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Letní slavnosti, festivaly a koncerty na 

Strakonicku v plném proudu

Žáci a studenti základních i středních škol 

úspěšně zakončili další školní rok a tento akt 

mohli několika způsoby oslavit. Většina z nich 

si vybírala některou z nabízených událostí 

v  nejbližším okolí svého bydliště. Strakonicko 

nebylo výjimkou.

Hned v pátek 27. června byla možnost vrátit se 

zpátky v čase díky Tylově báchorce o Švandovi 

dudákovi v představení Strakonický dudák 

aneb Hody divých žen, které připravil Divadelní 

spolek Čelakovský na strakonickém hradě. 

Právě letos totiž uběhlo deset let od premiéry 

této divadelní hry v podání strakonických 

ochotníků. V režii Václava Nováka se v hlavních 

rolích objevili Eva Vávrová jako Dorotka 

a  Štěpán Klučka jako Švanda dudák a dalších 

více než dvacet herců a hereček, šermířský 

soubor Markýz a Vendeta i Prácheňský soubor 

písní a tanců. Součástí vystoupení byla i video 

a audio projekce. „Švando a Dorotko, chcete-

li, Štěpáne a Evičko, váš výkon byl strhující, 

úchvatný, věruhodný a obdivuhodný. Jako 

divák jsem si představení velice užil, nahnali 

jste mi do očí slzičky dojetí a hluboce smekám 

před vašimi výkony,“ řekl jeden z přítomných 

diváků Roman Novák.

Ten, kdo chtěl dát přednost hudbě, také mohl. 

Na strakonickém Ostrově proběhl již třetí ročník 

multižánrového hudebního večera Duha nad 

Otavou. Zúčastnili se ho alternativní rockeři 

Riverside, mladá punková partička Protext, 

Project z Katovic, hardcore-funková kapela 

Herdek Filek, jazz-funkový Jam4U a omlazení 

strakoničtí punkeři z Cely Pro Klárku.

Kdo se nebál vyrazit mimo okresní město, 

měl možnost navštívit Havaj párty v nedalekých 

Katovicích, která se konala již podruhé. 

Možná největším lákadlem pátečního večera 

bylo vystoupení známého moderátora, herce, 

textaře a především rappera RAEGO v Disco 

klubu Cehnice.

Poslední velkolepou červnovou akcí se již 

tradičně staly Pivní slavnosti ve strakonickém 

pivovaru. DUDÁK – Měšťanský pivovar 

Strakonice si pro své příznivce dobré zábavy 

1
Měsíčník NOVINY MAXIM STRAKONICE, číslo 7/2014 vydáno  7.7. 2014 ve Strakonicích, evidenční číslo Ministerstva kultury MK ČR E 20226. Vydavatel: SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice, IČ: 15818055, tel.: 727 818 359, e-mail: redakce@ocmaxim.cz

Grafická úprava a sazba: Barbora Dvořáková. Redakce se vždy neztotožňuje s obsahem článků či inzerce a není zodpovědná za obsah a pravdivost inzerce. Redakce si vždy stojí pouze za vlastním stanoviskem.



a zlatavého moku připravil nejen neckyádu na 

řece Otavě, která tuto událost kolem poledního 

zahájila v Katovicích, ale i burgerfest, 

doprovodný program pro děti, ale především 

strakonickou rockovou scénu v kempu na 

Podskalí, vystoupení Nektarky vedle pivovaru 

a  své pivo se všemi druhy, které vytváří.

Hlavní program se však odehrával na 

rockovém pódiu v areálu pivovaru, který 

zahájila katovická kapela Hamr s frontmanem 

Zdeňkem Tomanem a do světa tak mimo 

jiné vypustila své tři nové songy, které se 

objeví na nové desce. Do Strakonic následně 

zavítalo i  rock’n’rollové seskupení z Broumova 

Imodium se svým nejnovějším počinem Valerie 

z roku 2013, ale také kapela z Ústí nad Labem 

– UDG – a metalový Metal Mode s písněmi od 

Depeche Mode.

Při západu slunce až do pozdních večerních 

hodin předvedla své nejlepší hudební kousky 

strakonická kapela Parkán. I přes krátkodobou 

nepřízeň nočního počasí, návštěvníci vydrželi 

až do konce, neboť největší hvězda Pivovarské 

pouti měla teprve dorazit. Byl jím Xindl X, 

který nakonec potěšil své fanoušky písněmi 

z nejnovějšího alba Čecháček Made, ale 

i  staršími hity, jako Láska v housce, Anděl, 

Dysgrafik apod.  

„Děkujeme, kamarádi,“ zakončil celé své 

vystoupení i celodenní akci Xindl X a všichni, 

kteří dorazili, a nebylo jich opravdu málo, se 

můžou už nyní těšit na příští rok, kdy se zajisté 

Pivovarská pouť znovu vrátí.

Letní slavnosti, festivaly a koncerty na Strakonicku v plném proudu

Josef Němec
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Kdo říká v naší branži, že nezažil trapas, ten kecá, říká talentovaná 

moderátorka SeeJay rádia Nikola Šedinová.

Roman Škoda

První otázka je jasná. Jak ses dostala k modero-
vání rádia? 

Být moderátorkou a moderovat byl už hodně dlouho 

můj sen. Věděla jsem, že mluvit pro lidi, je to, co mě baví 

a co chci dělat. Po strakonickém gymnáziu jsem začala 

studovat pražskou univerzitu Jana Ámose Komenské-

ho, obor Sociální a mediální komunikace. Přeci jenom 

to bylo pořád více teorie než praxe, tak jsem hledala, 

kde bych mohla začít, až jsem objevila Seejay rádio 

a  poslala jim vše potřebné. Pak jsem byla pozvaná na 

hlasové zkoušky a casting a vyšlo to. Dneska už vím, 

že moderace je můj život a práci moderátorky bych 

neměnila. 

Tvoje místo je tedy v SeeJay rádiu. Proč tě lákalo 
zrovna toto rádio? 

Seejay rádio je moje krevní skupina. Jsme rádio pře-

vážně pro mladé lidi, a to já rada. A jelikož je naším 

mottem „DANCE MUSIC ONLY“, tak hrajeme jen ta-

neční muziku, kontrolujeme světové hitparády a jakmile 

se objeví nějaká novinka, hned ji nasazujeme do éteru, 

probíráme současná témata a rádio je opravdu konci-

pováno tak, aby bavilo a bylo současné a aktuální. 

Co tě na moderování baví nejvíce? 

No, záludná otázka. Budeš se divit, ale asi úplně 

všechno. Baví mě, že lidem můžu předat zajímavé info, 

zároveň se s nimi můžu podělit o svoje názory, příběhy. 

Když moderuju nějakou akci, tak se emoce ještě ná-

sobí, protože člověk může vidět, jak na něj lidi reagují. 

Když si vezmeš, jaká je atmosféra na akci – vždycky si 

ji z 99% koriguje moderátor, a to je úžasný.  Sluchátka 

a mikrofon - ty už nikdy nedám z ruky. 

S kým pro tebe nejinteresantnějším sis „dala“ roz-
hovor? 

Těch lidí bylo samozřejmě více. Těžké vybrat jed-

noho. Nicméně není zrovna dlouho, co jsem měla tu 

čest dělat exkluzivní rozhovor s úžasnou dámou, Valérií 

Zawadskou. Samozřejmě jsem z toho z počátku měla 

obrovský respekt, neboť Valérie je dáma s velkým „D“ 

a o tom, že ona je mistr hlasu, je zbytečné se zmiňovat. 

Tato zkušenost byla pro mě obrovským přínosem a no-

vým nádechem pro mou práci. 

Co parta a atmosféra v týmu? Vše klape, jak má? 

Musím říci, že ano. Mám skvělé kolegy, a to je podle 

mě polovina úspěchu v zaměstnání. Jsem v kolektivu 

samých chlapů, tak ještě aby se mi nelíbilo. (smích) 

Jak vzpomínáš na svoji první chvilku, kdy jsi mluvi-
la k tolika posluchačům? 

Pocity si pamatuji doteď. Já jako „pravá blondýna“ 

jsem měla ze začátku obrovský problém zkoordinovat 

ruce, pusu a myšlenky dohromady. Připadala jsem si 

jako chobotnice. Naučit se ovládat rádio po technické 

stránce, vědět, co se kde a kdy má zmáčknout, pocho-

pit, jaký čudlík k čemu patří a jaká šavle se má kdy 

vytáhnout… Tři počítače, tři monitory, tři mikrofony, 

sluchátka a do toho pochytit typický slovník pro tuhle 

práci, který není jednoduchý a ještě, a to především, 

přemýšlet nad tím, co má člověk lidem říct, jak to má 

znít, aby to mělo hlavu a patu a nebylo z toho jen ne-

smyslné žvatlání... Měla jsem toho až za vandr, ale ten 

pocit byl nepopsatelný. 

Rádio oplývá spontánností a občas se stane i něja-
ký ten trapas. Přihodilo se ti také něco úsměvného? 

No jasně. A kdo v naší branži říká, že ne, tak kecá. 

Kolikrát se takovým způsobem soustředíte na mikrofon, 

na čistotu projevu, že to jednoduše nejde a těch pře-

řeků bylo, je a bude celá řada. Problém je, když začne 

přeskakovat hlas. S tím pak v danou chvíli nic neudě-

láte. Ale na nějaký pořádný trapas ještě stále čekám... 

(smích) 

Máš nějaký cíl, který by sis ráda splnila v budoucnu? 

Hezká otázka. Cíle a sny stále jsou a já doufám, 

a  budu dělat vše pro to, abych postupovala dál a jed-

nou si je splnila. Z novinářského hlediska bych neměla 

dělat reklamu jiným médiím, ale jednou bych se chtěla 

podívat k televizi - samozřejmě z pohledu před kame-

rou. Cesta je ale dlouhá, tak nebudeme předbíhat. Mám 

veliké štěstí, že mohu dělat to, co mě baví a co miluji. 

Jsem za to vše strašně ráda, tudíž ať budu směřovat 

kamkoliv, když tam bude mikrofon, budu spokojená.
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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.

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

Za hospodou „U Zborova“  a za lázeňským domem č. 

313 byl  dům č. p. 330, kde bydlel řezník z masných 

krámů František Mach s manželkou Marií. Dalším 

domem bylo č. p. 306 mistra kamnářského Viléma 

Allmera, který zde žil s manželkou Marií, dál zde bydleli, 

učitel František Allmer a poštovní úředník Vilém Allmer. 

Dalším domem je č. p. 310 rodiny Knetlů, následuje 

další malý dům č. p. 296, kde bydlel soukromník 

Ferdinand Pešek. Posledním domem před garážemi 

je č. p. 297, kde bydleli pan Jan Mlíka s manželkou 

Janou, dále i pan Vladimír Valíš s manželkou. Říkalo se 

zde „ V  Kajdošovně „. Tak se říkalo úvozu za domem, 

kterým se chodívali kluci z ulice Chelčického koupat 

na Podskalí. Za ním stál transformátor a zahrady. 

Dnes je místo nich řada garáží. Dále následuje řada 

domů: č. p. 607 kde bydlel pan Jaroslav Hruška a paní 

Rustová Marie, dále jsou domy č.p. 298, č.p. 554 zde 

žila paní Ludmila Králová, č.p. 528 kde bydlel tovární 

dělník Václav Kovařík s manželkou Marií. Následuje 

dům č. p. 529, kde bydleli tovární dělník František 

Fleissig s manželkou Alžbětou, tovární dělník Josef 

Štětka s manželkou Josefou a sladovník Josef Štrobl 

s manželkou Růženou. Dalším v řadě je č. p. 549 

kde bydleli, nástrojař Ladislav Šmalcl s manželkou 

Františkou, podomní obchodník Josef Trnka, pan Josef 

Prokop a paní Kateřina Fixová. Následuje č. p. 562, kde 

bydleli stavební dělník Felix Pešl s manželkou Markétou, 

dále Julie Pešlová, tovární dělnice Marie Pešková a 

pan Václav Rezek. Dnes zde má pan Zdeněk Svoboda 

sídlo firmy na čistění koberců. Následují soukromé 

domy č. p. 122, 124 a 574, ve kterém bydlel pan 

Bohumil Prokop. Nyní přejdeme na druhou stranu ulice 

a  půjdeme od křižovatky zpět směrem do města.

 Zde začneme nadchodem přes katovickou ulici 

a  třemi řadami garáží. Zde stojí dům č. p. 311, kde 

měli zahradnictví Ludvík a Vilém Králíčkovi, Vilém zde žil 

s manželkou Marií a byl zároveň majitelem autoškoly, 

která je zde i dnes. Dále zde bydlely  Králíčková 

Vilma a  Marie. Za ním stojí nově postavený dům č. 

p. 1290, kde je hračkárna „U čápa „. Bývalo zde č. 

p. 21, kde bydlel obchodník Čeněk Kettner,  pan Jan 

Otto s manželkou Boženou, tovární dělník  Alois Prantl 

s manželkou Marií a dělnice Anna Vojtová. Po něm 

následuje č. p. 487 patřící rodině Trávníčků, zde bydleli 

sedlář Josef Trávníček s manželkou Marií a v  domě 

za ním úředník František Trávníček s  manželkou 

Ludmilou a úředník Josef Trávníček, dnes zde je Auto 

Kelly - náhradní díly a  ve dvoře opravářská dílna. 

Následuje dům č. p. 22, kde bydlel rolník Václav Vehrle 

se synem Václavem a jeho manželkou Marií, pěstoval 

býky a býval kdysi i majitelem hospody „U  Zborova“, 

dále zde bydlela služebná Anna Vápeníková a Anežka 

Vehrlová, žena v domácnosti a poštovní úřednice Anna 

Vehrlová. V další domě č. p. 23, kde jsou dnes  rybářské 

potřeby dříve bydleli obchodní jednatel Václav Hlinka 

s  manželkou Annou, dělník Petr Babka s  manželkou 

Annou, tovární dělnice Antonie Bernasová, soukromnice 

Jana Minaříková a vedoucí obchodu Josef Klaus. 

Dále zde žili, štábní rotmistr, zbrojař František Faltýn 

s  manželkou Pavlou, tovární dělník židovského původu 

Walter Orenstein / nar. r. 1903/, tovární dělnice Marie 

Klostermannová, kuchařka Anna Hlinková a švadlena 

Ema Hlinková. Příště pokračujeme Bavorovo ulicí 

domem č. p. 24.

Domy č.p. 310, 296, 297

 Domy č.p. 298, 554, 529

Domy č.p. 549, 562, 122

Domy č.p. 22, 23
Dům č.p. 1290, hračkárna „U čápa“
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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

Ve dnech 5 a 10. června se ve Státním 

okresním archivu Strakonice uskutečnila akce 

s názvem Archivní minikurz, která proběhla 

v rámci Mezinárodního dne archivů. Jejím 

úkolem bylo představit a seznámit studenty 

a žáky základních a středních škol s náplní 

archivářovo práce. Zájemci, kterých se 

nakonec dostavilo okolo osmdesáti si tak 

mohli vyzkoušet čtení a psaní středověkých 

a novověkých písem, nahlédli do tajů vzniku 

středověké listiny, získali přehled o mincích, 

kterými se platilo na našem území, seznámili 

se s erby a pečetěmi se vztahem k jižním 

Čechám, zdokonalili si znalosti latiny, a také se 

naučili několik praktických činnosti nezbytných 

přímo pro archivářskou profesi. Průběh a náplň 

akce byl od jejich mladých návštěvníků a stejně 

tak jejich pedagogického doprovodu hodnocen 

kladně a je tedy možné, že se v příštím roce 

Archivní minikurz uskuteční znovu.

Archivní minikurz

Libor Staněk
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Živý region a informace máte jako na dlani

Před časem se objevil v „online“ světě zajímavý webový 

portál. Využili jsme proto příležitosti setkat se s tvůrcem 

tohoto projektu, s kterým MAXIM mimo jiné spolupracuje, 

abychom zjistili více. 

Živý region je jeden z nápadů Martina Vrška 

a  jeho ženy, kteří se rozhodli podat pomocnou ruku 

organizátorům kulturních akcí. A tak začali vytvářet svůj 

vlastní web, kde dávají prostor všem aktivním lidem. 

Ve skutečnosti nejde jen o kulturu, nýbrž také o pomoc 

sportovním týmům, umělcům - ať už muzikantům, 

básníkům, výtvarníkům, dále také obcím, občanským 

sdružením, ale i živnostníkům nebo zkrátka všem lidem, 

kteří tu něco dělají.   

„Naším cílem je dostat na jedno místo co nejvíce 

informací o dění na Strakonicku, Horažďovicku, 

Volyňsku, Blatensku a vytáhnout lidi od televizí 

ven. I  u nás se organizují báječné akce a mrzí nás, 

že se o nich lidé často ani nemají šanci dozvědět. 

Například před pár dny proběhla krásná akce 

Sochy pro park, jejíž součástí bylo promítání filmu 

Černý Petr přímo v  parku,“ vysvětluje Martin.  

Na Živém regionu najdete informace o divadelních 

představení, výstavách, workshopech, přednáškách, 

o  akcích pro děti, o sportovních akcích nebo program 

kin. Kromě sekcí věnujících se našemu regionu 

a  sportu v něm, je zde také sekce Kavárna, ve které 

lze nalézt články z různých oblastí, které naopak s 

regionem souviset nemusí. V  Architektuře můžete vidět 

a nechat se inspirovat kvalitními projekty, v jiné sekci 

naleznete různě lidské příběhy, informace o  přírodě, 

dočtete se zde o novinkách ze světa Auto-moto, 

zajímavosti anebo se prostě pobavíte. Redakce Živého 

regionu spolupracuje s architektonickými ateliéry, Post 

Bellum, Galerií NE, časopisy SemTam, Kopmost atd.

Pro pomoc lokálním živnostníkům a firmám je určena 

záložka Služby. Ta je rozdělena do několika podtitulů 

jako např. řemesla, zdraví a krása nebo třeba dům, byt, 

zahrada. Každá firma nebo organizace se zde může 

registrovat, a to zcela zdarma. 

Další z dostupných sekcí na zivyregion.cz je „inzerce.“ 

Jedná se o klasické inzeráty typu „prodám auto,“ aj.

Vložit na Živý region svůj článek nebo pozvánku 

na svou akci může úplně každý. Pokud pořádáte 

sportovní, kulturní nebo úplně jinou událost, máte 

možnost o ní informovat právě skrze tuto webovou 

stránku. A vše bezplatně! 

Informace o dění můžete získávat i na nově 

zavedených facebookových stránkách. 

„Do budoucna uvažujeme o tištěné formě, ale 

to je zatím jen takový nápad,“ říká závěrem pan 

Martin Vršek. 

Kamil Soukup

Žáci výtvarného oboru strakonické Základní 

umělecké školy pod vedením Mgr. Jitky 

Petrášové získali první cenu v celostátní soutěži 

dětských animovaných filmů Oskárek 2014, 

která se koná ve Valašském Meziříčí.

 Na čtyřicet dětí ve věkové kategorii do 10 let, 

které se podílely na tvorbě němé animované 

grotesky nazvané Medvěd, zvítězilo v soutěžní 

sekci „Animovaný film volnou technikou“. 

Na čtyřapůlminutovém snímku vytvořeném 

technikou ruční ploškové animace se stop-

motion sekvencí s živými herci (v níž si děti 

samy zahrály) pracovali žáci během výuky, která 

zahrnovala nejprve pečlivou přípravu: vymýšlení 

scénáře, výrobu kreslených postaviček, masek 

pro živé herce i kulis, v kterých se film natáčel. 

Samotné animování pak  trvalo kolem dvanácti 

hodin trpělivého snímání více než tisíce záběrů 

digitálním fotoaparátem. Dalších několik hodin 

se film stříhal, ozvučoval, opatřoval vloženými 

titulky a dostával finální podobu v počítači.

 Za své úsilí a vybojované vítězství byly děti 

odměněny cenami od hlavního sponzora soutěže, 

výrobce fotoaparátů Nikon. Po prázdninách tak 

budou mít novou motivaci pustit se do dalšího 

natáčení s novým fotografickým stativem, 

grafickým tabletem a naučnou encyklopedií 

o  práci s digitální zrcadlovkou.

 Veřejně bude film Medvěd promítán v sobotu 

21. června po setmění v Rennerových sadech 

před volně přístupnou projekcí filmu Miloše 

Formana Černý Petr.

Strakonická ZUŠ získala filmového Oskárka

Petr Kalaš

ZDROJ: www.zivyregion.cz
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Šičku 
v automotive přijme fi Safa Czech Republic - nabízíme 

práci na HPP - místo výkonu práce Strakonice - šití 

autokoberečků, 2směnný provoz, možnost přesčasů, 

příspěvek na ubytování a na stravování, mzda od 60 

CZK/hod. dle výkonu, docházkový bonus, odměny. 

Požadujeme: manuální zručnost, praxe šití podmínkou, 

nástup ihned

Volejte SAFA Czech Republic, s.r.o.

602 719 619

Zprostředkovatel/ka
 obchodu s nemovitostmi a realitami. Požadujeme min. 

SŠ vzdělání, pozitivní přístup k práci, komunikativnost, 

reprezentativní vystupování, časovou flexibilitu, 

uživatelskou znalost práce na PC, trestní bezúhonnost, 

řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič. Nabízíme prům. 

výdělek 35000Kč, automobil, obchod. příležitosti 

zajištěny.

Volejte Bart Reality, s.r.o.

+420 602 507 255

Řezník Vimperk
- Novák maso uzeniny hledá pro svou filiálku ve Vimperku 

řezníka. Požadujeme praxi s bouráním masa a s jeho 

přípravou, vyučení v oboru. Nabízíme HPP, fix + osobní 

ohodnocení, pracovní obleční.

Volejte ZIMBO CZECHIA, s.r.o.

+420 725 263 694

Obchodní manažer.
 Jsme lídrem v oblasti velkoplošných reklamních 

LED obrazovek. Posilujeme obchodní tým pro oblast 

Strakonicko. Péče o stávající klienty + akvizice nových. 

Požadujme profesionalitu, aktivní přístup k práci, obchodní 

praxi, praxi v marketingu výhodou. Nabízíme zajímavou 

práci, fix + provize, telefon, notebook, kariérní růst.

Volejte LED MULTIMEDIA s.r.o.

776 271 261

Hledáme elektrikáře
 - údržbáře strojů ve slévárně hliníku na třísměnný provoz. 

Požadujeme vyučení v oboru, způsobilost dle vyhlášky č. 

50/1978 Sb. §6. Jedná se o pracoviště s rizikem hluku. 

Nástup od 01.07. Nabízíme podnikové stravování, týden 

dovolené navíc.

Volejte ČZ, a.s.

+420 383 342 239 

Zámečník 
na třísměnný provoz. Požadujeme vyučení v oboru 

nebo příbuzném, praxe v údržbě výhodou, oprávnění: 

jeřábník, vazač, řidič motorového vozíku, svářečský 

průkaz, znalost práce na běžných univerz. strojích 

(fréza, soustruh, bruska), znalost hydraulických, 

pneumatických systémů a jejich údržba, spolehlivost, 

samostatnost. Nástup od 01.08.

Volejte DURA Automotive CZ, k.s.

+420 383 451 210

Referent prodeje
 na jednosměnný provoz. Požadujeme min. ÚSO 

s  maturitou, perfektní znalost AJ, další jazyk 

(výhodou), ŘP skupiny B, znalost práce na PC. Nástup 

od 01.07.

Volejte Brabant Alucast Czech, Site Strakonice, s.r.o.

+420 383 338 140

Řidič nákladního automobilu 

MKD. Nabízíme: jistotu a zázemí silné a stabilní české 

společnosti, moderní vozový park (stáří vozidel max 

3 roky), kvalitní technické zázemí, plat 40.000,-Kč 

až 50.000,-Kč dle relace a odpracovaného času. 

Požadujeme: ř.průkaz C+E, dig. kartu řidiče, profesní 

způsobilost, praxe výhodou

Volejte ŠINDELÁŘ SPEDITION, s.r.o.

+420 731 123 101

Hledáme obsluhu
 technologií na zpracovně ovoce. Požadujeme vyučení 

ve strojírenském nebo elektro oboru, svářečský 

průkaz. Vhodné pro absolventy. Pracovní poměr na 

dobu určitou do 31.12.2014. Nabízíme možnost 

ubytování, podnikové stravování. Nástup ihned.

Volejte ZEMCHEBA, s.r.o.

+420 606 641 857

Operátor elektromontáže
 - elektrikář na dvousměnný provoz. Požadujeme min. 

střední odborné vzdělání, vyučení v elektro oboru, 

praxi s montáží elektronických obvodů, elektrických 

zařízení a systémů, znalost NJ (výhodou), flexibilitu, 

samostatnost. Nástup od 01.07.

Volejte Knürr, s.r.o.

+420 383 312 106

Montážní dělník
/ce na dvousměnný provoz. Požadujeme min. střední 

odborné vzdělání, vyučení, manuální zručnost. Nástup 

od 02.07.

Volejte IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o.

+420 374 213 512

Administrativní pracovník
/ice. Požadujeme min. ÚSO (vyučení s maturitou) 

vzdělání, znalost práce na PC. Nástup od 01.07.

Volejte STRAKONSPED, s.r.o.

+420 602 433 300

Hledáme obsluhu
 laseru a ohranovacího lisu na dvousměnný provoz. 

Požadujeme alespoň střední odborné (vyučen) 

vzdělání, znalost výkresové dokumentace. Vhodné pro 

absolventy. Nástup ihned.Pracovní doba je 6-14 hod 

a 14-22 hod. Schůzku je třeba si domluvit.

Volejte QUINT, spol. s r.o.

+420 733 374 699

Prodavačka Vodňany
 - Novák maso uzeniny hledá do svého týmu nového 

kolegu/kolegyni na pozici prodavačku/prodavač. 

Nabízíme HPP, příspěvek na oblečení, možnost 

vzdělávání. Požadujeme ochotu učit se, příjemné 

vystupování.

Volejte ZIMBO CZECHIA, s.r.o.

+420 725 104 109

Projektový technik kvality
Výrobce automobilových komponentů hledá pro závod 

ve Strakonicích projektového technika pro oddělení 

kvality. 

Požadujeme: technické vzdělání a zájem o obor, 

praxe min. 1-2 roky v rámci AUTOMOTIVE nutností, 

schopnost komunikace v AJ nebo NJ při nástupu 

nutná, odborné znalosti v oblasti řízení kvality - 8D, 

PPA, PPAP, zájem o rozvoj v oblasti strojírenské 

technologie nutnostíčasová flexibilita, schopnost 

pracovat v týmu, znalost práce s PC a MS Office. 

Práce na plný úvazek. 

Požadované vzdělání: Vysokoškolské / universitní. 

Požadované jazyky: Němčina (Středně pokročilá) 

nebo Angličtina (Středně pokročilá)
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KULTURNÍ PROGRAM ČERVENEC
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU 
RŮŽIČKOVOU
Datum konání: 23. 7. od 16:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: jednotně 80 kč

Písničkový pořad pro děti.

U písniček se děti rozhýbou, zacvičí 

si a naučí se zpívat část písničky. U 

soutěží si mohou změřit síly, rychlost, 

dovednost, ale hlavně se pobaví.

GOOD BISCUITS – KONCERT
Datum konání: 15. 7. od 20:00

Místo konání: Městské muzeum 

Volyně

Kontakt: 383 372 481, 606 636 908, 

info@muzeum-volyne.cz

Britské bluesové duo Good Biscuits. 

Leonie Evans – kytary, banjo, valcha, 

zpěv; Ben Sayer – kytary, banjo, 

valcha, zpěv.

Kapelu Good Biscuits založila londýnská 

zpěvačka a  multiinstrumentalistka 

Leonie Evans s britským kytaristou 

Bene Sayerem, kterého v Bristolu 

potkala. Jejich vzájemná sympatie 

a  láska k jazzu, blues a folku je 

přivedla k myšlence založení dua, 

jehož repertoár tvoří jejich oblíbené 

písničky s vlastními aranžmá.

Název Good Biscuits je pocta 

americké zpěvačce Memphis Minnie, 

což je také název jedné její skladby.

Volyně – nádvoří tvrze

DO ZÁKOPŮ TÁHNOU ŘADY 
NESMÍRNÝ... ODVODNÍ ROČNÍKY 
1865–1900 LIDÉ Z  POŠUMAVÍ VE 
VELKÉ VÁLCE
Termín: až do 28. 10. 2014

Místo konání: Městské muzeum 

Volyně

Kontakt: 383 372 481, 606 636 908, 

info@muzeum-volyne.cz

Příběhy a osudy jednotlivých vojáků 

od Volyně bojujících na frontách první 

světové války. (Výstava)

ROZROSTLÉ STAVY
Termín: až do 21. 9. 2014

Kontakt: 383 372 481, 606 636 908, 

info@muzeum-volyne.cz

Skromný průřez přírůstky sbírky 

Městského muzea ve Volyni za 

posledních pět let s důrazem na 

dosud nevystavované a unikátní kusy. 

(Výstava)

NOVÉ BŘEHY STARÉ ŘEKY
Termín: až do 8. 11. 2014

Místo konání: Městské muzeum 

Volyně

Kontakt: 383 372 481, 606 636 908, 

info@muzeum-volyne.cz

Regulace řeky Volyňky v letech 1864 

až 1912. Stavební úpravy obou 

říčních břehů. Odklonění jejího toku, 

protipovodňové tarasy, kanalizace... 

Urbanistické proměny starobylé 

tváře nejníže položené části města. 

Fotografie, dokumenty, plány...

3. ROČNÍK FESTIVALU SUMMER PUNK 
PARTY VE VOLYNI V MĚSÍCI SRPNU
Bližší info na: www.facebook.com ->summer punk party

STRAKONICKÉ FARMÁŘSKÉ 
TRHY
11.07.2014 - 13:00

Na I. hradním nádvoří. Více 

informací a aktuálizované seznamy 

prodejců na www.farmarsketrhy.

strakonice.eu.

Volyňský triatlon No.3
Již po třetí se sejdeme v sobotu 

12.7. na koupališti ve Volyni 

oslavit pohyb. A abychom si měli 

večer o čem povídat, udělali si 

žízeň a užili něco kultury, trochu 

si předtím zasportujem.

Je tu tradiční Volyňský triatlon!!!

Sejdeme ve 14:30 a přihlásíme 

se do závodu

V 18:00 se po slavnostním 

vyhlášení pozvolna přetvoříme 

v  tanečníky a roztočíme 

afterparty na palubě.
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D  B+CH v.o.s. 
 

Prodej: PALUBEK od 99,-  
     OSB DESEK od 95,-  

 
-  

 
od 3500,-  285 266 

 

Dr. Jiřího Fifky 186, 386 01 Strakonice
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
28.7.2014) 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 11.8.2014 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: RYBA
Výherci minulého čísla: Martina Blechová, Řepice a Josef Hanus, Strakonice

 RECEPTY:

http://www.recepty.cz/

Zeleninový salát s kuřecím masem a zákyskou

200 g zelená paprika,  200 g salátová okurka,  200 g ledový 

salát,  400 g kuřecí prsa,  200 g rajče,  8 ks toustový chléb

ZÁLIVKA

 1 lžička olivový olej,  1 lžička sůl,  150 ml zakysaná smetana, 

 1  lžička pepř,  1 lžička cukr

Na pánvi s minimem tuku opečeme 2 větší kuřecí prsa, které předtím 

osolíme a lehce opepříme. Mezitím, co se nám bude připravovat maso, 

ledový salát, zelenou papriku, rajče a salátovou okurku nakrájíme 

a  smícháme dohromady.

V misce si připravíme dresing - do zakysané smetany nasypeme 

lžičku soli, lžičku pepře a lžičku moučkového cukru (můžeme přidat 

i  lžičku olivového oleje - dle chuti). Důkladně promícháme.

Dresing přidáme k nakrájené zelenině a promícháme tak, aby byl 

celý salát krásně pokrytý. Takto připravenou zeleninu s dresingem 

naservírujeme na talíř.

Jakmile je hotové maso, vyndáme z pánve a nakrájíme na kostičky. 

Přidáme na salát, osmahneme tousty (bez tuku) a můžeme podávat.
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Z nabrané energie při koncertech funguji několik dalších dní, říká 

strakonická flétnistka Markéta Ševčíková.

Znáte svět příčných fléten? Také vám tento 

dechový nástroj tak krásně zní? ZUŠ (Základní 

umělecká škola) ve Strakonicích již několik let 

produkuje mnoho hudebních talentů, kteří svůj 

eventuální potenciál pilují u zkušených učitelů 

a  následně svůj um prodávají publiku při 

nejrůznějších koncertech či soutěžích. Pojďme se 

seznámit o jednom takovém talentu, který se nám 

ve Strakonicích podařilo vychovat.

Markéta Ševčíková je jednadvacetiletá flétnistka, 

která navštěvuje veřejností známou „Kochanku“ již 

od druhé třídy základní školy. Začala hrát, tak jako 

každý jiný budoucí dechový muzikant, na zobcovou 

flétnu, aby ve svých deseti letech přešla na flétnu 

příčnou. Měla to štěstí, že se v této době zrovna 

otevíral tento obor. Malá Markétka tehdy neváhala, 

přistoupila na radu své maminky i pana učitele 

a začala zkoušet hrát na poněkud těžší hudební 

nástroj.

„Můj první pokus zahrát nějaký tón na příčnou 

flétnu byl otřesný. Tenkrát jsem ale nevěděla, že 

je to úplně normální. Na zobcovku jsem už něco 

zahrát dokázala, ale u příčné flétny mi nešlo nic. 

Musela jsem se nejdříve pokoušet vyloudit tón do 

hlavice (pozn. přední část flétny), při čemž bylo 

klíčové trénovat správný nátisk. Chvílemi jsem to 

chtěla vzdát,“ vzpomíná na své krušnější začínající 

okamžiky. Intenzivním trénováním však Markéta 

vše zvládla a začala postupně zvesela hrát.

Dnes se Markéta celý týden těší, až si odpočine 

od koloběhu vysokoškolského studia a konečně 

si zahraje na svoji lásku. „Je to pro mě uvolňující 

relax. Když si vzpomenu, jak jsem jako malá trpěla 

při hraní různých stupnic a etud, musím se teď 

už jen usmívat. Měla jsem ale veliké štěstí na 

úžasného učitele, jakým je Pavel Reitmaier. Když 

mi bylo nejhůř, ukázal mi své krásné přednesy, 

nejčastěji nějaké známé písně, a tím mi vše 

vykompenzoval. Pak jsem měla do všeho mnohem 

větší chuť,“ vypráví Markéta s pocitem nostalgie.

Když se z Markéty stala důstojně hrající 

muzikantka, začala hrát také s Lbandem. 

Strakonický Lband je složen z mnoha druhů 

nástrojů a tím dodává muzice nenapodobitelné, 

pestré grády. „Koncerty s Lbandem mám nejraději, 

protože pak nebývám moc nervózní. Společně jsme 

navštívili i hodně míst v České Republice. Vždycky 

to bylo parádní. Sranda a  krásná hudba - pro mě 

ideální kombinace,“ usmívá se sympatická slečna. 

Při zamyšlení na svůj nejsilnější zážitek prožitý 

s  Lbandem, se kterým kvůli studiu hraje výhradně, 

Markéta přiznává, že vybrat ten jediný je obtížné. 

„Každý koncert vám něco dá. Z té nabrané energie 

pak člověk funguje několik dalších dní. Pokud 

bych si ale měla vybrat opravdu jen jeden, pak je 

to asi vyhraná soutěž v  Litvínově, kde byla velká 

konkurence,“ poukazuje na úspěchy strakonických 

muzikantů.

Máme, my Strakoňáci, možnost vidět Markétu 

i   s  Lbandem v blízké budoucnosti? Ale ovšem! 

ZUŠ Strakonice pořádá pravidelně nejrůznější 

akce a všichni jsou zváni. „Hrajeme hlavně pro 

vás a vaše pozitivní reakce jsou pro nás velikou 

vzpruhou. Také bych vás chtěla oslovit, že kdo by 

měl chuť si zahrát s fajn partou lidí, od září každý 

pátek máme zkoušky, tak se klidně přijďte podívat 

a klidně si to s námi zkuste,“ dovršuje.

Nejen dle slov Markéty Ševčíkové můžeme 

poznat, že ZUŠ Strakonice má stále více dětí, 

které hrají na určitý hudební nástroj. Kvalifikovaní 

učitelé jsou samozřejmostí a jejich přístup 

k  začínajícímu žáčkovi je příkladný. Pokud 

chcete, aby i vaše dítě mělo radost z nějaké 

přínosné aktivity či dokonce u něj pociťujete 

určité hudební vlohy, Základní umělecká škola 

ve Strakonicích má otevřené dveře.

Roman Škoda
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SPORT

Strakoničtí volejbalisté měli úspěšnou sezónu

„Udělali jsme správné rozhodnutí,“ říká po roce 

trenér mládeže a hrající člen za TJ ČZ Strakonice 

A, Václav Svach. V letošním roce odehráli muži 

krajský přebor KP II, ve kterém vyhráli všech 

dvanáct zápasů. „Soutěž je sice nižší, ale tým 

má větší chuť hrát a užívá si to. O to přece jde. 

Samozřejmě platí, že vítězný volejbal více baví. A to 

nejen hráče, ale i diváky.“

V sobotu 21. června na hřištích Meteoru Č. 

Budějovice ukázali, že v nich kuje bojovnost, neboť 

závěrečný turnaj o umístění v krajském přeboru KP 

II, přestože chyběly největší opory týmu – Svach, 

Mika, Kalbáč – byl velmi vyrovnaný a s těsným 

výsledkem se umístili na stříbrné pozici. Ale i tak 

se tým potýká s nevyrovnaností. „Jednoznačným 

kladem je návrat touhy hrát volejbal, což jsme 

hlavně chtěli. U některých hráčů koncem loňské 

sezóny se právě toto začalo vytrácet. Velkým 

přínosem byl návrat nahrávače Marka Miky, 

kterému antuka zdravotně tolik nevadí. Máme 

momentálně celkem široký kádr, což je dobře, ale 

zároveň ne všichni hrají stejně dlouho a zejména 

některé mladé hráče to opět odrazuje od cestování 

na zápasy. Naštěstí v trénování nepolevují. Snažíme 

se tak mladé zapracovávat do týmu,“ dodává.

Krajskou soutěž stejného řádu hrají i volejbalistky 

z TJ Fezka Strakonice, které vedou Pavlína 

Kalbáčová a Eva Vavrušková, a pravidelně se 

umisťují na předních pozicích tabulky. Letos 

skončily druhé, a to s dvoubodovou ztrátou na 

přední TJ Sokol Písek A.

Volejbalistky z TJ ČZ Strakonice B, pod dohledem 

Svacha, skončily v sezóně 2013/2014 na šestém 

místě, což byl nejlepší výsledek od roku 2010, 

kdy hrají okresní soutěž. I jejich trenér přiznává, 

že mají své chyby: „Vzhledem k mládí pramení 

především v menších zkušenostech. Projevuje se 

to následně, někdy jsou až zbytečně zbrklé. Také 

mi chyběla v některých zápasech větší bojovnost 

a nasazení. Většinou první zápasy a sety jsme díky 

tomu zbytečně prohrávali. Ale jsou mladé a ony se 

vyhrají. Pokrok je vidět, ale nesmí polevit. Snažíme 

se je i točit tak, aby si zahrály všechny.“

To muži se stejným názvem v okresní soutěži 

po pěti letech uhráli první místo v okrese a zdolali 

tak sedm týmů okresu. Zároveň se jim podařilo 

v  posledním kole na Sádkách u hradu porazit 

loňské vítěze a favority z TJ Fezka OL. D. St.

V polovině června začala letní příprava 

strakonických volejbalistů a týmů na plaveckém 

stadionu, která každoročně trvá přes dva měsíce. 

„Věřím, že se díky tomu zlepší fyzická kondice, 

reakce na míč zejména při podání a smeči soupeře 

a výskok. Samozřejmě i technika jednotlivých 

úderů se musí vypilovat. Velkou předností je chuť 

trénovat.“

Již třetím rokem trénují pod vedením těch 

nejzkušenějších i ti nejmladší – junioři. Zatím 

hlavně chodí holky, ale všichni doufají, že se jim 

podaří nějaké kluky přitáhnout k volejbalu. V září by 

se tradičně mohl konat nábor nováčků, a to opět ve 

spolupráci s extraligovým Jihostrojem ČB.

A na co nového se můžeme těšit v příští sezóně 

od strakonických volejbalistů? „Určitě něčím 

překvapíme. Uvidíte. Hlavně doufáme, že nepřekvapí 

něco nemilého nás. Chceme hrát pohledný a  vítězný 

volejbal a opět sehrát celou příští sezónu na krásných 

antukových hřištích v areálu Na Sádkách, který 

se stal kolébkou volejbalu ve Strakonicích. Vždyť 

volejbal právě na antuce má své nedocenitelné 

kouzlo. Neradi bychom o toto přišli. A to mluvím 

jistě jménem nejen volejbalistů, ale i  volejbalistek,“ 

zakončuje náš rozhovor Václav Svach.

Josef Němec
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SPORT

Do Šumavského podhůří, jak jinak než na kole

Léto se vyznačuje především prázdninami, 

dovolenou, pohodou, zábavou, novými zážitky,… 

a proto, když je v plném proudu, byla by škoda, 

kdybychom ho strávili jen lelkováním doma nebo 

nikdy nekončícími pracovními povinnostmi. 

Nabízím vám menší uniknutí takové realitě 

v  podobě jednoho z cyklistických výletů od nás 

ze Strakonic, který vás zavede až na rozhlednu 

na vrcholu Javorníka, jejíž stavbu také inicioval 

i česko-německý spisovatel Karel Klostermann 

(+1923). 

Trasa dlouhá kolem sedmdesáti osmi kilometrů, 

částečně povede i po nezpevněných cestách, 

započne na cyklostezce č. 1068, která lemuje 

strakonický podnik ČZ. Pokračujte po ní až do 

Mutěnic, kde vjedete na silnici III. třídy, a následně 

stále po hlavní do Sousedovic. Následuje obec 

Libětice, nad níž se nachází raně středověké 

slovanské hradiště na vrcholu kopce Hradiště. Po 

náročném výstupu a vcelku příjemném sestupu do 

vesničky Úlehle v Šumavském podhůří, dojedete do 

Radkovic s necelými padesáti obyvateli a malebnou 

kapličkou. Na zdejší křižovatce se vydejte po hlavní 

do stoupání a do následného sjezdu na rozcestí 

Na Špici, kde se kříží místní komunikace se silnicí 

II. třídy č. 170, po které se nyní musíte vydat do 

Čestic. Upozorňuji, že se provoz odteď trochu zvýší.

Odtud se držte dále hlavní cesty do Dřešína 

s  kapličkou na návsi a čtyřmi Dřešínskými ořešáky. 

Za obcí můžete zahnout doleva a zajet se podívat 

k Dřešínskému rybníku s Lípou svobody, která zde 

byla vysazena na počest vzniku Československé 

republiky. Vraťte se zpět a následujte silnici č. 

170. Na rozcestí pod Chvalšovicemi je možné 

odbočit doprava na turistickou žlutou, minuli 

byste Studánku Panny Marie a přijeli do Dobrše. 

V této vesničce stojí nejen kostel Zvěstování Panny 

Marie, ale i Dobršská tvrz z 16. století a pomník 

římskokatolického kněze a politického vězně, 

Martina Františka Vícha. 

Po vydatném stoupání přijedete do obce Přečín, 

kde působil i český loutkový divadelník Matěj 

Kopecký, s kulturní památkou – Přečínským 

zámkem. Opět se dostanete na silnici II. třídy, ale 

sjedete z ní po 500 metrech na místní komunikaci 

do Vacova. Zaujme vás jistě kostel sv. Mikuláše 

s historickými zvony z 16. století. Tradičně se tu 

konají poutě – Vavřinecká v srpnu a Mikulášská 

v prosinci. 

Z Vacova následujte cyklostezku č. 1071 

přes Peckov do Rohanova. Za Rohanovem je 

možnost si odpočinout v místním přírodním 

koupališti. Vystoupáte poté do Lhoty pod 

Rohanovem, Bošic až na Javorník (1066 m n. 

m.). Po žluté turistické a části naučné stezky 

vyjeďte na vrchol, abyste zhlédli šumavský kraj 

z Klostermannovy rozhledny, ze které jsou vidět 

až dvě stě kilometrů vzdálené Alpy. 

„...Tvrdou macechou jest ta Šumava – krasavice 

– svým dětem v kraji, na němž jakoby kletba 

spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, 

husté, studené mlhy, příšerné zamlklé, halívají 

kraj do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, 

provázeny ranními i podzimními mrazy; mocné 

spousty sněhu znemožňující časnou setbu, 

zaléhají do dubna hubená políčka…,“ píše o svém 

oblíbeném kraji Karel Klostermann v díle Návrat 

šumařův.

Neopouštějte žlutou, částečně zpevněnou 

i  nezpevněnou cestu, a následujte ji do Pohorska 

s přírodní rezervací, Strašína s pěti kulturními 

památkami (za obcí dvě přírodní památky) přes 

Věštín do malebné vesničky Žihobce. Odpočiňte si 

v hostinci, projděte se zámeckým parkem, nebo se 

podívejte do Muzea Lamberské stezky. Po silnici III. 

třídy vyražte do Dražovic se starou a novou tvrzí, 

kolem Nezdického potoka do Čímic s kaplí sv. 

Cyrila a Metoděje ze selského baroka. Odtud po 

turistické zelené do Žichovic, kde trávil svá mladá 

léta již několikrát zmiňovaný spisovatel Karel 

Klostermann, s barokními mosty či se zámkem se 

slunečnými hodinami. Udělejte si menší odbočku 

na cyklostezku č. 2084, která vás přivede do obce 

Rabí se stejnojmennou zříceninou, kde Jan Žižka 

přišel o své druhé oko. Ze Žichovic pak následujte 

cyklostezku č. 312 podél řeky Otavy přes Velké 

Hydčice s autokemkem k Horažďovicím, kde na 

rozcestí Horažďovice-most zahněte doprava na 

trasu č. 1066, tedy na Otavskou cyklostezku, která 

se kryje s červenou turistickou.

Ta vás vezme po nezpevněné cestě po proudu 

dříve zlatonosné Otavy přes Svaté pole s Kaplí 

svaté Anny a léčivým pramenem, kolem pomníku 

padlého vévody Rudolfa Habsburského (+1307), 

přes přírodní památku Kozlovská stráň do Kozlova. 

Zde můžete nabrat síly ve zdejší hospůdce anebo 

pokračovat dále již po silnici III. třídy do Střelských 

Hoštic s kostelem sv. Martina a zámkem, kde sídlí 

Muzeum řeky Otavy a voroplavby. 

Za kostelem se napojíte na přírodní a chvílemi 

i  zpevněnou cestu, která míří kolem Šebestova 

mlýna v Horním Poříčí, jezu v Dolním Poříčí až 

k Žižkovu mostu a kolem Kněží hory s raně 

středověkým slovanským hradištěm a přírodní 

rezervací do městyse Katovice. Odtud po silnici 

II. a  následně III. třídy přes Pracejovice až do 

Strakonic.

Cyklistice zdar!
Josef Němec
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Cukrárna Hvězda- Jana Kazbundová

Naše cukrárna tento rok oslaví desáté narozeniny. 

Chceme touto cestou velmi poděkovat všem svým zá-

kazníkům za dlouholetou přízeň.

Protože se na vás i nadále těšíme, rozšířili jsme na-

bídku prvotřídních exkluzivních čajů ze Srí Lanky (Cey-

lon) značek Basilur, Tarpon, Vazar, Tipson, Greenfield. 

Tyto čaje poskytují skvělý poměr mezi cenou a kvalitou 

a  oslovují tím velmi široké spektrum zákazníka. Ori-

ginální čaje vás okouzlí nejen úžasným balením, ale 

i  svou vůní a chutí. Podpoří i vaše zdraví svým vysokým 

obsahem antioxidantů.

Další novinkou na trhu je káva značky Jardin, ukrýva-

jící v sobě kouzlo z nejlepších kávových surovin, dove-

zených z nejznámějších „kávových“ zemí, jako je např.: 

Kolumbie, Guatemala, Etiopie či Indonésie. Kvalita této 

kávy spočívá v používání unikátní technologie, jež zaru-

čuje, že káva zůstává vždy čerstvá.

Připomínáme se vám se svým širokým sortimentem 

čokolád a čokoládových specialit za Španělska, Fran-

cie, Belgie, Švýcarska, Německa, Itálie a jiných zemí. 

Vždy jsou pro vás připraveny skvělé zákusky, poháry, 

palačinky, jogurtové a tvarohové dezerty, káva, horká 

čokoláda a ovocné nápoje. Vaše blízké a  známé po-

těšte netradičně zabaleným dárkem od nás (dárkové 

balíčky a koše, čokoládové kytice, lahve z českého fou-

kaného skla s destiláty…).

V následujících slunečných dnech je pro vás připra-

veno posezení na venkovní předzahrádce.

Těšíme se na vaši brzkou návštěvu a věříme, 

že si v naší cukrárně vyberete, pochutnáte 

a  budete i nadále spokojeni. 
PR

Otevírací doba:

PO-PÁ 7:00 - 18:00 
SO 8:00 - 17:00 

NE 10:00 - 17:00

    Mlýnská 1081, Strakonice  386 01
tel.: 728 746 510
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