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Sto let od vypuknutí první světové války

Píše se 28. červen roku 1914 a synovec císaře 

Františka Josefa I. – arcivévoda a následník 

rakousko-uherského trůnu František Ferdinand 

d’Este s manželkou Žofií Chotkovou – jsou na 

návštěvě Bělehradu, hlavního města dnešní Bosny 

a Hercegoviny. Po nezdařilém bombovém útoku na 

jeden z vozů císařské kolony dorazí manželé k radnici, 

odkud se po proslovu starosty města kolem 10:45 

vydávají k nemocnici s raněnými členy doprovodu. 

Tam už však nikdy nedorazí.

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok 

k  úspěchu.“ Mahátma Gándhí

Gavrilo Princip, jeden ze šesti atentátníků 

z  organizace Černá ruka, jejichž vůdcem byl Danilo 

Ilić, vzal všechno do svých rukou. Dvěma ranami 

z  poloautomatické pistole usmrtil nejen následníka 

trůnu, ale i jeho těhotnou manželku. Podle výpovědi 

hraběte Harracha byla poslední slova Ferdinanda: 

„Žofinko, Žofinko, neumírej! Zůstaň na živu pro 

naše děti!“ Ta prý ještě odvětila slovy „Nic mi není.“ 

Ferdinand d’Este nakonec umírá ještě před příjezdem 

do guvernérovy rezidence, těhotná Žofie skonala o 

několik minut později.

Atentát se stal záminkou k vypuknutí jednoho 

z  největších celoevropských konfliktů té doby, který 

přesně před sto lety – 28. 7. 1914 – započal, a to 

vypověděním Rakouska-Uherska války Srbsku. Válka 

tak propukla mezi dvěma koalicemi – mocnostmi 

Dohody a Trojspolku – a zúčastnilo se jí na 70 

milionů vojáků. Kromě vojáků, bojujících v Rakousko-
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Uherské armádě, se také menší počet Čechů zapojil 

do bojů na opačné straně. Šlo o tzv. Československé 

legie, které se rekrutovaly z dřívějších emigrantů, 

válečných zajatců a přeběhlíků. Nejvýznamněji tyto 

legie zasáhly na východní frontě v tzv. bitvě u Zborova 

(dnešní Ukrajina) v červenci 1917. Mimo jiné i mnoho 

strakonických mužů se z  legií ani z války již domů 

bohužel nevrátilo.

„Neměli bychom spát, ačkoliv máky rostou, na 

polích flanderských.“ John McCrae

Válka skončila o čtyři roky později vítězstvím Dohody 

a kapitulací poražených Ústředních mocností 11. 

listopadu 1918 v 11 hodin, kdy byla podepsána 

mírová smlouva ve štábním vagóně v Compiègne 

a dodnes je právě tento den věnován památce na 

válečné veterány a  padlé v první světové válce. 

Symbolem tohoto dne a tedy především zmařených 

lidských životů se stal červený vlčí mák, který 

byl poprvé použit v básni Ve flanderských polích 

kanadského podplukovníka Johna McCrae.  

Ztráta na životech – nejkrvavější bitvou 1. světové 

války se stala bitva u francouzského města Verdunu 

a tanková bitva na řece Sommě v roce 1916; konec 

čtyř monarchií (Německého císařství, Rakouska-

Uherska, Osmanské říše a  carského Ruska), nová 

válečná technika (tank, bojový plyn yperit,…), uznání 

suverenity Čechů a Slováků, vznik Společnosti 

národů, jež má zajistit světový mír a spolupráci národů 

atd. To jsou přímé důsledky válečného konfliktu, který 

rozmíchal bosensko-srbský anarchista, který podlehl 

tuberkulóze 28. dubna 1918 ve vězení v Terezíně.

V letošním roce také uplyne 75 let od začátku druhé 

světové války v Evropě, kdy nacistické Německo 1. 

září 1939 napadlo sousední Polsko a o šestnáct 

dní později zahájil invazi do téže země i Sovětský 

svaz. Tento konflikt vyústil v  jednu z nejmasovějších 

světových válek s více jak 60 miliony mrtvých.

Sto let od vypuknutí první světové války

Josef Němec

P  MPSS v OC MAXIM 
 

3. patro, tel: 731466186 
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Pivovarská pouť ovládne již tradičně poslední sobotu 

v měsíci červnu strakonický pivovar i přilehlé oblasti 

na podskalí. Právě tam si pro své konzumenty pivovar 

připravil nejen něco pro jejich chuťové pohárky, tedy 

dobré jídlo s gastronomickou soutěží Burgefest a pití 

s  pivním 14% speciálem, ale i něco dobrého pro 

poslech s řadou překvapení.

Letošní rok se pro Dudák – Měšťanský pivovar 

Strakonice stal opět narozeninovým. Oslavuje totiž 365 

let od svého založení. Pivo se ve Strakonicích vaří ale 

již od roku 1308. Menší oslava, s vystoupením skupiny 

Parovod a rockové legendy Labyrint, již k tomuto výročí 

proběhla v centru pivovaru začátkem června, kdy byl 

pro pivaře připraven speciál v podobě nachmeleného 

15% piva v nefiltrované podobě, který byl k dostání 

v limitované edici. „Od začátku jara zrálo v ležáckém 

sklepě. Má proto vyšší, příjemnou hořkost a silně voní 

po chmelu. Provází ho říz i vysoká plnost,“ říká o novém 

chmelovém výrobku paní sládková, Dagmar Vlková.

Strakonický pivovar je posledním pivovarem v  České 

republice, který je ve vlastnictví města (od 1. 1. 2005), 

a jeho roční produkce přesahuje 70 tisíc hektolitrů piva. 

Ač přes obrovské finanční potíže v minulosti a nelibosti 

panovníků byl v roce 1649 po dohodě s městem 

založen společný pivovar v domě s číslem popisným 

47, a to v době kdy bylo ve městě již 158 domů 

s várečným právem. Po vybudování parostrojního 

pivovaru s obsahovým rozšířením ve druhé polovině 

19. století zaniká postupně pivovar na Velkém náměstí 

a přemísťuje se nadobro do míst, kde se nachází i dnes.

Přelomovým rokem pro strakonický pivovar byl 

rok 1956, kdy začala výroba světlého ležáku 12° 

Strakonického Dudáka, který je stále v jeho sortimentu, 

a také podstatná modernizace v devadesátých letech. 

Změnami byl ověnčen i rok 2011, kdy se mění název, 

obměňují se etikety a obohacuje se receptura výčepního 

piva přidáním bavorského sladu pro vyšší plnost 

s  určitou mírou žateckého chmele. Při sestavování 

receptur je nadále brán ohled na odkaz našich předků 

a tedy i na zachování regionálního charakteru. 

Strakonický pivovar přišel v 21. století i s novými druhy 

piva, naposledy to například byla Dorotka, volyňský 

Královák, borůvkové pivo na přírodní bázi, bez umělého 

přislazování – Modrý Urogallus. „Oslovili jsme tímto 

směrem i ženské příznivce piva, díky polotmavému 

ležáku Klostermann, mladou generaci Otavským 

Zlatým a Králem Šumavy, tmavým ležákem Black jsme 

se zase více přiblížili chuti světlých piv, oprostili jsme jej 

od přílišné ,sladkosti‘, kterou se často vyznačují tmavá 

piva.“

Pivo vyrobené ve Strakonicích získává u nás 

i  v  Evropě každoročně mnohá ocenění. Účastní se 

dvou prestižních soutěží – Pivní pečeť Tábor a  Pivo 

České republiky České Budějovice. „Nejvíce si 

ceníme letošní soutěže o pivní pečeť v Táboře, které 

se účastnilo 16 států, 150 pivovarů s více než sedmi 

sty vzorky. Nejúspěšnější byl Otavský Zlatý, který získal 

zlatou pozici, Dudák Premium 4. místo, polotmavý ležák 

Klostermann a tmavý ležák Black místo páté, Volyňský 

Královák 6. místo a novinka strakonického pivovaru – 

borůvkové ochucené pivo – Modrý Urogallus, místo 

sedmé. Strakonická piva si tak vybojovala svoji pozici 

na výsluní pivního trhu,“ dodává paní Vlková.

A který chmelový nápoj je nejvíce žádaný? „Velké 

oblibě se v posledních měsících těší náš světlý ležák 

jedenáctka. Své opravdu skalní příznivce má náš Dudák 

Premium, který se vyznačuje velmi dobrou pitelností. 

V  letních měsících, při práci na zahradě osvěží Švanda 

a naše ženy-pivařky a sportovci mají v oblibě míchaný 

nápoj s grepovou příchutí a bylinkou Stévií – Zlaťák.“    

Nadále ale také paní sládková doufá, že strakonické 

pivo si uchová tradici a svoji regionalistu a že každý 

konzument si uvědomí, že „v tomto kousku národního 

nápoje je ukryta láska k řemeslu a pokora k našim 

zákazníkům, v podobě těch nejlepších surovin na trhu, 

pitelnost a chuť si na Dudáka zajít s přáteli a pocit 

pohody při jeho konzumaci.“ 

Tak tedy není třeba nic jiného říci než jen „Dej 

bůh štěstí.“

Slavnost nejen pro všechny milovníky zlatavého moku

Josef Němec
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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.

Tuto část začínáme domem č. p. 15, který 

si nechal postavit JUDr. Václav Topinka, 

přezdívaný těž advokát chudých. Bydlela zde 

i soukromnice Antonie Hermanová. Dnes zde 

má gynekologickou ordinaci MUDr.Jaromír 

Topinka. 

Přejdeme přes Havlíčkovu ulici a dojdeme 

k domu č. p. 16 kováře Josefa Hromádky, 

který zde žil se svou manželkou Marií, s níž 

mývali hospodářství. Do dvora se jezdilo 

z Havlíčkovy ulice. Dál zde bydlela tovární 

dělnice paní Josefa Slavíčková a pokrývač 

pan Jan Křivanec s manželkou Boženou. 

Bývala zde Horážďovická brána a vedly tudy 

směrem k parku městské hradby.  Vedle na 

vyvýšené terase je dům č. p. 17, kde bydleli 

dělnice paní Kateřina Holá a Anna Tučková, 

Také soukromník pan František Klas. Dnes už 

jsou oba domy zbourány a namísto nich byl 

postaven nový velký dům č.p. 1289, který patří 

číslem již do ulice Havlíčkovy. Pokračujeme 

dál do Bavorovy ulice a to č. p. 18, rodinou 

Kašperáků. Žili zde pan Jan Kašperák, Anna, 

Emilie a Marie Kašperákovy. Dům měl  dvůr 

a obchod s koňmi a dobytkem zde míval pan 

Ferdinand Důchodní. 

Dalším domem je č. p. 19 truhláře pana 

Františka Straky, který zde žil s manželkou 

Marií a truhlářem Josefem Strakou. 

Přicházíme k domu č. p. 20 k hospodě 

„U  Zborova“ dříve „U Třeštíků“ a původně 

„U Pekhause.“  Od roku 1750 kdy zde bývala 

stálá vojenská posádka na rohu Radomyšlské 

a Písecké ulice (v místech školy pod 

nemocnicí). V tu dobu byla na opačné straně 

města za Horažďovickou bránou vystavěna 

vojenská pekárna a po jejím zrušení v roce 

1825 z ní byla zájezdní hospoda. Po prodeji 

Pekhausu se zde vystřídala celá řada 

majitelů, po nichž měla hospoda své jméno. 

Říkalo se zde „U Třeštíků“ a od roku 1917 po 

známé bitvě československé brigády se zde 

říká „U Zborova.“ Pak se jména měnila podle 

nájemců „U Štěrby“, „U Košnaře“, „U  Cyrila“ 

(podle malého pana Cyrila Šťastného) „Malý 

kulturák“ a „U Mášků“. Nyní po celkové 

rekonstrukci je zde i pension „Nad Zborovem“ 

a restaurace „Baobab“ pana Jiřího Mášky. 

Dříve zde bydlela řada lidí: natěrač Josef 

Domorázek s manželkou Josefou, hostinský 

Josef Košnař s manželkou Emilií, obuvník 

Karel Kovář s manželkou Marií, sadař 

a  prodejce ryb Eduard Hošek, koňský řezník 

Josef Krása s manželkou Marií, malíř pokojů 

Jaroslav Malý, strojní zámečník Arnošt Novák 

s manželkou Marií, dělník František Vohradský 

s manželkou Františkou, tovární dělník Karel 

Žipek s manželkou Karolínou a dále pan 

František Vlk s manželkou Barborou, pan 

František Vehrle, paní Růžena Vojtová, dělnice 

Anna Vorudová a dělník Karel Vlasatý. Ten, 

kdo sem chodíval na pivo nebo na kartičky 

jistě pamatuje skvělou vedoucí paní Marcelu 

nebo pana Poláčka. 

Následoval dnes již zbouraný dům č. p. 313, 

který býval dříve četnickou kasárnou, byl to dům 

zvaný Badehaus- lázeňský dům. Bydleli zde 

skladník Jan Hošek s manželkou Marií, truhlář 

František Neuman s manželkou Jindřiškou. 

Později zde byly obecní byty. Byl zbourán 

v  roce 2003. Dnes je na jeho místě parčík. 

Příště budeme pokračovat Bavorovo ulicí až ke 

křižovatce na Katovické a pak po druhé straně 

zpět na spodní část Velkého náměstí.

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

Bývalá četnická kasárna, pohled z r. 1908

Proator, kde sály kasárny- dnes

Pokládání kanalizace v Bavorovo ulici. 

Kovárna Josefa Hromádky

Restaurace u Zborova v současnosti.

Jan Malířský
foto\: Jan Malí´řský
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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

www.siko.cz

www.siko.cz/kuchyne

SIKO je NOVĚ také ve Strakonicích

Za Vaši návštěvu kachnička zdarma.

Využijte největší skladové zásoby v ČR

a staňte se naším velkoobchodním zákazníkem.

Dodatečnou slevu 10  % na SIKO KUCHYNĚ lze 
kombinovat i s našimi dalšími akcemi. Slevu lze 
uplatnit na jakoukoli kuchyňskou sestavu, dřezy 
a baterie, kromě zboží označeného jako akční 
nabídka. Kupon je platný do 31. 8. 2014.

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

 

na celý nákup koupelnového 
sortimentu v SIKO KOUPELNY
Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami, akcemi 
a akční nabídkou. Kupon je platný do 31. 8. 2014.

Kupon lze využít pouze na prodejně
SIKO Strakonice,Volyňská ulice.
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Kaprařská sezona je tu!

Kaprařská sezóna začala sice již dávno, nyní je 

však období, kdy začínají brát ty správné kousky. 

Když se podíváme do historie kaprařiny, je vidět, 

že i dříve lidé věděli jak na kapry, ovšem kdyby 

viděli dnešní vymoženosti, jistě by jen zírali 

s  otevřenými ústy. 

Tolika věcí, co dnešní moderní kaprař má, snad 

předčí i auto od BMW. Jednou z  podstatných 

záležitostí, které pomohou rybáři k těm správným 

velkým úlovkům, je echolot, díky němuž si může 

kaprař ryby aktivně najít, může si kvalitně 

zakrmit a může si „ovládat“ stavy u  jeho 

nástrahy. Další ze zásadních věcí je kvalitní 

prut, na který se může lovec vždy spolehnout. 

Dříve sbírky těchto prutů tvořili tzv. teleskopy, 

to již je ale téměř u všech jen minulostí, neboť 

na tyto pruty skutečně není takový spoleh jako 

na pruty dvou nebo třídílné. Ano, je sice pravda, 

že teleskopy se rychle rozkládají a zase rychle 

skládají, ale na druhou stranu se i rychle ničí, ať 

už jde o  odtržené očko či zlomený prut. To však 

neplatí pro dvou nebo třídílné pruty, které jsou 

tvořené z kvalitních materiálů jako je vysoce 

modulovaný uhlík (grafit). Tito pomocníci mají 

ale skvělé, ba dokonce brilantní vlastnosti, jako 

je třeba to, že když kaprař zdolává rybu, pracuje 

celý prut, a tak zbývají i síly lovit dále. Další 

z  takticky výhodných pomocníků je stojan na 

pruty. Není sice povinný, za to jeho využití je velmi 

praktické - žádné křivé vidličky, ani bolavá záda 

od ohýbání, žádné problémy se zapícháváním 

do kamenitého terénu a také žádný nafoukaný 

písek v navijácích. A když už jsme u  těch 

navijáků, nečekejte žádné plastové hračky, ani 

žádné grafitové navijáky. Pokud zde chcete 

opravdovou kvalitu, je zapotřebí mít kovové 

navijáky s kovovou cívkou a na nich namotaný 

vlasec o průměru alespoň 0,25mm. Další zcela 

nezbytnou pomůckou je kvalitní a pevný návazec, 

který kapraři velice pomůže při zdolávání kapra, 

jelikož není žádným překvapením, že ryba se 

chce co nejvíce schovat, tak jezdí do úkrytů 

a  aby nedošlo ke ztrátě ryby, používají se právě 

tyto návazce, poněvadž kapr pak nemůže jen tak 

snadno obrousit vlasec o kámen či nějakou jinou 

vázku. 

Vybavení bychom měli, nicméně na prázdný 

háček jen stěží něco chytneme. K tomu však 

moderním kaprařům pomáhá taková mocná, 

magická kulička zvaná „boilies“ nebo také velmi 

podobné „pelety.“ Tyto návnady jsou vyrobeny z 

různých rybích pochutin jako je moučka, partikl, 

různé příchutě kapřích směsí, ale i  vejce, která 

pomáhají ke správné konzistenci při výrobě. 

Dále také obsahují různé oleje, dipy nebo také 

tzv. boostery (posilovače), zkrátka vše, co 

rybě a mnohdy i rybáři nemálo voní. Pak se 

ale tyto nástrahy mohou různě poupravovat 

například tím, že je ponoříme ještě do dipu, 

které jsou vyráběny ve stejných příchutích jako 

právě boilies nebo také tak, že je obalíme do 

speciálních těst, která se rychleji rozpouští 

a  tím přilákají rybu rychleji. Ovšem příchutě, na 

které určitý den budou brát, vám nikdo snad ani 

neřekne - to je otázka, kterou se rybáři zabývají 

již dlouhá léta a odpovědi stále nikde. Tedy jsou 

jisté fámy, že v jarních a letních měsících jdou 

hodně na sladké příchutě a na podzim a na zimu 

spíše na masité, ale tyto teorie nikdy nebyly 

potvrzeny už jen proto, že se několikrát stalo, 

že ryby braly přesně naopak. Tak kde je pravda? 

To se asi nikdy nedozvíme. Stačí už jen doufat, 

že na to někdy rybáři přijdou a divit se, jak je ta 

příroda nepředvídatelná. 

Kamil Soukup
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Řídící pracovníci v oblasti obchodu
Ke dni 01.09.2014 nabízí AstenJohnson, s.r.o. volné 

pracovní místo na pozici řídící pracovníci v oblasti 

obchodu v obci Strakonice.

Popis volného pracovního místa

Úvazek: Plný úvazek

Směnnost: Jednosměnný provoz

Nástup dne: 01.09.2014

Mzda: od 45 000 Kč do 55 000 Kč

Poznámka k volnému místu:

POŽADAVKY: vysoškolské vzdělání (magisterské) 

v technickém oboru, plynulá znalost anglického 

a ruského jazyka, minimálně šestiletá pracovní 

zkušenost v oblasti podpory prodeje papírenských 

sít a nejméně pětiletá zkušenost v této oblasti na 

ruském trhu, znalost interního prostředí mezinárodní 

korporace AstenJohnson, excelentní znalost 

evropského trhu s papírenskými síty, rozsáhlé 

zkušenosti s vedením týmu obchodních zástupců, 

velmi dobré schopnosti vést kolektiv a předávat své 

zkušenosti. Délka požadované praxe: 6 let. 

KONTAKT: p. Jan Lachman, tel.: 251 152 649, mail: 

infokarta@cz.pwc.com  

Kontaktní údaje

Zaměstnavatel:

AstenJohnson, s.r.o. - pracoviště, Textiláků 1112, 

Strakonice II, 386 01 Strakonice 1

Kontaktní osoba:

Jan Lachmann +420 251 152 649

GLOBE INVEST, spol. s r.o. nabízí 
volné pracovní místo v obci 
Strakonice na pracovní pozici 
servisní technik pro správu 
počítačů a sítí. 

Jedná se o práci na plný úvazek a nabízená mzda je 

ve výši 15 000,- až 25 000,-.

Pozice:ser visní technik pro správu počítačů a sítí 

Obec: Strakonice

Volné od: 1.7.2014 

Úvazek: Plný 

Směnnost Jednosměnný provoz 

Náplň práce na pozici:

- Poskytuje technickou podporu uživatelům PC, 

síťových prvků a dalších

informačních technologií 

- Řeší problémy v rámci Help desku (viry, připojením 

do sítě apod.)

- Instaluje software a připravuje novou techniku pro 

uživatele

Požadujeme:

- Znalost operačních systémů Windows 7, Vista, XP 

na úrovni správce

- Přehled o principech fungování PC

- Znalosti o fungování počítačových sítí (přehled 

TCP/IP protokolu)

- ŘP sk. B - aktivní řidič 

- Komunikační schopnosti 

- schopnost komunikovat s laiky

- Ochota zvyšovat svou odbornou způsobilost, 

spolehlivost, loajalita

- Vhodné i pro absolventy

Pracovní poměr: od 01.07.2014

Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč do 25 000 Kč

KONTAKT: zaslat životopis na e-mailovou adresu: 

pacovsky@globe-invest.cz

DOPRAVA ZÁRUBA M & K s.r.o. 
nabízí volné pracovní místo v obci 
Vodňany na pracovní pozici řidič 
mkd nad 7,5 t. 

Jedná se o práci na plný úvazek a nabízená mzda je 

ve výši 17 000,-.

Detailní informace o volném pracovním místě

Pozice řidič mkd nad 7,5 t 

Obec Vodňany

Volné od: 1.6.2014 

Úvazek: Plný 

Směnnost Turnusové služby 

Počet míst: 4

POŽADAVKY: vyučení - obor nerozhoduje, ŘP“B, C, E“, 

praxe minim. 1 rok v řízení nákladních vozidel

Nástup: ihned

Pracovní poměr na dobu neurčitou

KONTAKT: p. Zástava Jaroslav telefonicky v době 

od 8 -16h na uvedných tel. číslech:

383 382 526, 383 384 881, 737 277 566 

nebo e-mail: zastavaml@zaruba.cz, možno i osobně

Min. vzdělání: Střední odborné (vyučen)

Fiantex s.r.o. nabízí volné 
pracovní místo v obci Strakonice 
na pracovní pozici šička. 

Jedná se o práci na plný úvazek a nabízená mzda je 

ve výši 10000,- až15000,-.

Detailní informace o volném pracovním místě

Pozice: šička 

Obec: Strakonice

Volné od 1.6.2014 

Úvazek Plný 

Směnnost Jednosměnný provoz 

Počet míst: 10 

Poznámka k volnému místu

POŽADAVKY: vyučení a praxe výhodou, nevyučené 

zaučíme

Nástup: ihned

Pracovní poměr na dobu určitou 1/2 s možností 

prodloužení

Pracovní doba: 1 směnná

KONTAKT: Kozjura Petr, tel.: 383 321 761, 605 277 380

Min. vzdělání: Základní + praktická škola

ČZ a.s. nabízí volné pracovní místo 
v obci Strakonice na pracovní 
pozici pracovník údržby podniku. 

Jedná se o práci na plný úvazek a nabízená mzda je 

ve výši 10 000,-.

Detailní informace o volném pracovním místě

Pozice pracovník údržby podniku 

Volné od 1.6.2014 

Úvazek Plný 

Směnnost Jednosměnný provoz 

Počet míst: 1 

Poznámka k volnému místu

POŽADAVKY: vyučení v oboru nerozhoduje, výhodou 

obor malíř- natěrač, ŘP“A,B, T“, dobrý zdravotní stav

Nástup: ihned

VÝHODY: podnikové stravování, týden dovolené navíc

nebo e-mail: vslavikova@czas.cz

Min. vzdělání: Střední odborné (vyučen)

KONTAKT:

Zaměstnavatel: ČZ a.s. - pracoviště Strakonice

Tovární 202, Strakonice 386 01

Kontaktní osoba: p. Viktora

telefon : +420 602 240 877 

Jiří Křišťan nabízí volné pracovní 
místo v obci Nebřehovice na 
pracovní pozici čalouník/ce. 
Jedná se o práci na plný úvazek a nabízená mzda je 

ve výši14000,-.

Detailní informace o volném pracovním místě

Pozice čalouník/ce 

Volné od 1.6.2014 

Úvazek Plný 

Směnnost : Jednosměnný provoz

POŽADAVKY: praxe v oboru čalounictví nebo 

v příbuzném oboru výhodou, manuální zručnost

Pracovní poměr na 1/2 roku s možností prodloužení.

Pracovní doba jednosměnná: 7:00-15:30 (16:00) hod. 

KONTAKT: Jiří Křišťan, tel.: 737 211 218

Nebřehovice 386 01

Min. vzdělání: Střední odborné (vyučen)
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KULTURNÍ PROGRAM ČERVEN
Rudolf Riedlbauch: Cesty a návraty

Termín: 5. červen 2014 - 29. červen 

2014

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

USA a národní parky

Termín: 11. červen 2014 - 29. červen 

2014

Místo konání: Sál U Kata

 Výstava fotografií Jiřího Kuchaře.

10. 6. vernisáž v 17.00 hod. v sále U 

Kata

Strakonický dudáček  - Přijeli jsme k 

Vám...

Doba konání: 12. 6. od 18:00 

Místo konání: Rytířský sál

Vstupné: 20 kč

Dostaveníčko dětských dudáckých 
souborů z Čech, Moravy a Slovenska.

Účinkují: Malá dudácká muzika ZUŠ 

Strakonice, Dětský folklorní soubor 

Prácheňáček Strakonice, Blatenští 

dudáci ZUŠ Blatná, Dudácká škola 

Zbraslav, Dětský folklórní soubor Jitřenka 

Český Krumlov, Dětská dudácká muzika 

ZUŠ Strakonice a Mladí gajdošy z Kašavy

Strakonický dudáček - Hrajeme Vám 
pro radost

Doba konání: 13. 6. od 9:30

Místo konání: II. Hradní nádvoří

Vstupné: 20 kč

Dopoledne plné dudácké muziky v 

podání dětských folklorních souborů.

Účinkují: Malá dudácká muzika ZUŠ 

Strakonice, Dětský folklorní soubor 

Prácheňáček Strakonice, Blatenští 

dudáci ZUŠ Blatná, Dudácká škola 

Zbraslav, Dětský folklórní soubor Jitřenka 

Český Krumlov, Dětská dudácká muzika 

ZUŠ Strakonice a Mladí gajdošy z Kašavy

Dance Show

Doba konání: 14. 6. (celý den)

Místo konání: Letní kino

14. ročník mezinárodní taneční přehlídky 

country, disco tanců, break dance, 

show formací a parketových tanečních 

kompozic.

Číslo na Boha - benefiční koncert L. 
Machálkové a Z. Podhůrského

Doba konání: 17. 6. od 19:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 250 kč 

Akustický benefiční koncert Zdeňka 

Podhůrského a Leony Machálkové.

Underhill Band & Petr Berki

Koncert je součástí turné na pomoc 

postiženým dětem.

PARTIČKA NA VZDUCHU - TOUR 2014

Doba konání: 19. 6. od 20:00

Místo konání: Letní kino

Vstupné: 450 kč

Vystoupení oblíbených komiků, které 

znáte z TV!

Přednáška Jany Skálové

Doba konání: 25. 6. od 19:30

Místo konání: Rytířský sál

Přednáška jedné z nejlepších českých 

kartářek, numeroložek a léčitelek, která 

je známá z televizního pořadu Volejte 

věštce nebo z on-line poradny na rádiu 

Frekvence 1.

Bára Basiková + Petr Kolář

Doba konání: 2. 7. od 20:00

Místo konání: Letní kino

Vstupné: 300 kč

Koncert dvou stálic české populární 

hudby doprovodí skupina Charlie Band.

Motorkáři zajeďte do Prahy podpořit 
dobrou věc

Moderují: herec a princ Mirek Šimůnek + motospíkr Majkl Veber

Miss 2009 Iveta Vítová Lutovská bude dražit košili 

s podpisem Willie G. Davidsona

13.30 hod.: odstartuje Spanilá jízda Prahou pro motocykly 
 všech značek
Soutěž o Nejhezčí motocykl 
 Prodej limited T-shirts Osmany Laffi  ta for MDA RIDE !!!

Kapely: STRAHOV, Petr Vondráček a LOKOMOTIVA , host Vladimír HRON

Focení na motocyklu Harley-Davidson s okamžitou fotkou 

 tetování barvami  Oli Color- shock  Souboj rytířů Templu na koních 

 služby salonu Hairarea Blanky Haškové  vozy Ford Mustang Clubu 

a auta snů DREAM-CARS  Quantya wheelie – simulátor jízdy po zadním 

kole  golf školka  občerstvení Fanda K. Zbraslav

Koupí předmětu s logem MDA RIDE či dobrovolným vstupným pomůžete dobré věci !!!

www.mdaride.cz

 VI. MDA RIDE
Benefi ční jízda na pomoc lidem se svalovou dystrofi í

21. 6. 2014 od 10.00 hod.
Hořejší nábřeží – Smíchov – u botelu Admirál

"Jedeme v tom s Vámi"
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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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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
30.6.2014) 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 14.7.2014 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: MÁJ 
Výherci minulého čísla: Věra Hájková, Volyně a Václav Kabát, Strakonice

 RECEPTY:

http://www.recepty.cz/

Limonáda z květů černého bezu

1 kg cukru krystal

3 l vody

1 citrón

květy bezu černého

Do 5l sklenice vložíme oprané a okapané květy černého 

bezu a citrón omytý a nakrájený na kolečka bez jadérek. 

Zalijeme cukrovou vodou (1 kg cukru rozpustíme ve 

3 litrech vody) a ponecháme týden až dva na parapetu 

na sluníčku. 

Potom obsah sklenice přecedíme, přes plátýnko 

a  přelijeme do lahví, které dobře uzavřeme.
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Hudební škola Yamaha slaví 20 let

Po minulém článku „Maximální čarodějnice,“ 

kde jsme zmiňovali paní Váchovou z Hudební 

školy Yamaha je naší povinností a ctí napsat 

i něco málo právě o zmiňované Yamaze – 

skutečně je co. 

Yamaha totiž letos slaví kulatiny. Dvacet 

let. To je sen. Ale vezměme to všechno 

hezky popořádku. Kdysi dávno si japonští 

představitelé Yamahy řekli. „Čím bychom mohli 

zvýšit produktivitu a nákup našeho zboží?“ 

Odpověď byla zcela prostá! Založit i hudební 

školy, ve kterých se na tyto nástroje budou lidé 

učit hrát. První škola tak samozřejmě vznikla 

kdesi v Japonsku, ale není překvapením, že 

tyto školy se rozrostly všude po celém světě 

– po Evropě, Americe, samozřejmě i do České 

Republiky.

 Zde v ČR se této záslužné práci začala věnovat 

paní Ivana Váchová. „Hudba je něco, čím si téměř 

všichni zpestřují život, čím si dělají zajímavější 

chvíle a byla by hloupost nechat hudbu zmizet,“ 

říká ředitelka Ivana Váchová. Paní Váchová vlastní 

dvacet poboček hudebních škol Yamaha zde ve 

Strakonicích, ale i v Praze a okolí, za což jí patří 

veliká poklona. Čím je Yamaha odlišná od jiných 

hudebních škol? „Myslím, že to co děláme my, 

nenabízí žádné jiné hudební školy. U  nás s výukou 

začínáme již od čtyř měsíčních miminek,“ praví paní 

Váchová. Kurz rozvoje vjemů pro děti od 4 do 18 

měsíců, které nazvala „Robátka.“ Podstatou výuky 

je proces „volného objevování“, společný zpěv, 

poslech hudby a  hudebně-pohybové hry. Dále se 

Yamaha věnuje těm pokročilejším a nabízí hudebně 

výchovný program „První krůčky k hudbě“ pro 

děti od 1,5 do 4 let, který vychází z předpokladu, 

že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny 

a  rytmus. A  třetí program pro předškoláky od 4 do 

6 let jsou „Rytmické krůčky“, což je už cílená hudební 

přípravka. Školákům nabízí Yamaha skupinovou 

výuku na flétnu, keyboard, kytaru a  zpěv.

A právě k žákům, co již hrát umí a pilují 

dovednosti na keyboard, patří nadaný Adam 

Novák. Adam je mladičký hoch mající spousty 

zájmů jak sportovních, tak i hudebních. Tento 

chlapec se již ve svých osmi letech aktivně 

věnuje házené, keyboardu a nyní dokonce 

i  sportovnímu hasičství. „Zatím se nejvíce 

věnuji házené, protože mě baví,“ říká Adam. 

Adam už měl i několik možností, kdy mohl 

představit svůj talent na veřejnosti. Posledním 

vystoupením byly již zmíněné Čarodějnice.

Nyní můžeme prozradit, že pokud všechno 

bude klapat, jak má, objeví se i při akci „Back 

To School s obchodním centrem Maxim“, 

která se připravuje na konec srpna. Adam 

nyní neplánuje hraní na jiný nástroj, protože 

si myslí, že už by asi na cvičení neměl žádný 

volný čas.

 Popřejme Adamovi hodně štěstí v životě, 

mnoho úspěchů a krásných zážitků při muzice 

a dalších aktivitách. Získané zkušenosti by mu 

mohly pomoci při výběru v budoucnosti. 

Kamil Soukup
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SPORT

Roman Škoda

SK Slavoj Volyně útočí po několika ročním 

snažení na titul okresního přeboru, a tedy i na 

postup do 1. „B“ třídy. Předseda klubu a tiskový 

mluvčí v jedné osobě pan Josef Hodonický 

se rozpovídal o svém působení v klubu či o 

suverénní jízdě SK Slavoj Volyně.

Josef Hodonický, jehož fotbalové zkušenosti 

nejsou malé, přišel do Volyně před šesti 

lety. Před tím působil nějaký čas například v 

Sousedovicích, kde se mimo jiné podílel na 

stavbě nového hřiště či jako funkcionář v SK 

Strakonice. Při svých začátcích u klubu SK 

Slavoj Volyně to neměl nikterak lehké. „Přišel 

jsem do klubu, kde to nefungovalo, tak jak 

by mělo. „A“ tým nebojoval o přední pozice, 

atmosféra zde nebyla moc dobrá a především 

jsme neměli základy v mládeži, na které se 

dnes hodně staví,“ poukazuje. „Postupně jsme 

vytvořili všechny věkové kategorie. Máme mladší 

a starší přípravku i žáky a k tomu dorost, což je 

vhledem k vývoji hráče strašně důležité,“ naráží 

pan Hodonický na to, že není neobvyklé vidět 

dnes hrát kdekoliv na hřišti osmileté dítě proti 

jedenáctiletému, což je základní chyba. 

Postupem času se talentovaní dorostenci 

dostávají až do „A“ týmu. Jinak tomu není ani ve 

Volyni. „Do našeho „A“ mužstva se dorostenci 

začleňují často. I v této sezoně jich tady hraje 

hodně. Vždyť náš věkový průměr je pod 25 let,“ 

říká Josef Hodonický s tím, že v kabině vládne 

výborná, pohodová atmosféra. 

A ona atmosféra se nedílnou součástí 

podepisuje nad výkonem, který SK Slavoj Volyně 

v aktuální sezoně předvádí. „Tato sezona je 

bezesporu zatím nejlepší, jakou jsem tady já 

osobně zažil. Kluci hrají perfektně. Někdy je 

potřeba do toho dát i to pověstné srdíčko. 

Nejednou jsme museli obracet nepříznivý stav 

a dovést ho do vítězného konce. To svědčí o 

výborné morálce týmu,“ tvrdí pan Hodonický.

I tyto těžké, zvládnuté zápasy mohou za to, že 

SK Slavoj Volyně neprohrál 37 x za sebou, za 

co by se mohl pyšnit kdejaký špičkový klub na 

světě. „Je to tak. Tato šňůra zápasů bez prohry 

nám samozřejmě dodává i další impulz vyhrávat. 

Máme také potřebné sebevědomí a dokážeme 

soupeře přehrávat,“ říká. 

Pokud by se podařilo postoupit, pan Hodonický 

věří, že v „B“ třídě by volyňští muži mohli 

konkurovat týmům z předních míst tabulky. 

„Týmy jako Sousedovice či Bělčice hrají tuto 

soutěž pravidelně. Já si ale skutečně myslím, 

že kvalitu na to máme. Volyně do této soutěže 

patří. Věřím, že se do ní dostaneme,“ praví 

pan Hodonický. Nutno podotknout, že je to 

ovšem více jak reálné. Do konce sezony zbývá 

již pouze 5 kol a SK Slavoj Volyně má luxusní 

desetibodový náskok. „Stačí vyhrát zbylé dva 

zápasy a vítězství nám neunikne,“ konstatuje 

předseda klubu. 

Dotáhne volyňský SK Slavoj svou jízdu do 

zdárného konce? Výsledky a další informace o 

klubu naleznete na jejich webových stránkách.

www.skslavojvolyne.cz

Suverénní jízda SK Slavoj Volyně
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SPORT

KRAV MAGA – jak se naučit bránit.
Chcete se naučit skutečně bránit? Toužíte po 

lepší fyzické kondici? Tak tedy zbystřete! KRAV 

MAGA je jeden z nejúčinnějších a nejefektivnějších 

sebeobranných systémů na světě.

Kořeny KRAV MAGA sahají až do předválečné 

Bratislavy, kde československý šampión v boxu, 

zápasu a gymnastice Imi Lichtenfeld se svými 

kamarády čelil na ulici nájezdům nacistických 

bojůvek. Postupně začal vymýšlet bojový systém, 

na jehož základech po Imiho emigraci do izraelské 

Palestiny vznikla KRAV MAGA, sebeobrana 

s  jedinečným logickým přístupem, postavená na 

přirozených, intuitivních reakcích a snadno použitelná 

ve stresových situacích. KRAV MAGA je sebeobranný 

styl, který ze všech bojových sportů využívá jen ty 

nejúčinnější techniky, které může použít i slabší proti 

silnějšímu, a které vás mohou potkat v moderním 

světě. Trénink sice probíhá nejčastěji v tělocvičně, ale 

každoroční semináře se pořádají například v tramvaji, 

baru, na ulici, v chodbách, v bazénu atp. Trénuje se 

proti moderním zbraním typu pistole, nůž, ale třeba 

i  proti sklenici, tágu či teleskopickému obušku.

Na našem území se začala KRAV MAGA 

neoficiálně praktikovat v roce 2003, kdy byli do 

České republiky zváni zkušení instruktoři z celého 

světa (zejména z  Izraele), kteří prováděli veřejné 

semináře. V  průběhu dalších pěti let se podařilo 

Michalu Otipkovi s úspěchem absolvovat dvě části 

instruktorského kurzu v Polsku a poté v Praze přímo 

pod vedením tehdejšího předsedy IKMF (International 

KRAV MAGA Federation). Splnil potřebné zkoušky, 

otevřel oficiální českou pobočku a následně i první 

třídy pro veřejnost.

Této příležitosti se před čtyřmi lety chopil 

i  osmadvacetiletý letý Lukáš Lagron, jenž pochází 

ze Strakonic. K tomuto bojovému umění se Lukáš 

dostal přes kamarádku a rozhodně toho nelituje. 

„Kamarádka přišla s nápadem učit se sebeobranu 

a já se přidal. Vždy se mi líbily bojové sporty, 

myslel jsem si ale, že na podobný druh zábavy už 

je pozdě, že jsem měl začít od malička. Brzy jsem 

ale zjistil, že u KRAV MAGA to neplatí. Každý má 

právo učit se bránit bez ohledu na věk, či hendikep 

a nikdy není pozdě s tím začít. Máme ve třídě 

studenta těsně před padesátkou a rozhodně bych 

nechtěl být v kůži agresora, který by se ho pokusil 

napadnout.“ říká Lukáš Lagron.

Lukáš rovněž upozorňuje, že KRAV MAGA není 

pouze pro sebeobranu. „Člověk se několikrát týdně 

pořádně zapotí, protáhne se a duševně si odpočine. 

Získáte lepší sebevědomí a pocit většího bezpečí. 

Hlavně ale na každém tréninku nebo kempu zažijeme 

spoustu zábavy. Před každým tréninkem se těším 

hlavně na skvělou partu. I když jsou ve vyšších třídách 

tréninky celkem „maso“, na vtípky je vždy dostatek 

energie,“ usmívá se Lukáš.

V reálném životě zatím naštěstí Lukáš nemusel 

použít dovednosti, které se za ta léta naučil. „Do 

žádného vážného sporu jsem se od té doby nedostal. 

Předtím však mnohokrát. Možná je to dáno i tím, že 

často využíváme prevence, které se také učíme a je 

stejně důležitá jako sebeobranná technika samotná. 

Po nějaké době už víte na co si dát pozor a čemu se 

raději vyhnout,“ konstatuje.

Momentálně se Lukáš připravuje na letní 

instruktorský kurz, kam který přiletí experti z Izraele 

a začne mu tak třicetidenní záběr od rána do večera. 

„Bude to peklo, ale tak snad se to povede. Teď se 

prostě jen nesmím flákat, musím řádně makat 

a  ještě se u toho snažit tvářit spokojeně,“ říká Lukáš 

s nadsázkou.

Co se týče nějaké osobnosti ze světa Krav Maga, 

kterou by měl Lukáš vyzdvihnout, tak tou je vrchní 

instruktor KRAV MAGA ČR Michal Otipka. „U nás 

i  ve světě je spousta výborných instruktorů, nicméně 

Michal stojí za zmínku už jen proto, že má u nás v ČR 

nejvíce zkušeností. Dokonce jsme spolu uspořádali 

i jeden seminář ve Strakonicích a myslím si, že se 

povedl. Do budoucna tu určitě plánujeme uspořádat 

další. Bude se zřejmě konat Bar Fight v místním 

Strakonickém baru. Bližší informace budou na brzy 

na www.kravmaga.cz. Tímto zvu na seminář i tebe 

abys příště mohl psát z vlastní zkušenosti,“ ukončuje 

Lukáš Lagron.

Roman Škoda
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