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Máme tu Velikonoce!

Letošní Velikonoce připadají na začátek dubna, resp. 

na šestý den jarního měsíce, kdy nastane Velikonoční 

pondělí. Velikonoce jsou tzv. pohyblivý svátek a připadají 

na měsíc březen či duben v horizontu dní od 22. března 

do 25. dubna. V křesťanských církvích je Velikonoční 

neděle první neděle po prvním jarním úplňku. Jarní 

rovnodennost je stanovena na 21. března. Byl-li úplněk 

v neděli, jsou Velikonoce až další neděli. Velikonočnímu 

pondělí a neděli předchází tzv. Zelený čtvrtek, Velký 

pátek a Bílá sobota. 

Pesach – židovské Velikonoce

Přibližně před 3500 lety dali kananejskému svátku 

jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy. 

Obsahem židovského svátku je oslava Boha - 

Zachránce (Spasitele). Židé si připomínají Boží záchranu 

z egyptského zotročení a slavné vyjití z Egypta. Hospodin 

vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na 

znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala 

Bohu beránka za účelem potření jeho krve na rám 

dveří domu. Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, 

která kolem nich přešla bez povšimnutí. Odtud pochází 
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židovský název Velikonoc: „Pesach“ -  „uchránění“, 

„ušetření“, „přejití“.

„Pán se rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, 

sám předem půjde naší cestou.“ (Svatý Augustin)

Křesťanské Velikonoce

Před dvěma tisíci lety dostaly Velikonoce současný 

význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Křesťané 

se již od začátku snažili „své“ Velikonoce oddělit 

od židovských tradic, mezi oběma skupinami proto 

propukaly spory. Na Velikonoce se křesťané připravují 

čtyřicetidenním obdobím nazývaným postní doba, 

které začíná Popeleční středou. Po oslavě Velikonoc 

následovala tzv. velikonoční doba trvající 50 dní, ve 

kterých se podle tradice Ježíšovi učedníci setkávali se 

svým mistrem a posléze i s duchem Svatým.

„V životě nastávají nebezpečné situace, které by nás 

musely přivést ke vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství, 

kdybychom stále znovu nezačínali s onou nadějí, která 

se naplno projeví při slavení velikonoční bohoslužby 

liturgie Veliké noci: Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho 

vzkřísil. Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem. 

Velikonoce nám dávají dost světla, abychom putovali 

údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy.“ (Johannes B. 

Brantschen)

Tradice Velikonoc u nás a v zahraničí

V České republice je prastarou tradicí hodování 

a  pomlázka, která nemá způsobit dívkám bolesti, leč 

pouze symbolicky projevit zájem mužů o ženy. Vyšupané 

ženy dávají dle tradic mužům barevné vajíčko jako 

symbol jejich díků a prominutí. Pověst praví, že dívky 

mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok 

zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech 

ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na 

muže a chlapce kbelíky studené vody. 

Za zmínku stojí i fakt, že kulturní odlišnosti jednotlivých 

zemí znamenají i trochu odlišné oslavy Velikonoc. 

Největší křesťanské svátky vypadají například ve 

Švédsku spíše jako připomínka čarodějnického bálu. 

Němci v této době holdují čokoládou a v Itálii se 

připravují lahodné palačinky. Francouzské děti zase 

hledají po zahradě sladkosti a anglické ženy přivazují 

muže k židlím a za propuštění požadují peníze.

Kdo by Velikonoce neměl v oblibě? Malování vajíček, 

přednesené koledy, popíjení vaječného koňaku, pečení 

velikonočního beránka či rozdávání všemožných 

sladkostí skupinkám dětí – nejen toto vše patří 

k  základním radostem Velikonoc. V těchto dnech se 

také po dlouhé zimě probouzí příroda, začíná jarní doba, 

a to je vždy navýsost příjemné.

Roman Škoda

Svobodu a právo žít má každý z nás

Ještě před sedmdesáti lety platilo heslo: Člověk člově-

ku vlkem, neboť druhá světová válka stále ještě nebyla 

oficiálně ukončena, ale nacisté už tušili, že se jim sen 

o  Třetí říši rozplývá. Proto se vehementně snažili zahladit 

stopy svých zločinů, kdy vyhazovali do vzduchu plynové 

komory, obytné bloky i s lidmi zapalovali a celé tábory 

měly být srovnány se zemí. Což se ale naštěstí nepoda-

řilo. Sedmadvacátého ledna roku devatenáct set čtyřicet 

pět totiž přišlo pro mnohé zubožené lidské tváře, které 

už se začaly pomalu vzdávat toho posledního, co ještě 

měly, a to naděje; vysvobození prostřednictvím Rudé 

armády, která – původně zajatecký a tranzitní tábor – 

Osvětim očistila od krutovlády nacistického teroru. 

Osvětim (Auschwitz) je polským čtyřicetitisícovým 

okresním městem v Malopolském vojvodství ležící při 

ústí řeky Soly do Visly necelých šedesát kilometrů zá-

padně od Krakova. Nechvalně proslula za druhé světové 

války, kdy byla násilně přičleněna k Německé říši. Ne-

daleko historického města v nehostinném bažinatém 

místě vzniknul na základě příkazu Heinricha Himmlera 

ze dne 27. dubna 1940 koncentrační tábor z bývalých 

jezdeckých kasáren – Auschwitz I, pro uvěznění velké-

ho počtu vysoké inteligence a odborářů z řad polského 

obyvatelstva. Kvůli nízké kapacitě (dvacet tisíc vězňů) 

a  realizaci plánu tzv. „konečného řešení židovské otázky 

(holocaustu)“ k němu roku 1942 přibyl rozsáhlý vyhla-

zovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Březinka) s deva-

desáti tisícovou kapacitou a menší tábor Auschwitz III – 

Monowitz u blízké vesnice Monowice, který sloužil jako 

pracovní tábor společnosti Buna-Werke, jež spadala pod 

koncern IG Farben. Od roku 2007 se celý areál těchto tří 

částí nazývá Auschwitz-Birkenau: Německý nacistický 

koncentrační a vyhlazovací tábor (1940–1945).

Roku 1942 bylo zahájeno masové vyvražďování běžící 

denně po tisících obětí. V táboře se nacházely čtyři ply-

nové komory s krematorii. Denně bylo možné zavraždit 

a  spálit až deset tisíc lidí. V táboře byli vražděni nejen 

Židé, ale prakticky všechny národnosti okupované Ev-

ropy. Tábor se stal místem působení neblaze proslulých 

lékařů SS, zejména Josefa Mengeleho (+1979), pře-

zdívaného Beppo/Todesengel (Anděl smrti), kterému se 

po válce podařilo uprchnout do Jižní Ameriky. Tito lékaři 

prováděli pokusy na lidech a někdy i nově příchozí na 

rampě tábora rozdělovali na ty, kteří jsou určeni k oka-

mžitému zabití, a také na ty, kteří jsou určeni k utýrání 

otrockou prací a pozdějšímu zabití; a nakonec i na ty 

(zejména děti), kteří se hodí na jejich drastické a nelidské 

pokusy. Snažili se například o co nejrychlejší a nejobjem-

nější sterilizaci žen i mužů.

Při procházení uličkami Auschwitz I (velkého šest 

hektarů) každý pomyslí na to, že je nejspíš dobře, 

kolik lidí sem denně či ročně zavítá. Nejen z Čech, 

Slovenska, Maďarska, Itálie, Ruska, Číny, Kanady; ale 

také samotní Němci, mladí i staří. Přeci se nesmí na 

krutou historii lidstva zapomínat! Musíme ji oživovat, 

připomínat a ne ji potlačovat.

Mnozí z nás navštívili koncentrační tábor, spíše by-

chom měli říkat shromažďovací, Terezín, který je zajisté 

také strašným místem, ale Osvětim v sobě má opravdu 

vryté peklo. Jak tvrdil český spisovatel židovského půvo-

du Arnošt Lustig (+2011): „Osvětim bylo peklo, protože 

to zbavovalo svět veškerých mravních základů, toho co 

je dobré a co je špatné. Němci chtěli nastolit mravnost, 

pro kterou je dobrý to, co je dobrý pro Německo. I kdyby 

to bylo na úkor celýho světa.“

Velitel tábora, Rudolf Höss – oběšen v táboře roku 

1947 vedle místa, kde nechával lidi zplynovat – při No-

rimberských procesech uvedl, že v Auschwitzu zemřely 

více než tři miliony lidí a osm set lidí se snažilo o útěk, 

z  toho jen sto čtyřiceti čtyřem se to podařilo úspěšně. 

Většina obětí byla zavražděna v plynových komorách 

Cyklonem B, smrt ostatních byla způsobena systematic-

kým hladověním, nucenými pracemi, absencí zdravotní 

péče, individuálními popravami a „lékařskými experi-

menty“. Opomenout nesmíme ani samotné kamufláže 

nacistů, kteří si přivlastnili věci od pozdějších mrtvých 

a  pak je prodávali do Říše dál.

„Ten člověk, kterej v tý Osvětimi byl, se dostane ven. 

Náhodou, štěstím, jakoukoli shodou okolností. Ale Osvě-

tim se už z nikoho, kdo v Osvětimi byl, nedostane. Proto 

je tolik sebevražd lidí, kteří v tý Osvětimi byli. Protože to 

nejde vygumovat, nejde to odstranit z mysli, z lidskýho 

systému.“ Vzpomínal A. Lustig.

Jedním z nejhorších zážitků, které při „prohlídce“ 

areálu můžete zažít, je zajisté potemnělá místnost s 

více než dvěma tunami odřezaných vlasů z mrtvých 

těl vězňů, ze kterých se následně vyráběly kartáčky na 

zuby, koberce apod. Dokud to člověk nevidí, neuvěří, 

jakou krutost dokáže člověk druhému udělat. A pak 

samotná místnost, kde se provádělo zplynování… 

Běhá vám mráz po zádech. Vždyť tady byly ukončeny 

životy několika milionů lidí.

Ve tři kilometru vzdáleného Birkenau se sto čtyřiceti 

hektary, kam byly dopravovány vagóny s vězni a který se 

stal největším německým vyhlazovacím táborem všech 

dob, se nacházel i Terezínský rodinný tábor či cikánský 

tábor. Jedním z prvních transportů, které sem přijely 

přímo, byl transport 1 112 francouzských Židů z Com-

piègne. Židé věděli, že jsou přemisťováni na východ, bylo 

jim však řečeno, že pojedou pracovat. Jenže netušili, že 

krutou práci dostanou jen vyvolení a zbytek, že půjde do 

pekla, ze kterého není úniku. V Birkenau se nacházely 

ohromné baráky, které sloužily jako ubytovací zařízení 

a  čtyři krematoria, kde se spalovala těla.

Bývalý osvětimský vězeň a historik Hermann Lan-

gbein řekl: „Jako mnoho jiných, i já jsem v Osvětimi 

snil o tom, že lidstvo bude schopno si vzít ponaučení 

z toho, co se v Osvětimi stalo a co všichni dosud 

považovali za nepředstavitelné a nemožné. Dokáže 

to?“ Proto i já doufám a věřím, že se lidstvo konečně 

poučí ze svých chyb a  nedožiji se snad toho, že se 

tato nelidská historie bude opakovat. 

Josef Němec
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Křupan králem Tour 2015

Tak zněl název hudebního turné v deseti českých 

obcích převážně Jihočeského kraje, které započalo 

symbolicky 14. února. Mimo jiné právě tento den 

chtěli rockeři z Rockrádia změnit z komerčního 

svátku svatého Valentýna a nahradit ho svátkem 

slušné muziky, což jak víme, se alespoň oficiálně 

nepodařilo. To ale nikomu nevadilo. Strakonická 

punková kapela Cela pro Klárku, která v loňském roce 

po dvaadvaceti letech znovu ožila, se právě na svátek 

všech zamilovaných vydala na svoje tour s novým 

cd Natvrdo!!! a po jejím boku během února a března 

vystoupilo také mnoho dalších kapel, například Písečtí 

Nohama nad zemí, Plzeňští Velký Voči, ale i Strakoničtí 

Z Ničeho Nic a Wait for a mnozí další. Vše nakonec 

vyvrcholilo v sobotu 28. března ve strakonické Jiskře, 

kde si s nimi zahráli již zmínění Wait for. 

Co všechno jste pro své fanoušky připravili?

Nehráli jsme jen v jižních Čechách, ale taky 

v Příbrami, v Plzni, v Praze a výborných kapel, 

které s námi hráli KŘUPAN KRÁLEM TOUR, 

bylo opravdu hodně – kromě zmiňovaných 

Soukromey Pozemek, Gauneři, Just War, Trest 

Smrti, Wosa, Ice-Scream a další.

Přivezli jste s sebou i nějakou novou píseň, 

která na cd není? Nebo již máte v plánu 

nějakou utvořit?

Na cd NATVRDO!!! jsme písničky pečlivě vybírali, 

dokonce jsme si na pomoc s výběrem pozvali 

kamaráda, skvělého basáka a znalce nejen rockové 

muziky, Karla Vokurku. Na turné jsme samozřejmě 

hráli plno dalších písniček a tvoříme neustále. I na cd 

jsou jen dvě písničky z roku 1990, kdy jsme kapelu 

založili, jinak všechno vzniklo za poslední rok.

Kdo u vás píše texty? Všiml jsem si, že například 

píseň Pan Chládek padá z nebe vypráví o vašem 

kamarádovi, že? 

Texty píšu – jako i v kapele Bajadéra Joy – já (Ipy 

Joy). Tvořil jsem je také pro jiné kapely, kterých jsem 

nebyl členem, např. pro Nasayem. Pan Chládek je můj 

velmi blízký kamarád a to i reálně – bydlíme od sebe 

asi 200 metrů a dost často se vidíme, nejen každý 

úterý s celou naší Forbespartou, ale za hezkého 

počasí kdykoliv zvednu oči. Bydlím totiž u letiště a pan 

Chládek je častěji ve vzduchu než na zemi a o tom se 

zpívá v té písničce.

Jak často zkoušíte?

Dvakrát týdně. Ze začátku jsme zkoušeli třikrát, 

když k tomu přičteme víkendové koncerty, 

kterých jsme za rok novodobé existence odehráli 

třicet pět, tak se docela užijeme.

Vidíte nějaký rozdíl mezi vystupováním před 

dvaceti lety a nyní? Výhody, nevýhody?

Před dvaceti lety, když se konal koncert, 

tak se dlouho v hospodách mluvilo, jak to 

asi dopadne. Pak všichni vyrazili a týden po 

koncertě se v hospodách probíralo, jaká to 

byla palba. Dneska si vybíráme každý den 

z  pěti koncertů v okolí a pocity probereme na 

Facebooku.

Bylo těžké dát dohromady různé generace do 

jednoho uskupení? Dohodnete se snadno?

Benny je srdcem metalák, Fany ortodoxní punker, 

malý Ipy je srdcem u Karolínky a já se jim snažím 

vnutit svoje básničky – tak se začíná rodit každá 

písnička. Ale žádné problémy nikdy nevznikly díky 

generačním rozdílům. V divadlech taky vedle sebe 

funguje několik generací herců. Důležité je, co kdo 

kapele dává, a dávat musí všichni. Když se někdo 

jenom veze, čeká tu cestu brzký konec. Naše dohady 

někdy nejsou snadné, ale to, že chce každý prosadit 

svůj hudební názor, dodává muzice různorodost 

a  napětí.  Nakonec se vždycky dohodneme, čehož 

důkazem je deska Natvrdo!!! A vůbec – v punku jde 

o srdce, ne o číslo v občance.

Proč jste si vybrali zrovna punk?

On si vybral nás. V roce 1990, kdy byla Cela 

pro Klárku založena, bylo ve městě Novoduru, 

poté Telexu, ve městě, kde sis v hospodách 

povídal s Kájou Boušou, Martinem Horským, 

Matějem, Mácou, Bobíkem, kluky Martanů; 

těžké nezatoužit hrát punk. 

Jak jste došli k právě názvu kapely – Cela 

pro Klárku? Má to nějaký význam?

My Klárku prezentujeme jako tu nejkrásnější 

holku, ale doopravdy to byla moje krysa, která 

mi lezla pod křivákem, a já ji vlastně věznil. 

Byl jsem taková její cela. Ale dlouho jsem to 

nevydržel, vykašlal jsem se na image, Klárku 

pustil, ale Cela pro Klárku – tedy skupina – už 

zůstala.

Každý by měl mít nějaký sen a cíl. Jak je na 

tom vaše kapela?

Cela pro Klárku má sen i cíl shodný – 

kopec posluchačů, fanoušků, návštěvníků 

koncertů, kteří odcházejí (pokud jsou schopní 

chůze) z našich koncertů spokojení. Doma si 

poslechnou naše cd a kouknou na Bandzone 

nebo Facebook, kdyže zase můžou na CPK 

dorazit. Zatím se nám to docela daří a my za to 

věrným moc děkujeme.

Kde bychom vás v nejbližší době mohli 

vidět (duben/květen)?

Máme dvouměsíční pauzu, protože kytarista 

Ipy bude maturovat. Hned 29. května zahrajeme 

na Ostrově na Podskalí na druhém ročníku 

veselice nazvané 100 jarních pivometrů, kde 

spolu s námi zahrají skvělí metal-rockoví Enola 

Gay z Mladé Boleslavi.

Více o kapele se dozvíte na: 

http://bandzone.cz/celaproklarku?at=info

Josef Němec
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Město Strakonice zve na tradiční 

Strakonické vítání léta – zahájení 

turistické sezony, které se 

koná v   sobotu 25. 4. 2015, na 

strakonickém hradě. Připraven je 

dopolední cyklovýlet od 10:00 - 19, 

39 a 58 km – tentokráte směrem na 

Droužetice a Záboří – rozhlednu a také 

nordic walking. Od 13:00 startuje 

kulturní odpoledne, s programem jak 

pro menší děti – Jarmark písniček 

s Inkou Rybářovou, tak pro ty větší 

– SCIENCE - mrazivá show.  Během 

odpoledne poběží tvořivé dílničky 

a  bude možnost vyzkoušet si svezení 

na dvoukolém vozítku SEGWAY. Na 

závěr dne zahraje slovenská kapela 

ELÁN KONTRABAND.

Klub vodňanských výtvarníků

Termín: 2. 4. - 3. 5. 

Místo konání: Maltézský sál

Klub vodňanských výtvarníků 

vystavuje obrazy, fotografie, 

keramiku, objekty, asambláže...

Troška humoru se Zdeňkem 

Troškou

Datum konání: 8. 4. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 180 kč

Zábavný pořad s úspěšným českým 

režisérem Zdeňkem Troškou 

a  Michalem Herzánem.

MANDRAGE - O(D) ZAČÁTKU

Datum konání: 9. 4. od 20:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 330 / 360 kč

 

Mandrage vyráží na akustické turné. 

Zahrají písně v divadelním aranžmá 

s doprovodem orchestru.

 

Plzeňská kapela Mandrage jakoby 

koncertování stále neměla dost. 

V   listopadu skončila Siluety 

Tour Part II a od února navazuje 

sérií akustických koncertů. I jako 

v   předchozích show si kluci opět 

připravili něco navíc.

Gruzie - napříč deštivým 

Kavkazem

Datum konání: 13. 4. od 19:30

Místo konání: Rytířský sál

 

Cestopisná přednáška fotografa, 

cestovatele a geografa Pavla 

Svobody.

Hejbejte se kosti moje...

Datum konání: 16. 4. od 19:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 100 kč

Při příležitosti 100. výročí narození 

pedagoga, folkloristy a zakladatele 

Strakonické dudácké muziky 

Vojtěcha Hrubého zavzpomínají jeho 

žáci, přátelé a hosté.

Průvodní slovo: Jaroslav Bašta

Diskotéka s DJ Romanem 

Andělem a Barborou Tlučhořovou

Datum konání: 17. 4. od 21:00

Místo konání: Dům kultury

Roman Anděl a Barbora Tlučhořová 

- známí moderátoři rádia Kiss Jižní 

Čechy

Taneční odpoledne s písničkou

Datum konání: 19. 4. od 15:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 60 kč

 

Antonín Talafous z Vodňan

Koncert Jaroslava Hutky

Datum konání: 20. 4. od 19:30

Místo konání: Rytířský sál

Vstupné: 140 kč

Příznivci folkové hudby budou mít  

možnost zhlédnout  koncert jednoho 

ze symbolů „sametové revoluce“ 

- zpěváka, básníka a publicisty 

Jaroslava Hutky. 

DS Radomyšl - Prodaná nevěsta 

„po jihočesku“

Datum konání: 27. 4. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 120 kč

Koncert pěveckého sboru 

Gymnázia Strakonice „15 let 

spolu“

Datum konání: 29. 4. od 19:00

Místo konání: Dům kultury

DP „A“ - Tři holky jako květ

Datum konání: 30. 4. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

 

DIVADLO NA FIDLOVAČCE, Elaine 

Murphy

 Láska, sex, narození, smrt a lekce 

salsy.

 Tři ženy. Vnučka, matka a babička. 

Potřeštěná rebelující maturantka, 

psychicky se hroutící prodavačka 

z dámského oddělení, a penzistka, 

pečující o svého nemocného 

manžela.  S velkou dávkou humoru 

a sebeironie nám postupně svěřují 

své malé radosti, velká trápení i svá 

nejskrytější tajemství.

 V autorském debutu irské 

dramatičky Elaine Murphy Tři holky 

jako květ (Little Gem), se vzájemně 

prolínají bravurně napsané monology 

žen tří generací.

 Představení není vhodné pro diváky 

do 15 let.
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA

          Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Bezděkovská 30, 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!

Dřevěná lávka u zelenkova mlýna

fotky a zdroj informací:
Jan Malířský

Nejdřív upřesňuji informaci z březnového čísla k domu 

č.p. 198, patřícímu rodině pana Františka Lexy. Jejich 

dcera byla matkou pana Ladislava Čecha, pracovníka 

stavebního odboru MěNV Strakonice koncem 60.tých let 

minulého století a dcery Ivany manželky pana Františka 

Šímy, pracovníka státních lesů. Uvedené jméno Ing. 

arch. Ivana Čecha s touto rodinou nijak nesouvisí. Ivan 

nebyl strakonickým rodákem. Za chybu se čtenářům 

omlouvám.  Některé informace, které získám, mohou být 

někdy mylné, jako tato, proto jsem rád, když se někdo 

ozve a pomůže mi  informace upřesnit snad někdy po 

skončení seriálu pro knižní zpracování. Ještě jednou 

děkuji všem za každou informaci či obrázek, kterou 

můžete poslat na můj email: Malirsky.J@seznam.cz   

Než budeme pokračovat Siebertovo /Lidickou/ 

ulicí projdeme si dvě již neexistující ulice. Mlýnskou 

a Martinskou, které stály v místě obchodního centra 

Hvězda a Ellerovy ulice. Vedly směrem k ramenu Otavy 

a před řekou se obě spojily, Mlýnská ulice byla velice 

úzká s nerovným kamenným povrchem /kočičí hlavy/ 

a po ní jsme chodili na školní hřiště, které stálo vedle 

zimního stadionu SK Strakonice, na němž  hrály v létě  

ženy Fezka pozemní hokej a o poutích se zde konaly 

chovatelské výstavy. K Mlýnské ulici patřily  domy: č. p. 

183, ve kterém bydleli zeleninář a zahradník pan Josef 

Vlk s manželkou Ludmilou, kovář pan Josef Vlk, pekař 

pan Karel Vlk a   tovární dělnice paní Kateřina Vlková. 

Dále dům č. p. 184 ve kterém žil rolník pan Antonín Jirsa 

s  manželkou Josefou, tovární dělnice paní Anna Rejžková 

a penzistka paní Marie Rejžková. Následuje poslední 

dům č.p. 175. Zde byl mlýn dřív zvaný podle majitelů 

Hrabičův, pak Vítkův, říkalo se zde v Luzíně. Později sem 

přišel mlynář od Řepického rybníka pan Karel Zelenka 

s  manželkou Alžbětou, v roce 1938 ho převzal jeho syn 

Karel. V  sedmdesátých letech  byl mlýn demontován a 

měli v něm sídlo pozemní stavby.  Dále zde dřív bydleli: 

soukromník pan Václav Jírovec, zvěrolékař pan MVDr. 

Josef Kubička s manželkou Marií a soukromnice paní 

Anna Kutová. Pod dřevěnou lávkou vedoucí přes rameno 

Otavy jsme se v zimě vozili na ledových krách. Na  jezu 

jsme většinou skončili ve vodě a doma nás čekal výprask. 

Druhou uličkou byla Martinská. Obě ulice tvořily dole po 

spojení malé náměstí. Martinskou ulici tvořilo 5 domů: 

č.p. 178 kde žil pan Jan Čelakovský, mistr kominický 

pan Josef Sýkora, kapelník pan Karel Čapek a  dělnice 

paní Marie Neumanová a   pak pan Jíně s rodinou 

v  dalším domě č. p.179 bydlel rolník pan František Šíp 

s  manželkou Marií, rolník pan Robert Šíp a modistka 

paní Josefa Šípová, v následujícím domě č.p. 180 bydlel 

švec a obuvník pan Jan Pikl a   kuchařka paní Jana 

Piklová. Dalším domem bylo č. p. 182 kde bydleli rolník 

pan Robert Koubek s manželkou Annou, tovární dělník 

pan Robert Kacovský s manželkou Antonií, rolník pan 

Václav Koubek, paní Anežka Koubková v  domácnosti, 

dělnice paní Magdaléna Kubíčková, tovární dělník pan 

Antonín Ohnesorg s manželkou Annou  v posledním 

domě ulice č.p. 291 bydlel zahradník, sadař a řezník pan 

Jaroslav Hanzlovský s manželkou Marií, soukromnice 

Anna Hanzlovská a obchodnice s ovocem a zeleninou 

paní Růžena Hanzlovská, dál zde bydleli řezníci otec a syn 

Františkové Košákové. 

Tím opouštíme dvě již neexitující ulice a budeme 

pokračovat ulicí Siebertovou rohovým dome č.p. 185 ve 

kterém měl obchod koloniální pan František Komárek 

s manželkou Annou, za války zde mohli prodávat židům 

na pultu, který stál stranou. My jsme sem ze školy 

chodili pro kornout skvělých fialek, cukrkandlu nebo 

mejdlíček. Dál zde bydleli a živnost provozovali krejčí 

pan Václav Vlček, nákladní autodopravu zde měl pan 

Miloslav Kupeček, provaznictví paní Terezie Bažatová, 

soukromnice paní Josefa Skřivanová, pan Josef Mařík 

a paní Marie Papežová. Ještě dřív zde byla hospoda 

Matěje Krupky „U Modré hvězdy“.  Následuje dům č. 

p. 186. Oblíbená hospoda „U Vachtů“ a uzenářství 

pana Josefa Vachty. Po jeho smrti r. 1923 je převzala 

jeho žena Marie a téhož roku jeho syn Jaroslav. Od 

roku 1934 pak patřila jeho nevlastnímu bratru Karlovi. 

Poté přešla na  děti Karla Vachty, který zde byl se svou 

sestrou Anežkou. Krátký čas byli v hospodě Machovi 

a pak se znovu Vachtů vrátili. Dělával se zde vynikající 

přesbuřt-tlačenku, hospodě se také říkalo „V Prdeli“ 

Byla zde výborná kuchyně, protože paní Áša byla 

vynikající kuchařka. Chodili sem nejen zaměstnanci 

nemocnice a po fotbale i příznivci a hráči Fezka, za 

které pan Karel Vachta také hrál. Smažák a   malý 

tataráček s topinkami to byla pochoutka za pár korun. 

Hospoda byla v oblibě i u zdravotníků, kteří se k ránu 

vraceli do špitálu rozjařeni. Primář MUDr. Fifka dal 

tehdejšímu vrátnému Kovářovi příkaz je nepouštět 

do nemocnice. Našli si však způsob jak to obejít. 

Využívali autobus od Zeleného orla, který ráno vozil 

lidi z nemocnice na nádraží, v němž si lehli na podlahu 

a do nemocnice se tak dostali. Po zbourání byl Karel 

Vachta se synem Luďkem v hospodě „U Vachtů“ dřív 

„U zlatého beránka“, „U Kubatů“ či „U Hutara“  Dalším 

již neexistujícím domem je č.p. 187 pana Ludvíka 

Krupky rolníka, který zde žil s manželkou Terezií /později 

postavil dům č.p. 564 o něm až v dalším pokračování/. 

I v tomto domě kdysi za Rakouska bývala hospoda Dál 

zde bydleli  tiskař pan Miroslav Krupka, soukromnice 

paní Anna Piherová, soukromník pan Josef Richter 

a konstruktér pan Adolf Sýkora s manželkou Marií. 

Posledním ze zdemolovaných domů je č.p. 188, kde 

bydlel truhlář pan Rudolf Bažata s manželkou Annou, 

tovární dělník Hynek Bažata s manželkou Josefou, 

paní Jiřina Bažatová v domácnosti a sedlář pan Jiří 

Bažata. I zde bývala hospoda „U Bažatů“ a jelikož byla 

za městskou branou, říkalo se zde také „Na Zábraní“,   

někdy také „Na Šukandě“. Příště začneme tím, co je na 

místě zbouraných domů.

Zelenkův válcový mlýn

Restaurace U Vachtů
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Přístavba obchodního centra Maxim

Obchodní centrum Maxim se rozhodlo rozšířit 

své obchodní prostory, aby mohlo svým 

zákazníkům nabídnout ještě více služeb. 

Stavba je již v plném proudu a dokončí se 

v   září tohoto roku. Jako místo bylo zvoleno 

bývalé květinářství, které bylo zbouráno a na 

jeho místě již brzy vyroste budova, nabízející 

prostory pro nové obchody a kanceláře. 

Rozhodně nemůže být řeč o něčem malém, 

podlahová plocha bude mít zhruba 230 

metrů čtverečních ve dvou podlažích. Objekt 

bude přímo napojen na již stávající objekt OC 

Maxim. Jedná se tedy o velmi lukrativní místo 

s blízkým parkovištěm a výbornou dostupností. 

Stavbu má na starosti místní firma Toman.

Podrobnější informace nám sdělil Ing. Václav 

Hoštička, jednatel společnosti SR Soft s.r.o., která 

je vlastníkem obchodního centra Maxim.

Co bylo podnětem pro rozšíření OC Maxim?

„OC Maxim a objekt Prioru jsou největší ob-

chodní domy ve Strakonicích s celkovou plochou 

cca deset tisíc metrů čtverečních. Je tu největší 

koncentrace obchodů a zákazníci si nákupy v této 

lokalitě velmi oblíbili. Z toho vznikla potřeba rozšířit 

nabídku prodejních prostor pro další obchody.“

Máte již nějakou určitou představu, jaké ob-

chody budou v nových prostorách?

„Zatím mohu pouze prozradit, že se zákazníci 

mohou těšit na rozšíření nabídky z oblasti prodeje 

květin a okrasných předmětů a zároveň dojde 

k  jisté změně v umístění současných obchodů.“

Chystáte se i zároveň řešit parkovací místa 

před OC?

„ Parkování v oblasti OC Maxim je dlouhodobý 

palčivý problém, který je dán nejenom omezeným 

množstvím parkovacích míst. Dalším problémem 

je, že se doposud nepodařilo s městem dohodnout 

změnu parkovacího režimu na těchto, městem 

vlastněných, parkovištích. Jde o neblahý fakt, že 

parkovací místa jsou od rána obsazeny celodenně 

parkujícími vozy. Navrhujeme změnu v podmínkách 

parkování, která by vytlačila celodenně parkující 

vozidla a uvolnila tak místo ve prospěch krátkodobě 

parkujících zákazníků obou obchodních domů. 

Zároveň by tato potřebná změna parkovacího 

režimu umožnila i noční parkování pro občany 

žijící v okolí. Věřím, že nové vedení města bude 

tuto změnu podporovat, neboť ta prospěje všem 

občanům.“

Proč byla pro dostavbu vybrána právě fir-

ma Toman?

„Firma Toman byla vybrána investorem na 

základě nabídnutých podmínek.“

Plánujete po dostaveni objektu nějaké velkole-

pé otevření a představení zákazníkům?

„V tuto chvíli mohu jen tajemně napovědět. 

Nechte se překvapit a sledujte informace v našem 

měsíčníku a facebooku, který Vás bude průběžně 

informovat.“

Tereza Kramlová
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V loňském roce jsme prvně pořádali akci 

pro naše ratolesti s názvem „Maximální 

čarodějnice“.

Jelikož se tato akce setkala s velkým 

zájmem a pozitivní odezvou, rozhodli jsme 

se ji opět realizovat. Zváni jste všichni, bez 

rozdílu věku či pohlaví. Důležité je mít dobrou 

náladu a  čarodějnický hábit. Fantasii se meze 

nekladou.

Celá akce bude startovat v 16:00 hodin 

u vchodu do Obchodního centra Maxim 

Strakonice, kde si budete moci zakoupit lístek 

v hodnotě 20,- Kč. Ti, kteří mají soutěživého 

ducha, mohou v jednotlivých provozovnách 

soutěžit. Hry budou jak vědomostní, tak 

i   sportovní. Ovšem nikdo se nemusí bát, 

že by je fyzicky nezvládl, je to opravdu i pro 

nejmenší. Důležité je, abyste se všichni bavili. 

Po úspěšném absolvování dané disciplíny 

každý soutěžící dostane malou odměnu. 

Budete se moci nechat inspirovat i pobavit 

čarodějnicemi, kterých v našem centru bude 

opravdu hodně.

Přibližně v 17:15 se bude konat překvapení 

Baby Jagy, proto bude důležité, mít u sebe 

zápisný lístek, který jste si zakoupili u vchodu. 

Zhruba po čtvrt hodině se nám po okolí rozvoní 

vuřty, na kterých si účastníci se zakoupenými 

lístky budou moci pochutnávat, aby nabrali sílu 

na odlet domů, do svých končin.

Maximální čarodejnice

29.4.2015, od 16:00.

 

Čarodějnice a čarodějové si mohou dojít k Pavle Chadrabové (manikúra a pedikúra) 
pro glitrové tetování

Jana Sekerková
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Oblastní manažer
Pro tým stabilních a úspěšných obchodníků 

hledáme Oblastního manažera pro oblast Klatovy 

– Strakonice. Požadujeme maturitu a zkušenost s 

vedením týmu. Mzda od 25.000 Kč dle zkušeností. 

Volejte 725 448 571

Administrativní pracovnice,

sekretářka, stavba Horažďovice. Požadujeme: - 

SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru, - flexibilitu 

a odpovědnost, - řidičský průkaz skupiny B, - 

spolehlivost, - znalost práce na PC (MS Office), - 

vhodné i pro absolventy. Nabízíme: - dobré platové 

podmínky, - jistotu u prosperující firmy se zahraniční 

účastí.

Volejte BERGER BOHEMIA a.s.

+420 378 777 241

Soustružník-frézař
 na CNC strojích na tří směnný provoz. Požadujeme 

manuální zručnost, odpovědnost, praxi nebo vyučení 

v oboru. Nabízíme stabilní zaměstnání, odpovídající 

ohodnocení. Nástup možný ihned.

Volejte KOVO FRITZ, s.r.o.

+420 608 968 704

Reprezentant/ka
 pojišťovny. Požadujeme SŠ vzdělání, trestní 

bezúhonnost, komunikativnost, příjemné 

a   reprezentativní vystupování, obchodního 

ducha. Flexibilní pracovní doba, zajímavé finanční 

ohodnocení. Vhodné i pro absolventy. Lokalita 

Strakonice. Nástup ihned

Volejte Allianz pojišťovna, a.s.

+420 728 141 476

Dopravní firma
 přijme automechanika, znalost nákladních vozidel 

DAF, MAN výhodou. Místo výkonu práce je Netolice. 

Náplní práce jsou opravy nákladních vozidel a 

návěsů, příprava na STK, Požadujeme min. střední 

odborné vzdělání, vyučení.

Volejte ŠINDELÁŘ SPEDITION, s.r.o.

+420 731 123 131

Hledáme administrativního
pracovníka/ci. Požadujeme min. ÚSO s  maturitou. 

Požadavky: Znalost podvojného účetnictví, pasivní 

znalost NJ, znalost v oboru spedice

Volejte Hejdánek, s.r.o.

+420 724 601 292

Klientský poradce /kyně     
pro Strakonice. Náplň práce: Maloobchod, 

velkoobchod, obsluha klientů, klientský servis, 

organizační činnost. Práce je vedena zejména přes 

telefon a PC (internet). Vedlejší činnost 3-4 hod. 

denně, příjem 15-20 tis./měs. Hlavní činnost 6-8 

hod. denně, příjem až 35 tis/měs. Požadujeme min. 

středoškolské vzdělání/vyučen.

Volejte Projekt PZD

+420 734 353 707

Uklízeč/ka.
 Do casina přijmeme pracovníka/pracovnici na 

úklid. Požadujeme čistý trestní rejstřík, pečlivost, 

pracovitost. Práce na plný nebo zkrácený úvazek. 

Více info osobně. Zasílejte stručný životopis

Volejte ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s.

+420 737 288 382

Kuchař/ka.     
Požadujeme min. střední odborné vzdělání, 

vyučení a praxi (podmínkou). Nástup ihned.

Volejte Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 

škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, 

Strakonice

+420 605 295 788

Skladová účetní.
 Požadujeme alespoň úso (vyučení s maturitou) 

vzdělání, znalost práce na PC, řidičský průkaz 

skupiny B. Vhodné pro absolventy.

Volejte Výrobně obchodní družstvo Lidmovice

+420 728 277 239

Správa klientů
Hledáme kolegyni pro správu našich dlouhodobých 

klientů. K dispozici kancelář, benefity a nástupní plat 

14.000 Kč. Životopis zašlete na vaclav.bednar@

mpss.cz

Realitní poradce,

 Náplň: práce v terénu, Nabízíme: prům. výdělek 

35000 Kč, obchodní příležitosti zajištěny, provize z 

prodeje, zaškolení zdarma, automobil a tel. s neomez. 

voláním. Požadujeme: sebevědomého člověka, 

který jde za svým cílem, smysl pro zodpovědnost 

a orientaci na klienta, komunikativnost, trest. 

bezúhonnost, ŘP sk. B., nástup ihned.

Volejte Bart Reality, s.r.o.

+420 606 669 026

Přijmeme prodejce,

 produkt manažera výpočetní techniky a síťových 

prvků naše pro pracoviště ve Strakonicích. Pracovní 

náplní je nákup a prodej nabízených, jejich zadávání 

do systému , péče o zákazníky. Znalost a praxe v 

oboru vítána , není podmínkou. Mzdové ohodnocení 

dle dosažených výsledků. Vhodné pro SŠ i VŠ 

absolventy.

Volejte PENTA CZ, s.r.o.

+420 602 468 307

Do kanceláře
v centru Strakonic hledáme nového kolegu/

kolegyni. Plat min. 15000 Kč. Středoškolské 

vzdělání podmínkou. Volejte 725 448 571
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Péče o duši a tělo - Energetické terapie
Blíží se jaro a my doufáme, že nabereme novou 

sílu a energii. Co to tedy je ta energie, kterou všichni 

chceme, kde ji bereme a kde ztrácíme?. Často slýcháme 

„ Já nemám žádnou energii“. Méně často: „Jsem nabitý 

energií“. Asi všichni ví, že sílu bereme ze vzduchu, potra-

vy, přírody a více, či méně i z vesmíru. Logicky to zname-

ná, že by každý měl mít dostatek energie. Nehladovíme 

a žijeme v materiálním blahobytu, na rozdíl od většiny 

světa. Přesto jsme unavení a většinou nespokojení. Je 

to především proto, že naše mysl jede na plné obrátky, 

ani na chvíli se nezastaví. Vytváří konstrukce, které čas-

to nemají reálný základ, vyrábí i obavy, z nichž vznikají 

emoce, které nám sevřou hrdlo a rozbuší srdce. Ztrácíme 

energii, když vysíláme emoce strachu. Ze strachu vzniká 

hněv, nenávist, zášť, žárlivost atp. Pochopitelně pak tyto 

emoce verbálně nebo neverbálně vysíláme do okolí, a co 

vyšleme, se nám opět vrací. Je to jako začarovaný kruh, 

ze kterého se zdá není úniku. S chaosem v sobě nic ne-

vyřešíme, musíme se zastavit a dát prostor své intuici, 

svému srdci. Z klidu vyjde pozorování a z pozorování po-

znání, které nás uvede do rovnováhy a harmonie. Láska a 

strach jsou dvě základní emoce. Pokud pociťujeme lásku, 

cítíme naplnění, strach nás ochromuje a jsme vyčerpaní.

Teď bych chtěla velmi jednoduše popsat náš energe-

tický systém.

 Aura

Aura je obal, který máme rozprostřený kolem svého 

těla, souvisí i s naším charizma, nevědomky tak půso-

bíme na ostatní. Každý máme tento obal jinak velký a 

různě hustý a barevný. Souvisí i s naší životní vitalitou. 

Nemoc začíná v auře prostřednictvím našeho podvědo-

mí. Časem se projeví i ve fyzickém těle.  Aura, čakry a 

meridiány tvoří energetický systém, kterým jsme spoje-

ni s vesmírem. Začátek nemoci je vždy v energetickém 

těle, auře. Pokud nerovnováha trvá dlouho, tělo je špatně 

zásobováno energií a projeví se funkční poruchou nebo 

nemocí. Proto není trvalé uzdravení záležitostí fyzického 

těla, léčení se musí dotknout energetického systému, 

který má zásadní vliv na náš organizmus. 

 Čakry

Čakry patří k energetickému systému a hrají důležitou 

roli pro zdraví a léčení. Můžeme si je představit jako body, 

kterými je duše spojena s fyzickým tělem. Můžeme je 

pozorovat jako energetické víry, které vycházejí z bodů 

jednotlivých čaker. Otáčejí se dovnitř nebo ven v kruho-

vém otáčivém pohybu vypouštěné vody. Každá ze sedmi 

hlavních čaker má nezastupitelnou funkci a velmi ovliv-

ňují kvalitu našeho života. Obvykle bývají zablokovány 

negativní energií, některé rotují rychle, jiné pomalu nebo 

skoro vůbec. Blokády vznikají především nezpracovaný-

mi emocemi. Pokud se dostanou do harmonie, okamžitě 

to pocítíme jako velkou úlevu.

Meridiány

    Meridiány jsou v úzkém vztahu s fyzickým tělem, s 

jing a jang - ženským a mužským principem. Nejsou to 

protiklady, doplňují se. Jedno bez druhého nemůže exis-

tovat. Jsou to dráhy, kterými je naše tělo zásobováno ži-

votní energií. Vedou pod povrchem kůže. Každý má spe-

cifickou funkci a souvisí s fungováním určitého orgánu. 

Pokud je proud energie narušený nebo zcela přerušený, 

následuje nevolnost a posléze nemoc. Místa, na kterých 

protínají povrch těla, se nazývají akupunkturní, akupre-

surní nebo tlakové body. Na těchto místech se dá proud 

energie nejlépe ovlivnit. Velmi je ovlivňuje naše myšlení a 

cítění. Každá emoce se projeví v energetickém a posléze 

i ve fyzickém těle.

Harmonizace energetického systému

Reiki je metoda, která omlazuje a je bezpečným, při-

rozeným způsobem nápravy mnoha akutních a chronic-

kých potíží. Mezi tyto potíže patří stres, migréna, záněty 

močového měchýře, ekzémy, artritida, bolesti zad, úz-

kostné stavy, deprese, nespavost, ischias, menstruační 

potíže a potíže v období přechodu. Neobyčejná cena Reiki 

tkví v tom, že účinkuje nejen na naše fyzické tělo, ale na 

všechny úrovně našeho bytí. Je to proto, že energie pro-

niká do hlubších úrovní.  Proto přináší trvalé výsledky. Re-

iki může prospět každému, včetně velmi mladých i star-

ších osob, těhotných žen i rekonvalescentů po operacích. 

Současně je to vynikající tonikum - těšíte-li se dobrému 

zdraví, Reiki vám pomůže si ho udržet.

M.  A. Rejšková 
tel.: 723 385 212

www.marejskova.cz

od 06.04.
otevřena   

terasa
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
20.4.2015) do předmětu zadejte heslo: křížovka. Nebo pište na adresu: Bezděkovská 30, 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 4.5.2015 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:  JARO
Výherci minulého čísla:  Jiřina Machníková- Radomyšl, Michal Pan- Strakonice  RECEPTY

www.recepty.vareni.cz

STUDENTSKÁ RUBRIKA: Mladý redaktor

vajec natvrdo.

Příchod jara

Každý rok bez výjimky přečkávám studenou, 

ale i krásnou zimu. Ale nejraději mám její konec 

a  příchod jara.

Ke konci února už cítím, že zima pomalu ztrácí 

moc a jaro ji sesazuje z trůnu. Sníh, jestli vůbec 

nějaký napadl, pomalu roztává a první stébla trávy 

vykukují na svět. Mezi nimi se pomalu, ale jistě 

začínají probouzet nádherné květiny a některé, jež 

jsou opravdu okouzlující, vyčarují skoro všem na 

tváři úsměv.

 Rád si vylezu na nějaké pěkné místo, kde je klid, 

a všechnu tu nádheru pozoruji. Když se podívám na 

oblohu, spatřím sluníčko pomalu se probouzející ze 

zimního spánku, jak se začíná smát na celý svět. 

Zavřu oči a nechám se unášet jen zvukem, který 

je kolem. Šumění lesa mě uklidňuje. Najednou ale 

slyším nějaký hrozně hlasitý šum. Rychle otevřu oči, 

rozhlédnu se, ale nikde nic není. Zavřu tedy oči znovu, 

zvuk se opět ozve. Zkouším pátrat po tajemném 

zvuku dál, ale marně. Nakonec mě napadne podívat 

se na oblohu. A v tu ránu je mi vše jasné. Ten šum 

vydávají ptáci, kteří se vrací z teplých krajů zpátky 

k nám domů. A v tom se stanu ještě šťastnějším. 

Dojde mi, že ráno, až se budu probouzet, nebo až 

půjdu do školy, bude mě doprovázet cvrlikání ptáčků 

a já si budu moct představit, co si asi tak povídají. 

Je možné, že třeba jeden pták zrovna vyznává lásku 

své milované. Anebo to může být i naopak. Možná 

se i hádají. Ale to snad není ani možné, aby se 

takhle nádherně někdo hádal. A při té cestě si budu 

vychutnávat vůni všech květin. I fotbal mě začne 

bavit mnohem víc. Zima opadne, a když se na mě 

bude slunce usmívat, bude se hrát jako po másle. 

A  navíc můžu oprášit kolo a vyrazit na cesty, kdy 

mě bude teplý vánek popohánět a rozkvetlá příroda 

mi zvelebí cestu. 

Ale také má jaro své nevýhody. Třeba déšť. Kapky, 

které na mě padají, mě studí, a když prší hodně, 

musím kolo otočit, nebo vzít míč do rukou a vrátit 

se domů, abych nenastydl. Ale déšť zase zalévá 

květiny, které poté rostou ještě mnohem rychleji 

a  voní ještě nádherněji.

Už teď se těším na den, kdy oficiálně začne jaro, 

kdy všichni lidé zahodí kabáty a svetry, oblečou 

si   jenom slabou bundu a vyrazí ven. Všechno 

dovádění bude doprovázet vůně květin, zpívání 

ptáků a svět bude hned veselejší.

Jan Petráň, ZŠ Povážská
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SPORT

Golf má tu výhodu, že s ním člověk může začít kdykoliv a dá se hrát i do velmi 

pokročilého věku. Vše je jen o tom, jaké „tempo“ si hráč zvolí,“ říká Ing. Martin Fučík.

V obci Kestřany, která se nachází mezi Pískem a Stra-

konicemi, již více jak 15 let funguje areál, jehož cílem 

je rozradostnit milovníky a příznivce golfu. Jedná se 

o   18-ti jamkové hřiště je pro množství přírodních i 

modelových nástrah výzvou pro každého hráče. Celý 

areál je zasazen do prostředí na rozhraní polí a lesů, 

na jeho ploše se rozprostírá několik rybníků a je dopl-

něn nadstandardní klubovnou s kompletním zázemím. 

Zajímavý je i fakt, že na vzhledu prvních devíti jamek 

se podílel architekt japonského původu Shunsuke Kato. 

Devítka druhá, otevřená v roce 2008, prošla po třech 

uplynulých sezonách redesignem, a hřiště se tak stalo 

hratelnějším i pro rekreační hráče.

Golfový areál v Kestřanech nevznikl na zelené louce, 

nýbrž na základě poptávky potenciálních hráčů, na 

což navazuje i Ing. Martin Fučík, marketingový ředitel 

společnosti CZ Golf, která kestřanský areál provozuje. 

„Na přelomu tisíciletí v písecké a strakonické lokalitě 

bylo asi 50 až 100 hráčů, kteří svůj koníček realizovali 

na jiných, v té době stojících hřištích, tudíž náš areál 

nebyl postavěn náhodou,“ objasňuje pan Fučík začátky 

kestřanské, golfové existence.

Každý rok se zde pořádají pravidelné turnaje, které jsou 

různého charakteru. „Jedná se buďto o turnaje klubo-

vé, které jsou primárně pro klubisty. Takto zaregistrova-

ných hráčů je tady tak na 300. Nebo je tu také možnost 

pro různé firmy, které si turnaj zamluví na určitý termín. 

Všem samozřejmě pomáháme s organizací turnaje 

a  dalšími nezbytnými věcmi, které jsou spojené s onou 

organizací,“ říká s tím, že kestřanský areál samozřejmě 

nezavírá dveře nikomu, kdo má zájem okusit tento ele-

gantní sport nevyjímaje ty nejmladší.

A právě na kurzech pro začátečníky golf v Kestřanech 

staví primárně. „Strategií naší společnosti je sázet na 

novou generaci. V České republice je asi tak 55000 

registrovaných golfistů. Naším zájmem i cílem je při-

vést hráče ke golfu, a to i v rovině obecné. Jinými slovy 

bychom stáli o to, aby se číslo hráčů, co hrají golf, stále 

zvyšovalo, třeba na i stotisícovou cifru,“ naráží na cí-

lovou skupinu, která je zaměřena tedy i na děti. Kurzy 

pro ty nejmladší jsou určeny pro děti ve věku 5-15 let. 

Výuka je zaměřena především na základy golfového 

švihu, základy pravidel a etikety. Samotný kurz má 19 

lekcí. 

Ovšem kurzy se netýkají pouze dětí. „Golf má tu výho-

du, že s ním člověk může začít kdykoliv a dá se hrát i do 

velmi pokročilého věku. Vše je jen o tom, jaké „tempo“ 

si hráč zvolí.“

V posledních dvou letech předchází náběru dětí do kur-

zů i výukový systém SNAG. „Rozhodli jsme se pro tuto 

alternativu hlavně díky zábavné formě a její jednodu-

chosti. Spolupracujeme se třemi školami v Písku a  ve 

Strakonicích. Pro děti prvního stupně základní školy je 

otevřen volnočasový kroužek ve spolupráci s tělocvi-

káři, kde si zkoušejí úplné základy golfu jako takového 

a určitě je to přínosné pro obě dvě strany,“ vysvětluje 

Martin Fučík.

Co se týče talentů, kteří v Kestřanech „vyrostli“, neváhá 

zmínit jedno jméno, které v posledních dvou letech fi-

guruje na první příčce klubového turnaje ve hře na rány. 

„Třeba Dominik Nousek hraje na vysoké úrovni amatér-

ské v celé republice, ale máme zde pochopitelně více 

velmi dobrých hráčů, kteří předvádí výborný golf,“ je si 

ing. Martin Fučík vědom kvalitní hráčské základny. Nic-

méně by chtěl zdůraznit, že právě na výkonnostní golf 

se v Kestřanech neklade až takový důraz a rozhodně 

nehraje prim. „Golf bereme jako skvělou volnočasovou 

aktivitu, která je vhodná pro každého a snažíme se 

bourat předsudky. Hřiště bereme jako sportoviště jako 

jakékoliv jiné a kde hráč, pochopitelně i nečlen, může 

trávit svůj volný čas v příjemném prostředí při oblíbené 

hře.“ A začít s golfem není zas tak nákladné, jak se 

může na první pohled zdát, což Martin Fučík jen po-

tvrzuje. „Za dvě stě korun, za což vyjde třeba návštěva 

kina, u nás začátečník získá dvě hodinové lekce s tre-

nérem, během kterých pozná, zda-li by jej golf mohl 

bavit. Vybavení na lekce pochopitelně zapůjčíme zdar-

ma,“ doplňuje.

Letošní sezona se prakticky rozjela již v nynějších 

dnech, ovšem oficiálně začne až prvního dubna, kdy 

naběhne do pravidelného koloběhu golfických zážitků. 

Pan Fučík by rovněž rád pozval veškeré zájemce, kteří 

by si chtěli okusit pravou golfovou atmosféru. Druhého 

května se bude v Kestřanech konat akce „Jdu na golf! 

Road Show, která Vám nabídne bohatý golfový pro-

gram, kdy si třeba i vy sami budete moci tento sport 

vyzkoušet a konečně poznat, jakou radost v sobě golf 

ukrývá.

Roman Škoda
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První příčku ve Sportovci Strakonicka beru stále mezi nejvyšší v mých 

individuálních oceněních, říká mladá basketbalistka Hana Kuncipálová.

Není žádným překvapením, že Strakonice 

mají ve své sbírce více než dostatečný počet 

talentovaných sportovců, ostatně měsíčník 

MAXIM o nich vydal již mnoho článků, nicméně 

tento rozhovor se konal s jednou vůbec 

z   nejtalentovanějších, alespoň podle ankety 

Sportovec Strakonicka, Hanou Kuncipálovou, 

basketbalistkou BK Strakonice, která onu 

anketu za rok 2013 ovládla.

Dnes devatenáctiletá studentka zdejšího 

gymnázia začínala s basketbalem v páté třídě 

základní školy Poděbradova. „Jako většina 

mladších sourozenců jsem se k basketu dostala 

díky mé starší sestře Kateřině, která v tu dobu 

už čtvrtým rokem hrála za místní strakonický 

klub,“ osvětluje své začátky a přiznává, že svým 

způsobem se stal její mateřský klub srdeční 

záležitostí. „Rozhodně se léta strávená v hale 

dají tak nazvat. Holky i trenéři jsou a  vždy byli 

přátelští, což je základní důvod, proč jsem tady 

tak dlouho zůstala,“ vysvětluje Hana.

Na otázku, která se dotazuje na její největší 

úspěch v prozatímní kariéře, odpovídá 

Hana Kuncipálová poměrně jednoznačně. 

„Samozřejmě, že každý týmový úspěch má 

vysokou hodnotu, ale nejvýše bych vyzdvihla 

stříbrnou a bronzovou medaili z Mistroství 

České republiky v kategorii starších žákyň, kde 

jsme bojovaly proti konkurenci týmů, jako jsou: 

Brno, Slovanka či Hradec Králové,“ poukazuje 

na výrazný úspěch strakonických hráček, což 

pouze potvrzuje to, jakou má ženský basketbal 

ve Strakonicích základnu.

I to je pádný důvod, proč se některé strakonické 

dívky dostávají až do reprezentačních výběrů. 

Hana Kuncipálová je tím zdárným příkladem, 

neboť se zúčastnila přípravy juniorského 

reprezentačního týmu. Co to se vší úctou 

a   respektem pro obyčejnou holku znamená? 

„Myslím, že pro každého hráče je to splněný 

sen. Porovnat své kvality s nejlepšími, stále 

se snažit zlepšovat a pracovat na svých 

nedostatcích. Beru to jako odměnu za výkony 

v sezoně a určitě i povzbuzení do další práce,“ 

je šťastná za velkou šanci rozehrávačka 

extraligového týmu BK Strakonice.

Právě tato nedílná součást individuálních 

úspěchů ji zařadila hned dvakrát do již 

zmiňované ankety Sportovec Strakonicka, kde 

se jí napodruhé podařil obrovský úspěch, a sice 

vyhrát kategorii Talent do 18 let. „Už samotné 

nominace si hodně vážím, na výhru jsem vůbec 

nepomýšlela, proto mě hodně překvapila. První 

příčku ve Sportovci Strakonicka beru stále 

mezi nejvyšší v mých individuálních oceněních, 

i když to byla práce nejen mne samotné, ale 

i  celého týmu,“ říká skromně. 

Nyní se Hana, která vyniká především 

v   rychlosti a obranné hře, zotavuje ze 

zranění kolene, tudíž jí nezbývá nic jiného 

než pečlivě trénovat na další sezonu, kde 

by měla předvádět opět skvělé výkony se 

svými spoluhráčkami. A je vidět, že se Hana 

už nemůže dočkat. „Nejvíce se těším, až se 

dostanu do formy před zraněním. Jinak plány 

a   cíle do budoucna zatím nemají jasnou 

podobu. Teď musím odmaturovat, hodlám 

nastoupit na vysokou školu a pak se uvidí, co 

bude dál,“ uzavírá Hana Kuncipálová.

Roman Škoda
foto: soukromý archiv Hany Kuncipálové

foto: Jan Petráš

foto:  Jan Škrle
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