstvo regionu, kteří 

vyhledávají vhodný způsob kulturního vyžití 

a  příjemného strávení volného času.

Tentokrát tato akce připadla na sobotu 26. 

dubna a jednalo se již o jedenáctý ročník. 

Pomyslným centrem všeho dění byl Strakonický 

hrad, na jehož druhém nádvoří se od devíti 

hodin ráno konala registrace všech účastníků, 

jak cyklistického a  turistického výletu tak 

i nordic walkingu. Letošní cyklotrasa byla 

vyznačena opačným směrem než doposud, 

tedy ne s cílem do jedinečné historické 

památky – Hoslovického mlýna, ale naopak až 

do sousedního Písku.

Tři cyklotrasy Po stopách husitů o různé 

délce zavedly cyklisty k šestnáctimetrové 

soše husitského vojevůdce Jana Žižky od 

akademického sochaře Emanuela Kodeta 

z  roku 1925 do Sudoměře. Právě zde 25. 

pokračování na straně 2
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března roku 1420 Jan Žižka porazil mezi 

vypuštěnými rybníky Markovcem a Škaredým 

strakonické johanity a katolické šlechtice. 

Kdo však zvolil tu nejdelší z tras, tedy 

šedesátikilometrovou, zavítal navíc také 

do malebné obce Kestřany s tvrzí, do míst 

Haškova románu o vojáku Švejkovi a Baarova 

hrdiny Jana Cimbury – do Putimy – a  nakonec 

Čertovou stezkou kolem řeky Otavy do 

tehdejšího sídelního města Prácheňského 

kraje, do Písku.

Ti, kdo si vybrali nordic walking, vyšli si 

jedenáctikilometrovou procházkou směrem na 

Sousedovice. 

Účastníci těchto sportovních aktivit obdrželi 

v  odpoledním programu od 13:00 pamětní 

list a navíc mohli vyhrát některou z cen ve 

slosování.  Mimo jiné bylo pro návštěvníky 

připraveno taneční vystoupení RM Dance 

i  DDM, pro děti například bubnování s indiánem 

a  Popletené pohádky od Jany Rychterové 

a  Hanky Strnadové apod. Završením dne byl 

zajisté koncert folk-rockové skupiny Fleret 

z  Vizovic.

Po celý den bylo také možné navštívit 

zdarma i výstavy v prostorách Muzea středního 

Pootaví věnované 120 letům od jeho založení, 

zámeckou galerii s obrazy a plastikami Vladimíra 

Větrovského, kapitulní síň s  fotografiemi pana 

Nechvátala či se podívat do prostor bývalého 

panského pivovaru s  obrazy Jiřího Pešla 

a  Augustina Lišky. 

„V loňském roce jsme registrovali 194 cyklistů. 

V  soutěžním doprovodném programu pro děti 

jsme evidovali 195 soutěžících a v průběhu 

celého dne jsme v publiku zaznamenali 300 

– 500 lidí,“ říká vedoucí oddělení cestovního 

ruchu Eva Janochová, která odhaduje, že 

letošní ročník byl stejně, možná i více úspěšný.

Josef Němec
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Cesta ke vnitřní svobodě s alikvotním zpěvem 

 Karel Richard Marinov

Zpívání a celkově hudba jsou nedílnou součástí 

našeho života. Slyšeli jste ale někdy o alikvotním 

zpěvu? Zřejmě ano. Nicméně hrstka z nás si jej prožila 

na vlastní kůži. Já jsem měl tuto možnost s panem 

Karlem Richardem Marinovem, který se alikvotnímu 

zpěvu věnuje již řadu let.

Než si představíme pana Marinova, připomeňme 

si krátce, co alikvotní zpěv ve skutečnosti je. Tento 

druh zpěvu, zvaný rovněž hrdelní či harmonický, 

se v minulosti vyvíjel výhradně v  mimoevropských 

hudebních kulturách, a to především v Tibetu a  v  Tuvě. 

Alikvotní zpěv je specifický v založení na vědomém 

zesílení tónů pomocí jemné práce s rezonančním 

prostorem v ústech a polohou jazyka. Jedná se tak 

o  techniku dvojhlasého zpěvu, kdy pokaždé zní 

základní tón a  současně s  ním o  příslušný interval 

vyšší alikvotní tón.

Karel Richard Marinov se narodil roku 

1967 v  Krnově a již od malinka se toužil stát 

profesionálním zpěvákem. „Zpíval jsem údajně 

dříve, než jsem začal mluvit. Už jako malé dítě jsem 

měl rád Karla Gotta nebo Waldemara Matušku,“ 

připomíná velikány svého dětství. Jeho talentu si na 

základní škole všiml dokonce i  místní ředitel, jenž po 

malém Karlíkovi chtěl, aby vstoupil do tamější lidové 

školy umění. Karlovo rodiče ovšem tehdy měly jinou 

představu o jeho aktivitách, a tak se mladý Karel 

R. Marinov až po přestěhování do Prostějova začal 

„činit“ v  dechovém orchestru Vřesovanka, při čemž 

posbíral své první zkušenosti s  vystupováním pro 

veřejnost. „Byla to pro mě hlavně zábava. I když 

jsem tehdy nebyl ještě ani dospělý, zpívání mě 

naplňovalo zcela stejně jako celé mládí,“ říká. 

Karel šel následně na vojnu, kde měl také možnost 

dělat lidem radost svou nejmilejší činností - zpíval ve 

vojenské kapele Hrušovanka. Po vojně se mu naskytla 

příležitost být členem Orchestra Václava Hybše, kde 

nenašel naplnění a přes který se dostal k masírování 

a  následně i k muzikoterapiím „Stále jsem nemohl 

najít ten svůj „šálek čaje“. Zpívání mě samozřejmě 

bavilo, ale až po pár letech určitého sebepoznávání 

a  především potkání s paní Petrou Schwabe se ve 

mně objevilo to, co jsem zřejmě celý život hledal – 

objevila se ve mně schopnost ‚harmonizovat hlasem‘,“ 

vzpomíná Karel Richard Marinov. 

„Nejdůležitější v životě lidském je otevřené laskavé 

srdce, svoboda a přirozenost.“ Karel Richard Marinov

„Je jasné, že jsem se v začátcích musel hodně učit. 

Trvalo to asi dva roky, než jsem si mohl sám sobě říci, 

že se již mohu pokusit pomáhat lidem v jejich léčení,“ 

tvrdí. „Jde hlavně o to pokusit se zharmonizovat 

lidskou psychiku, odblokovat určitá psychická traumata 

a  napětí za pomoci intuitivního zpěvu. Celý svět je 

o  vibracích a jinak tomu není ani v hudbě“, vysvětluje 

svoji filosofii a náhled na život.

Karel se také živí masážemi, kterým se věnuje již 

deset let. „Zjistil jsem, že se nestačí uvolňovat pouze po 

stránce psychické. K dokonalému uvolnění je potřeba 

i  fyzické uvolnění. Nejraději používám klasické masáže, 

sedativní masáže hlavy a reflexní terapii, která dokáže 

ovlivnit správnou funkci orgánů v těle,“ osvětluje Karel 

svou další pracovní aktivitu a  zároveň velkou zálibu.

Nyní Karel Richard Marinov objíždí téměř celou 

republiku a snaží se využít tohoto daru. Své příznivce 

má i u nás ve Strakonicích, kde vystupoval již 

několikrát. Další setkání zde bude 25. května v  kapli 

svatého Martina v  Lidické ulici od 14:00, kde Karel 

vystoupí a bude moci nám všem ukázat právě 

i  kouzlo alikvotního zpěvu.

Jak jsem již podotkl, mám s tímto pánem a  jeho 

schopnostmi svoji vlastní zkušenost. Po jeho přibližně 

desetiminutovém zpěvu jsem byl naprosto uvolněný, 

hlavu jsem měl čistou a  cítil jsem se neobyčejně 

zdravě. Nevím, jak to dokázal. Co vím, je fakt, že má 

můj respekt a naše setkání nebylo poslední.

Roman Škoda
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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

 Dnes jsme se dostali k domu č. p. 9, míval zde 

obchod s moukou, obilím a luštěninami pan Markus 

Benisch a syn Jindřich, obchod se střižním zbožím 

zde měla paní Bohumila Holasová, bydlela zde 

soukromnice Růžena Benišová, vrchní soudní rada v. 

v. pan František Jeřábek a bývala zde mlékárna. Dnes 

zde je obchod Drůbeží ráj, RM Finance s.r.o. a  LKR 

obchodní s. r. o. 

Dalším domem v pořadí ji č. p. 10 zde měl holičství 

pan Jindřich Müller žil zde s manželkou Anastasií, 

po něm od roku 1934 zde měl  krejčovství pan 

Václav Dušek a bydlel zde s manželkou Růženou, 

dál  zde bydlel tovární dělník pan Václav Domorázek 

s manželkou Annou. Za II. svět. Války zde měla mytí 

aut paní Anna Domorázková. Dále zde bydleli tovární 

úředník v.v. Gustav Muňk, židovského původu, 

narozený roku 1870 a profesor Josef Podhajský. 

Bývala zde prodejna putovních pohárů, pak Joker bar 

a dnes herna Lentilka. Posledním domem náměstí 

na této straně je dům čp. 11, pak už začíná ulice 

Bavorova, v níž budeme pokračovat v putování.  

V  domě č. p. 11 bývala cukrárna s prodejem perníků 

pana Karla Novotného, dále zde bydleli: stavební 

asistent Vilém Theyerl s manželkou Marií a tovární 

dělník pan Rudolf Kartuš, holičství zde měl František 

Horník. Bývala zde pohřební služba komunálních 

služeb města Strakonice, později kopírovací  služba 

Copia a dnes second hand Oriklet Salon. Pokračujeme 

již v Bavorově ulici domem č. p. 12, kde bydlel holič 

František Horník s manželkou Boženou, okresní 

zřízenec pan Jan Hronek s manželkou Albínou,dále 

zde bydleli: tovární dělnice paní Antonie Kovářová, 

krejčí Rudolf Kýček s manželkou Marií, dělník Jinřich 

Viedeman s manželkou Marií, Rudolf Poláček,  tovární 

dělník Jindřich Kuneš s manželkou Růženou, Jiřina 

Kučerová v domácnosti a řezník Josef Kučera. 

Kramářství zde měla paní Josefína Šťastná. Dnes 

v  domě pana Soukupa jsou Barvy a laky SOULAD. 

Následuje nejužší dům ve městě č. p. 318 truhláře 

pana Františka Školy a jeho manželky Alžběty, stojící 

v místě kde byla Horažďovická brána, v němž bydleli 

soustružník Karel Bojer s manželkou Justou, dělník 

Čeněk Kovárna s manželkou Marií a elektrotechnik 

Čeněk Kovárna ml. Dům je krásně opraven s hezkým 

dvorem a dnes zde sídlí Copy centrum a Golem 

finance, byla zde i půjčovna svatebních šatů. Došli 

jsme k č. p. 13, kde bydleli strojník Alois Hronek 

s  manželkou Rozálií, dělník zbrojovky pan Josef 

Trojan s manželkou Terezií, tovární dělník Karel 

Šišpela s manželkou Evou, malíř pokojů Jan Frolík, 

ovocnářka Františka Pavlíková, soudní asistent Josef 

Turek s  manželkou  Růženou, dělnice Anna Votavová 

a řezník Josef Turek. Kramářství zde míval pan Josef 

Knol. Dnes je zde prodejna hudebních nástrojů MC 

Variace a hudební škola Yamaha rodiny Váchů,  

která dům vlastní. Následuje dům č. p. 14, kde žili 

a podnikali, truhlář František Ryska s manželkou 

Alžbětou, soukromnice Marie Rysková, měřítkář 

Antonín Skála s manželkou Anežkou, úředník Otto 

Březina s manželkou Marií, truhlář Antonín Masák 

s  manželkou Marií, soukromnice Marie Tučková, 

truhlář Josef Kalčík, kolař Václav Dlouhý, dámská 

krejčová Františka Dlouhá, soukromnice Marie 

Vorlová, paní Milena Kofroňová a původně i JUDr. 

Václav Topinka s manželkou Marií a jeho švagr 

dvorní rada Hájek. V další časti, budeme pokračovat 

domem č. p. 15.

Máj 1985

Začátek Bavorovy ulice dříve

Začátek Bavorovy ulice dnes

Osvobození Strakonic 1945

Účet firmy Benitsch
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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

MASÁŽE
sportovní a rekondiční

                                             
 

Goji, Aloe Vera, Collagen, 
  

 
OC MAXIM,  

STRAKONICE 
Miluše TASÁRYOVÁ 

: 776 650 114 

  PRODEJ POUKAZ          e-mail: TasaryovaM@seznam.cz  
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Nezapomenout na zapomenutelné

Letos v září uplyne 75 let od vypuknutí největšího 

vojenského konfliktu v dějinách lidstva, a to druhé 

světové války. Právě během ní zahynulo na obou 

stranách válečných front více než 62 milionů lidí. 

Souběžně s ní proběhlo také konečné řešení židovské 

otázky, tedy holocaust. Při něm byly systematicky 

pronásledovány a hromadně vyvražďovány osoby 

označené jako Židé nacistickým Německem. Během 

této genocidy bylo vyvražděno kolem šesti milionů 

Židů. Přesná čísla však nejsou známa.

„Ponížení je to nejhorší, čeho se může člověk od 

člověka dočkat. Ponížení, ač nejsem soudce ani 

moralista, pokládám téměř za rovnocenné vraždě.“ 

Arnošt Lustig.

I naše město muselo vydat své židovské občany, 

se kterými je jejich život spjat již od 14. a 15. 

století, kdy se tu první rodina Židů usadila a získala 

povolení k pobytu. Postupně se tak vytvořila celá 

židovská čtvrť, tzv. Židovna, která existovala již v 16. 

století a  zahrnovala předměstí Bězděkova za řekou 

Volyňkou, místa mezi dnešními ulicemi Bezděkovská 

a Na Ohradě a také podhradí – v lokalitě Žabokrty. 

Židé se zde živili především jako lichváři a později jako 

obchodníci s kůží a různými jinými látkami. Právě díky 

nim vznikla místní soukenická manufaktura, a tedy 

i  počátek textilní výroby ve Strakonicích. 

Svůj vzhled v té době změnilo i prostranství před 

hradem – zvané Dubovec – kdy si Izák Stein roku 

1790 zakoupil místo v sousedství zámku a postavil 

si skromný domek. Jeho rodina z něj pak vybudovala 

velký dům, zvaný Palác. Rozmach židovské 

podnikatelské vrstvy se začal projevovat ve 2. polovině 

19. století, židovských obyvatel přibylo a žilo jich tu 

326 – tedy asi 4% z celkového obyvatelstva města, 

což se tehdy nelíbilo strakonické vrchnosti. Samotný 

velkopřevor nechal roku 1884 vybudovat vysokou 

slepou zeď zakončenou válcovitou věží zvanou 

trucbašta, aby neviděl na výstavní palác Steinů. Zeď 

i s věží byly zbourány roku 1936 při stavbě silnice 

vedoucí na Pracejovice.

Během normalizace a budování nového přemostění, 

které bylo ukončené roku 1977, se změnil zásadně 

ráz této části města, neboť původní zástavba 

„musela“ ustoupit modernímu komunikačnímu řešení 

a v místech, kde dnes stojí obchodní centrum Maxim, 

dříve OD Labuť, byla zbourána i židovská synagoga – 

tehdejší novorománský skvost s bohatou plastickou 

výzdobou a cenným vnitřním vybavením. Dnes ji 

připomíná pomníček ve tvaru Davidovy hvězdy dle 

návrhu Ing. arch. Davida Andrlíka, který byl odhalen 

10. října 2007.

„Mládí je šťastné pro svou schopnost vidět krásu – 

nestárne.“ Franz Kafka

Ve Strakonicích nenalezneme však obecně mnoho 

památek, které by připomínaly židovské obyvatelstvo. 

Během druhé světové války se podařilo pouze deseti 

rodinám utéct před nacisty, ostatní takové štěstí 

neměli a zahynuli v některém z koncentračních 

táborů, jako byl Terezín či Osvětim. Před pěti lety – 

7. května 2009 – byl gymnazisty odhalen poblíž 

Měšťanského pivovaru pomník, tzv. memento ve 

tvaru menory (hebrejského sedmiramenného svícnu) 

se  zasazeným kamenem z řeky Otavy uprostřed, 

židovským obětem holocaustu za druhé světové války 

a zapáleny jeho svíce, aby se na tuto téměř vyhlazenou 

menšinu nezapomnělo. Díky tomu byl završen projekt 

patnácti studentů Gymnázia Strakonice s vedoucím 

učitelem Pavlem Sekyrkou Zmizelí sousedé, který 

pátral po Židech, kteří zmizeli během války, a byla 

vydána i publikace Zmizelí a nalezení s předmluvou 

Arnošta Lustiga.

Jedním z posledních „žijících“ pozůstatků Židů se 

nachází západně od Strakonic, nedaleko silnice na 

Pracejovice, a to starobylý židovský hřbitov z konce 

17. století pod lesem Holí. Nejstarší náhrobek lze 

datovat do první poloviny 18. století a poslední naopak 

pochází z období 60. let minulého století. Přístup 

na tento hřbitov je pouze s povolením Městského 

informačního centra Strakonice, které vám vstup 

může zprostředkovat.

Pokud byste se vydali opačnou stranou do deset 

kilometrů vzdálené obce Osek, kde asi počátkem 

18. století vznikl židovský okrsek v severní části 

obce u dnešního rybníka, mohli byste navštívit jednu 

z  posledních památek na židovské obyvatelstvo na 

Strakonicku. Tím je v lese Hájku, asi kilometr vzdáleném, 

menší židovský hřbitov, kde odpočívají prarodiče 

židovského spisovatele Franze Kafky – řezník a košer 

osecké židovské obce Jakub a Františka Kafkovi.

Josef Němec
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Fakturanti 
Gabriella Salvete s.r.o. nabízí volné pracovní místo 

na pozici fakturanti v obci Katovice). Nabídnutá 

(minimální) mzda za plný pracovní úvazek 

(jednosměnný provoz) je15 000 Kč hrubého.

Popis volného pracovního místa

Pracovní pozice: Fakturanti

Rozšířený popis: asistent/ka prodeje/ fakturant/ka

Úvazek: Plný úvazek

Směnnost: Jednosměnný provoz

Nástup dne: 05.05.2014

Mzda: od 15 000 Kč do 18 000 Kč

Poznámka k volnému místu:

Asistent/ka / + fakturant/ka prodeje pro firmu 

zabývající se kosmetickými výrobky POŽADAVKY: 

středoškolské vzdělání, aktivní znalost AJ, znalost 

práce na PC (MS Office, Word, Excel, Powerpoint), 

komunikační a prezentační dovednosti, flexibilita, 

iniciativní osobnost silně orientovaná na výsledek 

Nástup: ihned KOMNTAKT: zasílejte životopis s 

fotografií na e-mailovou adresu e-mail: celakovsky@

gabriellasalvete.com  

Požadavky na uchazeče o práci

Vzdělání:

Minimálně ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Dovednosti:

Speciální dovednosti nejsou požadovány pro 

nabízenou práci.

Kontaktní údaje

Adresa:

Gabriella Salvete s.r.o. - pracoviště Katovice, 

Katovice 450, 387 11 Katovice

Lakýrníci a natěrači kovů, 
kovových výrobků 
BISO - Keibel s.r.o. nabízí volné pracovní místo na 

pozici lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků 

v obciRadošovice. Nabídnutá (minimální) mzda za 

plný pracovní úvazek (třísměnný provoz) je 15 000 

Kč hrubého.

Popis volného pracovního místa

Pracovní pozice: Lakýrníci a natěrači kovů, kovových 

výrobků

Rozšířený popis: lakýrník na práškové lakování

Úvazek: Plný úvazek

Směnnost: Třísměnný provoz

Mzda: od 15 000 Kč

Poznámka k volnému místu:

POŽADAVKY: nutná praxe min. 2 roky v oboru, 

samostatnost, manuální zručnost. Nástup ihned. 

VÝHODY: týden dovolené navíc, příspěvek na 

stravování, příspěvek za odpolední směnu, na ranní 

směnu je zajištěna doprava KONTAKT: Ing. Švíková, 

tel.: 383 312 544, e-mail: svikova@biso.cz  

Požadavky na uchazeče o práci

Vzdělání: Minimálně Střední odborné (vyučen)

Dovednosti: Speciální dovednosti nejsou požadovány 

pro nabízenou práci.

Zaměstnavatel:0BISO-Keibel s.r.o., Radošovice 147, 

386 01 Strakonice 1

Mechanici a opraváři motorových 
vozidel  
JATKY Hradský, s.r.o. nabízí volné pracovní místo na 

pozici mechanici a opraváři motorových vozidel v 

obciStrakonice. Nabídnutá (minimální) mzda za plný 

pracovní úvazek (jednosměnný provoz) je 16 000 Kč 

hrubého.

Popis volného pracovního místa

Pracovní pozice: Mechanici a opraváři motorových 

vozidel

Rozšířený popis: údržba osobních a nákladních aut

Úvazek: Plný úvazek

Směnnost: Jednosměnný provoz

Mzda: od 16 000 Kč

Poznámka k volnému místu:

POŽADAVKY: praxe v oboru zámečník nebo opravář 

zemědělských strojů nebo instalatér, topenář nebo 

svářeč Nástup: KONTAKT: Rychtář, tel.: 602 506 121  

Požadavky na uchazeče o práci

Vzdělání: Minimálně Střední odborné (vyučen)

Zaměstnavatel: JATKY Hradský, s.r.o., Písecká 594, 

Strakonice I, 386 01 Strakonice 1

Montážní dělníci ostatních výrobků 
A MANO s.r.o. nabízí volné pracovní místo na pozici 

montážní dělníci ostatních výrobků v obci Drahonice 

(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za 

plný pracovní úvazek (jednosměnný provoz) je 7 000 

Kč hrubého.

Popis volného pracovního místa

Pracovní pozice: Montážní dělníci ostatních výrobků

Rozšířený popis: dělník do chráněné dílny

Počet volných míst: 2

Úvazek: Plný úvazek

Směnnost: Jednosměnný provoz na dobu určitou do: 

31.08.2014)

Mzda: od 7 000 Kč do 11 000 Kč

Poznámka k volnému místu:

POŽADAVKY: pro uchazeče se zdravotním postižením 

( I, II. stupně invalidity). Pracovní poměr na dobu 

určitou 1/2 roku s možností prodloužení popř. doba 

neurčitá Jedná se o zkrácený úvazek (3/4 úvazek, 

později možnost přejit i na celý úvazek) VÝHODY: 

týden dovolené navíc, firemní vzdělávání KONTAKT: 

Prokopová Daniela Mgr., tel.: 608930502, e-mail: 

osmartin@seznam.cz  

Požadavky na uchazeče o práci

Vzdělání: Minimálně Základní + praktická škola

Zaměstnavatel: A MANO s.r.o. - pracoviště 

Drahonice, Drahonice 15, 389 01 Vodňany

Řezníci a uzenáři 
Vodňanská drůbež, a.s. nabízí volné pracovní 

místo na pozici řezníci a uzenáři v obci Vodňany. 

Nabídnutá (minimální) mzda za plný pracovní úvazek 

(jednosměnný provoz) je15 000 Kč hrubého.

Popis volného pracovního místa

Pracovní pozice: Řezníci a uzenáři

Rozšířený popis: řezník

Úvazek: Plný úvazek

Směnnost: Jednosměnný provoz na dobu určitou do: 

30.09.2014

Mzda: od 15 000 Kč do 20 000 Kč

Poznámka k volnému místu:

POŽADAVKY: vyučení v oboru, znalost technologie 

zpracování masa, praxe v oboru, trestní bezúhonnost 

Pracovní poměr na dobu určitou s možností 

prodloužení Odměňování v úkolové mzdě KONTAKT: 

tel.: 383838010, marie.soukupova@voddrubez.cz  

Požadavky na uchazeče o práci

Vzdělání: Minimálně Střední odborné (vyučen)

Dovednosti: Speciální dovednosti nejsou požadovány 

pro nabízenou práci.

Zaměstnavatel: Vodňanská drůbež, a. s., Radomilická 

886, Vodňany II, 389 01 Vodňany

Řidiči nákladních automobilů 
(kromě tahačů) 
Vodňanská drůbež, a.s. nabízí volné pracovní místo 

na pozici řidiči nákladních automobilů (kromě 

tahačů) v obci Vodňany. Nabídnutá (minimální) mzda 

za plný pracovní úvazek (turnusové služby) je 17 000 

Kč hrubého.

Popis volného pracovního místa

Pracovní pozice: Řidiči nákladních automobilů 

(kromě tahačů)

Rozšířený popis: řidič - rozvoz hotových výrobků

Úvazek: Plný úvazek

Směnnost: Turnusové služby

Mzda: od 17 000 Kč do 22 000 Kč

Poznámka k volnému místu:

POŽADAVKY: ŘP: „C“ , profesní průkaz, kartu řidiče 

do digitálního tachografu, trestní bezúhonnost, 

zdravotní způsobilost dle zákona NÁSTUP: ihned 

KONTAKT: Soukupová Marie, tel.: 383838010, 

e-mail: marie.soukupova@voddrubez.cz  

Požadavky na uchazeče o práci

Vzdělání:

Minimálně Základní + praktická škola

Vodňanská drůbež, a. s.

Adresa:

Vodňanská drůbež, a. s., Radomilická 886, Vodňany 

II, 389 01 Vodňany
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KULTURNÍ PROGRAM KVĚTEN
Kdo tvoří, nezlobí aneb u nás se 

nenudíme
Termín: 6. 5. - 1. 6.

Místo konání: Sál U Kata

Výstava prací dětí z DDM Strakonice.

Proměny zahrady

Termín: 8. 5. - 1. 6.

Místo konání: Maltézský sál

Výstava prací žáků ZUŠ Strakonice.

7. 5. vernisáž v 16.30 hod. v Maltézském sále

DP „A“ Ještěrka na slunci
Doba konání: 11. 5. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 280 kč

Divadlo V Řeznické; John Murrell
Komorní komediálně laděná hra zachycuje 

odvrácenou tvář skandálního života 

divadelní ikony Sáry Bernhardtové, legendy 

francouzského divadla, ve společnosti jediného 

muže - oddaného tajemníka - George Pitoua. 

Groteskní i jímavé rozhovory již nemohoucí 

a nemocné Bernhardtové s Pitouem, který 

trpělivě snáší její rozmary i hašteřivost, otevírají 

nejen poutavý pohled na svět přelomu 19. a 

20. století, ale především do osamělé duše 

velké osobnosti světového divadla.

 Režie: Jana Kališová

Překlad: Alexander Jerie

Hrají: Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský

Spirituál Kvintet
Doba konání: 13. 5. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 250 kč

Koncert legendární folkové kapely.

Taneční odpoledne s písničkou
Doba konání:  18. 5. od 15:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 50 kč

Cesta za východem slunce
Doba konání: 21. 5. od 19:30

Místo konání: Rytířský sál

Vstupné: 90 kč

Vyprávění Jana Žďánského o cestě 
na kole do Tokia.

„Na podzim roku 2012 jsem přišel s trochu 

bláznivým nápadem, podniknout doposud 

nejdelší cestu v mém životě a vyrazit z České 

republiky, stále na východ a zastavit se až v 

japonském Tokiu. Jako dopravní prostředek, 

jsem poprvé zvolil kolo. Po šesti měsících v 

sedle a po 14500km jsem opravdu dojel do 

hlavního města Země vycházejícího slunce a 

navzdory většině očekávání stanul živ a zdráv 

v Tokiu. Cesta napříč šesti časovými pásy mě 

provedla přes devět států, ve kterých jsem 

potkával samé úžasné a přátelské lidi a viděl 

dech beroucí přírodní scenérie.“

Jamboree
Exluzivní host: NASHVILLE BLUEGRASS BAND 

(několikanásobný držitel cen Grammy a IBMA )

Doba konání: 23. – 24. 5.

Vstupné na jednotlivé koncerty: pátek (19:30) 

– 300 kč, sobota (10:30) – 120 kč, sobota 

(16:00) – 300 kč, pernamentka – 550 kč, pro 

děti do 12 let – sleva 50% 

Květnové dny:
Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem 

Strakonice

Doba konání: 25. 5. od 9:00

Místo konání: letiště Strakonice

Dvě na jednoho (Y. Přenosilová & J. 
Chládková)
Doba konání: 26. 5. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 200 kč

Dvouhodinový pořad, do kterého si dvě 

zpěvačky a moderátorky - Yvonne Přenosilová 

a Jana Chládková vždy pozvou jednoho 

zajímavého hosta.

Příjemné povídání s osobnostmi českého 

kulturního života samozřejmě doprovodí písně 

z repertoáru obou dam.

Návštěvníci se tak mohou těšit na příjemné 

melodie v podání Jany Chládkové a nesmrtelné 

hity Yvonne Přenosilové.

Koncert skupiny Pianko
Doba konání: 27. 5. od 19:30

Místo konání: Rytířský sál

Divadlo Sklep - Besídka 2014
Doba konání: 29. 5. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 230 kč

 Rudolf Riedlbauch: Cesty a návraty
Termín: 5. 6. - 29. 6.

Místo konání: Maltézský sál

Výstava akademického malíře Rudolfa 

Riedlbaucha, pořádaná u příležitosti 

umělcových 70. narozenin.

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

Slovo k výstavě: Václav Riedlbauch, Jan 

Riedlbauch (flétna) a Robert Pacourek (klarinet) 

zahrají skladby Jana Rychlíka Domácí hudba 

a Václava Riedlbaucha Pastorále pro dva a 

Vyprávění

TŘI SESTRY
Doba konání: 6. 6. od 19:00

Místo konání: Letní kino

Každoroční koncert legendární kapely TŘI 

SESTRY!

Dále účinkují: E!E, Doctor P.P. a MZH
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz 
(do  30. června 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. července 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: KVĚTINA
Výherci minulého čísla: Miroslav Dlouhý, Strakonice

Edita Řandová, Strakonice  

 RECEPTY:

http://www.recepty.cz/

Olivový olej 8 lžíček, Červená paprika (pokrájená) 4 ks, Červená cibule 2 

ks, Česnek (na plátky) 8 stroužků, Mrkev (na kousky) 2 ks, Bílé víno - suché 

100 ml, Zeleninový vývar 1,5 l, Chilli papričky, (rozpůlené a bez semínek), 

2 ks, Zázvor (čerstvý, nastrouhaný), 2 lžíce, Kurkuma 1 lžička, Pažitka 

(najemno nasekaná) Sůl, Pepř, Parmazán (na křupavé chipsy) 100 g

V hrnci rozehřejte polovinu oleje a osmažte na něm papriku, cibuli, 

česnek a mrkev. Vlijte víno, nechte asi pět minut odvařit, pak vlijte vývar. 

Vložte chillli papričky, přidejte zázvor, kurkumu, osolte a opepřete. Povařte, 

až paprika změkne, vyjměte chilli papričky a polévku rozmixujte.

Podávejte posypané pažitkou, zakápnuté zbylým olivovým olejem 

a  s  parmazánovými chipsy. Na ty sýr nahrubo nastrouhejte a lžičkou 

klaďte na rozehřátou teflonovou pánev bez tuku malé hromádky. Teplem 

se rozběhnou na placičky. Opatrně je obraťte a nechte i z druhé strany 

opéci dozlatova a dokřupava. Zatepla je ještě můžete různě vytvarovat.

Ostrá papriková polévka

12



KOUZLA A MAGIE VE STRAKONICÍCH

Konec dubna je období všech čarodějů a čarodějnic, 

kdy se každoročně pořádají slety, kde se vytahují stará 

kouzla, pořádají se zábavné hry apod. Jeden z těchto 

sletů byl 29. dubna před strakonickým obchodním 

centrem Maxim. Akci pořádalo obchodní centrum 

Maxim Strakonice za spolupráce paní Ivany Váchové 

- lektorky hudební školy Yamaha. Událost s názvem 

“Maximální čarodějnice” probíhala následovně. Již 

přibližně od čtvrté hodiny odpolední se začali slétat 

všichni čarodějové a čarodějky. Zapotřebí bylo zakoupit 

vstupní lístek za dvacetikorunu, ke kterému každý 

dostal balónek od DM jako dárek. Na každý zakoupený 

lístek měly děti možnost vyhrát v tombole, přičemž 

každý, kdo si zakoupil onu vstupenku, dostal i opečený 

buřt z prodejny Masna Novák.  Mezitím, co si každý 

mohl zakoupit lístek, paní Ivana Váchová skvěle poutala 

pozornost mladších i starších účastníků. Této akce se 

také zúčastnili hudebníci z Yamahy, ať už z oddělení 

kláves, fléten či nově otevřeného oddělení kytar.. Děti si 

také mohly různě zasoutěžit ve hrách, které byly různě 

rozestaveny v budově Maximu. Jedna z takových her 

byla například poznávání zeleniny v obchodě Kočárky 

a kojenecké zboží Eva Kohoutová - Mokrá. Mimo 

těchto aktivit. si děti mohly nechat pomalovat obličej 

před obchodem Elektro Němcová. Krom klasického 

malování na obličej měl každý, kdo přišel v masce, 

možnost nechat si namalovat netopýra třpytkami, tzv. 

glitrovaným tetováním. 

Akce dále pokračovala více než zajímavě. Zdravá 

nervozita se začala projevovat u mladších i starších 

generací, neboť nastal pravý čas na slosování výherců 

v tombole, v níž ovšem bylo až 2/3 výherních lístků. 

Do slosování přispěla spousta firem – DM drogerie, 

Kočárky a kojenecké zboží Eva Kohoutová - Mokrá, 

Modrá pyramida, Dětský koutek Toledo a hudební škola 

Yamaha pod výborným vedením Ivany Váchové, Axis 

Optik, Spodní prádlo Triumph, Mako foto, které v přízemí 

OC Maxim zcela zdarma fotilo děti v čarodějnických 

maskách po celý čas, kdy den čarodějnic a čarodějů 

probíhal a Masna Novák, která poskytla každému 

v  masce párek v rohlíku zdarma. 

Atmosféra na akci byla opravdu kouzelná. 

Dětský smích, radost a spokojenost se prolínala 

na každém kroku. Koncem plně nabitého dne byla 

bravůrně vymyšlená tombola, která snad potešila 

každého, kdo vyhrál. 

“A Tímto se s Vámi loučíme, děkujeme za pozornost 

a zde si můžete vyzvednout buřtíky,” ozvalo se 

z  reproduktorů, skrz které promluvila paní Váchová. 

Nadšené tváře, jež měly na buřtíky nespornou chuť, si 

své “vyzvedly” a následně se davy rozešly.. 

Hluboká poklona patří všem, kteří se na této akci 

podíleli. Už nyní po této akci daly dámy většině 

zúčastněným podnět, aby se přišli podívat i příští rok. 

Doufejme, že se příští rok vše povede alespoň takovým 

způsobem, jako tomu bylo letos. Všichni jste zváni!

Kamil Soukup

foto:  Jaroslav Kortus - MAKO FOTO

foto: Kamil Soukup

foto: Kamil Soukup

foto: Kamil Soukup

foto: Kamil Soukup

foto:  Jaroslav Kortus - MAKO FOTO
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SPORT

CAPOEIRA

Už jste se někdy setkali s názvem capoeira 

a nevěděli jste, co to znamená? To se v tomto 

článku pokusíme změnit. Společně si řekneme 

něco málo o historii, současnosti a také si 

představíme brazilského lektora capoeiry 

ve Strakonicích. Ale teď hezky od začátku. 

Capoeira je brazilské bojové umění částečně 

míchající se s tancem a doprovázené původní 

hudbou. Předvádí se ve smyslu hry, kdy se 

vytvoří kruh a dva vždy vystoupí a „tancují“ 

proti sobě tak, že se na sebe musí stále dívat 

a  udržovat oční kontakt, aby se vzájemně 

spolu nedotkli.  Z hlediska historického by 

bylo co říci - jedna z událostí je například 

zákaz capoeiry v sedmdesátých letech, neboť 

se tehdejšímu režimu zdálo, že je tento sport 

moc brutální. Místní provozovatelé capoeiry 

si ovšem řekli: „Proč bychom měli přestat 

dělat něco, co provozujeme celý život? Co 

máme rádi?“ A jedním z takových lidí je i 

brazilský občan Manso. Manso se přistěhoval 

do České republiky, aby zde dával lekce 

mladším i  starším generacím. Zkušený učitel 

Manso zde v ČR založil čtyři školy capoeiry – 

v  Plzni, v Budějovicích, v Písku a nakonec i ve 

Strakonicích.

Školu capoeiry Tbibo Unida založil Mastre 

Jamaica. V Brazílii má tato skupina několik 

tisíc žáků ať už v Sao Paulu, Salvadoru nebo 

Brasilii. Svůj rozkvět má v Evropě díky žákům 

onoho mistra Jamaiky. V České republice 

působí jeden z žáků Mastre Jamaica – Manso. 

Manso již od svých dvanácti let byl přímým 

žákem Mastre Jamaica. V roce 2010 zakládá 

první školu capoeiry, a to v Písku, kde sídlí jeho 

akademie. Následně začal dojíždět i do Plzně, 

Českých Budějovic a i do Strakonic, kde působí 

na naší základní škole Dukelská.

Rok co rok pořádá Tribo Unida Baltizádo, kde 

se z žáků stávají členové skupiny a dostávají 

cordy podle toho, jaké mají dovednosti 

a  znalosti v capoeiře. Krom toho skupina 

organizuje prázdniny s capoeirou, které se 

dějí v nádherném brazilském přímořském 

městě Itacaré. Prázdniny tohoto typu jsou jak 

pro jednotlivce, tak i pro rodiny, které cvičí 

na pláži tohoto městečka. Na prázdninovou 

akci se můžete přihlásit, když se podíváte na 

internetové stránky www.capoeira-holidays.

com.  Lekce nejsou nijak věkově omezeny, 

tudíž se může přihlásit každý, kdo se na to 

zkrátka cítí. Pokud by měl někdo zájem, nemusí 

se nikde registrovat, jednoduše stačí přijít na 

jeden z tréninků, které se u nás pořádají ve 

středu a v pátek od půl páté do půl šesté pro 

děti a od půl šesté do půl sedmé pro dospělé.

A závěrem citát jedné z žákyň profesora 

Mansa: „Capoeira není jen tanec, je to kultura, 

filozofie, je to zkrátka celý život, takové menší 

náboženství.“ Kamil Soukup
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Roman Škoda

Nevidím problém v tom, proč by holky nemohly hrát hokej, 

říká hokejistka Tereza Vanišová.

Od kolika hraješ hokej?

Hokej hraju asi od šesti let. 

Za jaké týmy jsi nastupovala a momentálně 

nastupuješ?

Začala jsem hrát normálně s klukama ve Strakonicích, 

později jsem v sedmé třídě přešla hrát do Písku. Za 

holčičí mančaft jsem hrála nejdřív v  Berouně, pak jsem 

přešla do týmu Plzně a aktuálně mám střídavý start v 

Praze, přesněji řečeno oblékám dres pražské Slavie. V 

Písku se ale moc nelíbilo, že hraju i někde jinde, takže 

jsem v půlce sezony odešla hrát zpět do Strakonic první 

ligu staršího dorostu, kde jsme ale spadli do kraje. 

Mam naplánováno si hledat nejbližší prvoligový tým a 

počítám, že za slávistické holky budu hrát i nadcházející 

sezonu.

Mnozí si nepochybně řeknou, že holka a hokej k 

sobě tak úplně nepasuje. Ty na to máš asi jiný názor.

Určitě si tohle lidi dost myslí. Říkají si, že pro holky 

hokej vůbec není. Já osobně v tom ale nevidím 

absolutně žádný problém. Jednoduše řečeno, když 

můžou hrát hokej kluci, proč by nemohly holky?

Mnozí si mohou říci, že je hokej pro holky moc 

tvrdý. Mají holky určité úlevy?

To ano. Jak jsem říkala, mám celkem bohaté 

zkušenosti s „klukovským“ hokejem. Například trénink 

a celkově hokej s klukama vyžaduje mnohem více 

rychlosti a právě tvrdosti. Čistě v ženském hokeji se do 

těla nemůže hrát, to znamená, že tvrdost se na ledě 

prakticky neobjevuje.

Jak často trénuješ?

Trénuju intenzivně pětkrát týdně. Když porovnám 

hokej s nějakými jinými sporty, tak si myslím, že 

hokejový trénink je celkově trochu častější.

Jaký gól je pro tebe nezapomenutelný?

Samozřejmě všechny góly si člověk pamatovat 

nemůže, a když se to tak vezme, tak každá branka 

je svým způsobem důležitá. Na jeden gól ale asi 

opravdu nezapomenu. Hráli jsme na Mistroství světa 

do osmnácti let proti Finkám, zápas byl velmi vyrovnaný 

a já vsítila gól na 2:2. Zápas jsme nakonec dotáhli 

do vítězného konce, a díky tomu jsme postoupili do 

semifinále turnaje. Nemohu tvrdit, že zrovna tato 

branka byla nejdůležitější v mé dosavadní kariéře, ale 

řekněme, že v tomto zápase se celkem hodila (úsměv). 

Navíc byla po individuální akci, což ale pochopitelně 

není tak podstatné. V utkání o bronz jsme ale padli proti 

Švédkám. 

V této sezoně z toho ale už krásné třetí místo bylo. 

Není to úžasné?

To rozhodně. Jsem neskutečně ráda, že se to povedlo. 

I kvůli tomu, že letos to byla pro mě poslední šance hrát 

s „osmnáctkou“ na světovém šampionátu.

A to není jediný úspěch v této sezoně, že?

Není, dokázali jsme vyhrát s ženským „áčkem“ Divizi 

A. Teď se budeme snažit urvat baráž proti Japonkám a 

vrátit se do Top divize žen. Doufám, že to vyjde!

Cítím, že reprezentování naší země pro tebe dost 

znamená.

Stoprocentně! Je to asi čest pro každého sportovce. A 

já nejsem výjimkou.

Máme tu jaro a zápasy se už moc nehrají. Jak vidíš 

další sezonu?

Zatím začnu suchou přípravu tady ve Strakonicích. 

Budu se také snažit dělat něco sama. Dále uvidím, 

jakou cestou se vydám…
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