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Slet čarodějnic u Maximu 2015

29. dubna se konala u strakonického centra Maxim 

sešlost, jež již na první pohled byla podtržena svým 

půvabem specifického rázu. Všichni měli možnost 

vidět, co ona sešlost má za význam. Jak již datum 

konání napovídá, šlo o slet čarodějnic, které nasedly 

na košťata opět po roce a přiletěly na své obvyklé 

místo, aby všem zúčastněným udělaly radost, 

pochopitelně hlavně těm nejmenším. A   radost 

a  smích se skutečně prolínal na každičkém pohledu 

malých dobrodruhů. Přes počáteční obavy, kdy slzy 

byly na pokraji, se mladí účastníci postupně otrkávali, 

aby pak pochopili, že se čarodějnic nemusí bát, ba 

co víc - klidně se i svěřit se svými momentálními 

pocity a nabrat tak jistotu bezpečí.

Nastala 16. hodina a paní Ivana Váchová 

z   hudební školy YAMAHA začala stejně jako 

minulý rok provádět více jak hodinovým 

programem. Společně se svojí učitelkou 

žáčci a   žákyně zpívali známé dětské písničky 

a  udávali tak odpoledni příjemný průběh. Bylo 

potěšující sledovat, jak se k účastníkům, kteří 

měli tento program dopředu naplánovaný, 

přidávají i ti, co viděli a slyšeli vše, co se děje 

u obchodního centra Maxim. Samozřejmě se 

jednalo především o  rodiče se svými ratolestmi, 

a co jsem se já osobně měl možnost zeptat, 

nikdo svého zapojení nelitoval. „Už na mostě 

jsem zahlédla čarodějnici, a ta nás tak trošku 

nasměrovala k Maximu. Bylo to ale příjemné 

a  asi hodinu jsme tu s dětmi strávili,“ řekla mi 

jedna maminka. 

Také nesmím opomenout firmy, které se k akci 

připojily a svou účastí odměňovaly v  průběhu šikovné 

a tvořivé děti, které z odměn měly velikou radost. DM 

drogerie dávala dětem vědomostní otázku a poskytla 
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dárkové balíčky. V Občerstvení byla možnost nalézt 

čarodějnici, která ke každému nákupu rozdávala 

chutnou palačinku. Z Maxim café obletovala prostor 

další čarodějnice se soutěžním úkolem a  motala tak 

dětem mozkové závity. Masnu Novák taktéž hlídala 

neposedná čarodějnice a rozhodně nebylo na škodu 

ji zkontrolovat! Naopak čarodějnice zvídavé, kterým 

se zalíbilo U Pekaře a v Tabáku, toužily po tom, aby 

se děti opět zamyslely a pokusily se odpovědět na 

různé otázky. Stejně tak Axis optik měla připravenou 

svou soutěž. Podobně to měla i   Pizzeria Venézia, 

u  které bylo ovšem zapotřebí dávat pozor, neboť zde 

probíhá stavba. V  Mako foto byla rovněž čarodějnice 

se soutěží a v  papírnictví Olympia čekala na tvořivé 

děti se stejně kreativními nápady. I kočárky Eva 

Kohoutová Mokrá měly připravenou svoji soutěž pro 

nejmenší. HM Studio Hračky bylo pod dohledem 

čarodějnic, které za splněný úkol rozdávaly zubní 

pastu. V Elektro Němcová čekal na ty nejstatečnější 

balónek. Velkou pozornost na sebe strhávala 

i   Modrá pyramida, kde se těšila zájmu oblíbená 

atrakce „Moucha“, kde se za pomoci suchého zipu 

mohly děti cítit jako moucha na stěně. Jak už bylo 

avizováno, účastníci této akce z Yamaha a Toledo se 

také převlékli do čarodějnického oděvu a měli po 

celou dobu připravené soutěže, hudební program 

a moderování celé akce. Projít si „Vítkův chodník“ 

a dostat odměnu v podobě glitrového tetování byla 

možnost v Manikúře a  pedikúře.

Akce proběhla ve výborné náladě. Měl jsem 

možnost sledovat vše s určitým odstupem 

a  nadhledem a mohu s klidným svědomím říci, že 

tyto události jsou vždy ku prospěchu věci. Děti se 

bavily a vidět jejich spontánní úsměv na tváři vždy 

zahřeje. Těšme se na příští rok. Všichni budete 

srdečně zváni!

Slet čarodějnic u Maximu 2015

Roman Škoda
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Za pravdu byl upálen

Šestisté výročí od mučednické smrti českého teologa, 

kazatele a středověkého církevního reformátora mistra 

Jana Husa si připomeneme letos, a to tradičně na den 

jeho upálení. Na státní svátek 6. července se na více jak 

dvaceti místech České republiky uskuteční různé před-

náškové konference, oslavy, historické festivaly i  tema-

ticky zaměřené prohlídky. Jihočeský kraj nevyjímaje, 

protože i on žije letos dobou husitů. Na březnovou re-

konstrukci bitvy u Sudoměře, květnovou Husitskou noc 

na strakonickém hradě a červnové Cipískoviště v  Pís-

ku naváže odhalení nově zrekonstruovaného pomníku 

Jana Žižky v Trocnově, pokládání věnců u pomníku 

Jana Husa či Mezinárodní husitský festival v Táboře. 

„Byl jsem žáčkem lačným, udělaje lžíci z chle-

ba, dotud jsem jedl hrách, až jsem i lžíci snědl.“ 
(Jan Hus v  díle O sobě)

Píše se rok 1369/1370, kdy se s největší pravdě-

podobností narodil u jihočeských Prachatic v chudé 

poddanské rodině v Husinci Jan Hus. Právě on odchází 

nejspíše v šestnácti letech studovat na Karlovu univerzi-

tu do Prahy. Silně průměrné až spíše podprůměrné vý-

sledky a účast při mnohých studentských výtržnostech 

mu znemožní získat nejvyšší teologický titul, kterým se 

v té době honosilo pouze šest lidí; tedy doktora teolo-

gie. Což mu je také na konci života v Kostnici negativně 

připomínáno.

Přes titul bakaláře se stává univerzitním mistrem, kně-

zem – který od 14. března roku 1402 káže v Betlém-

ské kapli – a později také rektorem Karlovy univerzity. 

V době dvojpapežství a Dekretu kutnohorského (1409), 

který způsobil odliv nečeských studentů pryč z Čech, 

se Jan Hus opírá o učení anglického teologa Johna 

Wycliffa, kterému se nelíbilo jakékoliv hmotné vlast-

nictví církve, systém odpustků i křížové výpravy. Spisy 

tohoto reformátora byly zakázány, spáleny a  i  v  Če-

chách nemohlo být kázáno o těchto „bludech“.

Papeže Jana XXIII. Hus nazval antikristem za vyhlá-

šení odpustků pro ty, kdo se zúčastní křížové výpravy 

roku 1412 proti králi Ladislavu Neapolskému. Jan 

XXIII. na Husa vyhlásil klatbu a stejně na všechny ty, 

kteří se s ním stýkali, ale také interdikt na místech, kde 

Hus pobýval, a nařídil jeho zajetí. Měl být souzen podle 

církevních zákonů a bylo nařízeno dokonce i zboření 

Betlémské kaple. V té době vzniká na Kozím hrádku 

dílo De ecclesia (O církvi), kde mimo jiné je poukázáno 

na to, že by se neměla ctít hlava papeže, ale ta Kristova, 

která má blíže k Bohu.

„Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone 

zjedovatělo, a otráveno je téměř všechno křes-

ťanstvo. Psi se o kost hrýžou. Vezmi kost a pře-

stanou.“ (Jan Hus v díle O církvi)

V této chvíli dal Hus najevo, že papežskou autoritu 

nerespektuje a odvolal se ke Kristu jako k „nejvyššímu 

soudci“. Na 30. října 1413 byl svolán koncil do Kostnice 

u Bodamského jezera, který měl nejen ukončit rozkol 

západní církve a reformovat ji, ale také právně vyřešit 

kázání Jana Husa.

Na pozvání krále Zikmunda cestuje s glejtem do Kost-

nice, kde věří, že bude moci svobodně disputovat o své 

nauce a víře. Tam je ale obviněn a uvězněn v kobce 

dominikánského kláštera až do března 1415. 

6. července 1415 bylo nařízeno Husovy knihy spálit, 

Jan Hus byl prohlášen za zatvrzelého kacíře, který ani 

přes apelování církevního sněmu své učení neodvolal 

a  byl předán světské moci, která ho odsoudila k upálení 

na hranici. I před smrtí mu ještě byla nabídnuta záchrana 

vlastního života, když odvolá, což se však znovu nestalo. 

„Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá 

mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit 

bez odporu svědomí.“ (Jan Hus v díle O svědomí)

Tak byl zpečetěn život Jihočecha Jana Husa, který na-

psal díla jako Proti bule papežské, Výklad Viery, Knížky 

o  svatokupectví, atd., zjednodušil slovanský pravopis 

zrušením spřežek a zavedením diakritických znamé-

nek; a jehož ostatky byly vhozeny do řeky Rýn, aby si 

jeho přívrženci neudělali z hrobu poutní místo.

U Husových přívrženců v Čechách způsobila zprá-

va o upálení hněv a odpor vůči těm, kdo jej vydali na 

smrt. Podobný osud se o necelý rok později nevyhnul 

ani mistru Jeronýmu Pražskému. Smrt dvou českých 

kazatelů způsobila napětí uvnitř Českého království, 

která posléze vedla k husitské revoluci – podle historika 

Františka Palackého k vrcholu národních dějin – a Jan 

Hus jako mučedník se tak stal jedním z předchůdců 

protestantské reformace. V roce 1999 prohlásil papež 

Jan Pavel II., že lituje Husovy kruté smrti a uznal jej za 

reformátora církve. I dodnes ale s některými Husovy 

výroky církev nesouhlasí.
Josef Němec

Den Afriky – naděje do budoucna

Tento den by nám měl zůstat na paměti. To, 

že Afriku sužují problematické mezilidské vztahy 

a   především chudoba, ví asi téměř každý. 

Včetně historie se článek bude věnovat i naději, 

že se na tomto kontinentu blýská na lepší časy, 

resp. se snad i blýskat začalo.

25. květen je Den Afriky, kdy se již po mnoho 

let konají oslavy africké jednoty. Svátek, jenž je 

spjat již s rokem 1963, kdy byla v Etiopii tento 

den založena Organizace africké jednoty (OAJ).

Význam tohoto dne měl odrážet  snahu lidí 

plných nadějí rozbít okovy koloniální nadvlády 

silou společné vůle. Oslavy tohoto dne 

napomohly k nárůstu zájmu o současné dění 

v Africe po celém světě i k většímu odhodlání 

obyvatel.

Význam Dne Afriky spočívá v jednotě, kterou 

vyjadřuje. Uměle vytvořené hranice, vnucené 

v nedávné historii v koloniálních dobách, 

zanechaly kontinent balkanizovaný v sevřených 

suverénních politických jednotkách, které jsou 

v globalizovaném prostředí těžko samostatně 

i   ekonomicky životaschopné.

Den Afriky dává příležitost se na okamžik 

zamyslet. Afrika stereotypně neustále evokuje  

obraz nesmírné chudoby a hrůzných hladomorů, 

prorůstání korupce, tragických příběhů 

občanských válek a zatracujících prognóz 

možného východiska. Nicméně podívejme se 

na fakta, kterými kontinent Afrika disponuje. 
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Nerostné bohatství nejchudšího kontinentu 

světa je paradoxně zlatým dolem, který nikdy 

nepřestal magnetizovat predátory vně tohoto 

kontinentu a   jejich přisluhovače na místě. 

Má se za to, že Afrika vlastní 99% světových 

zásob chromu, 85% platiny, 70% tantalitu, 68% 

kobaltu, 54% zásob zlata a navíc podstatné 

zásoby ropy a   zemního plynu. Na tomto 

kontinentu se vyskytuje také uran, mangan, 

diamanty a má i velké množství zásob bauxitu. 

Těžební dřevo a další zdroje poskytované lesními 

porosty je nutné k tomuto vábení přičíst i spolu 

s ohromnými zásobárnami podzemních vod 

v  některých nejsušších částech kontinentu.

Je tedy celkem logické, že zranitelnost Afriky 

byla a je bytostně spojena právě s jejím bohatstvím 

přírodních zdrojů a samozřejmě rovněž historií 

kolonialismu, kdy tyto zdroje posloužily jako 

vnadidlo. I řada současných neutuchajících 

občanských válek se zrodila z boje o nadvládu 

a  přivlastnění si afrického bohatství.

Zároveň si ale Den Afriky zaslouží oslavy – 

oslavujeme rozmanitost i vzájemnost, její kulturu 

a   identitu, historii a dědictví, znamenitost 

a úspěchy Afriky, její potenciál a naději do 

budoucna.

Přibližně před padesáti lety, s výjimkou 

Etiopie a  Libérie, byl celý kontinent koloniálním 

teritoriem, kde byly národy vystavovány 

ponižování úřadů cizích mocností, které o sobě, 

ironicky vzato, tvrdily, že jsou demokratické 

a civilizované. Asimilace, rasová segregace 

a   apartheid ztělesňují zlo koloniální vlády 

v  Africe.

Díky odvaze a odhodlání může dnes všech 54 

zemí kontinentu rozvinout svoji vlastní vlajku 

a  zpívat svou národní hymnu. I přes pozůstatky 

kolonialismu mají Afričané mnohem větší  

příležitost řídit svůj vlastní rozvoj sami a pro sebe.

Nad Afrikou tedy září naděje. Mezi lety 2000 

a 2010 bylo šest z deseti nejrychleji rostoucích 

ekonomik v Africe a mezi nimi Angola celosvětově 

na prvním místě.  Míra chudoby klesala o 1% 

ročně. Rozšířila se nabídka vzdělávání a ve 

školách je více dívek. V roce 2010 učinila Afrika 

dříve něco nemyslitelného – hostila Mistrovství 

světa ve fotbale.  A ještě nepředstavitelnější 

bylo, když Angola v r. 2011 nalila své peníze 

z  ropného průmyslu do Portugalska sužovaného 

dluhy, aby spasila dřívější koloniální mocnost od 

ekonomického pádu.

Den Afriky se stal globálním fenoménem. 

Zasloužila se o to Africká diaspora a další, sdílející 

vizi mírové, prosperující Afriky. Na mnoha místech 

světa se realizují přípravy k   oslavě tohoto 

jedinečného dne, což je velice potěšující.

Pro Afriku a Afričany je Den Afriky neustálým 

připomínáním společných dějin otroctví 

a   kolonialismu, symbolem sdíleného dědictví 

a  kultury, bratrství v boji za dosažení pokroku v  míru 

a za rozvoj prostřednictvím jednoty, jako i volání po 

sjednocení v zájmu společné snahy po akceleraci 

africké integrace.

Nepodceňujme tento den. Připomeňme si 25. 

květen jako naději pro lepší zítřky černého kontinentu, 

třetího největšího na světě.

Roman Škoda

centrum.humanitasafrika.cz
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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!

Jan Malířský

Dnes pokračujeme Lidickou ulicí a to domem č. p. 

578, kde bydlel pan Josef Červený a v současné době 

zde bydlí rodina Ranglů. Následuje dům č. p. 573, kde  

bydlí Mašků a Kylbergerů, dalším domem je č. p. 564, 

kde bydlel pan Václav Krupka, odborný učitel pan Anto-

nín Šmiedt s manželkou Marií, kancelářský officiál paní 

Ludmila Šmiedtová, tovární dělník pan Václav Minařík 

s manželkou Janou, mistr kominický pan Josef Sýkora 

s manželkou Marií, profesor pan Jiří Kůst a kominictví 

zde měl pan František Bronec. Dnes zde bydlí Krupků, 

Hrnčířů a Parkosů. Posledním domem této řady je č. p. 

572, ve kterém bydlel pan Karel Lebeda, dnes patří ro-

dině Vaňků. Za zahradou stojí č. p. 514 dříve vila zdra-

votního rady a primáře strakonické nemocnice MUDr. 

Jiřího Fifky, který zde žil s manželkou Anežkou. Ještě 

jsem pana doktora zažil při odvodu na vojnu. Byl zde 

rentgen ze štítu a dnes zde má sídlo Česká obchodní 

banka. Dalším domem bývalo č. p. 565, kde bydlel 

strojní zámečník pan Rudolf Kovář s manželkou Fran-

tiškou a zámečník pan Antonín Kovář. Na uvolněném 

pozemku dnes stojí panelový dům č. p., 1180. V domě 

s č. p. 368 bydlel soukromník a obchodník s uhlím pan 

Jan Pixa s manželkou Magdalénou. Dnes posledním 

domem řady je č. p. 619 kde žije rodina Vojtů.

 Vpravo vedle mostu stojí mateřská školka s velkou 

zahradou s č. p. 625. I zde stávaly domky. Původně 

zde most nebýval. Pod školkou bývala stará jatka č. 

p. 328, kde bydleli Hrašů, Krejčích, řezník pan Tomáš 

Mikeš s manželkou Františkou a služebná paní Anna 

Mikešová. Také zde stál hotel Henry dnes hotel Splávek 

s  výbornou kuchyní. Kousek pod ním, na velkém place 

bývaly dobytčí a výroční trhy. Na druhé straně proti 

jatkám v č. p. 326 měli své hospodářství pánové Karel 

a Václav Faměrovi, kteří zde žili se svými manželkami 

Annou a Josefou. Dnes zde začíná Sídliště 1. máje 

s   celou řadou panelových domů /13/ a dětských 

hřišť. Součástí sídliště je prodejna, supermarket 

Partner č. p. 565. Dřív zde býval supermarket Mainl 

a pošta Strakonice 4. V některých z domů mají 

pronajaté místnosti živnostníci, na příklad v č. p. 1136 

je prodejna tabáku drogerie, v č. p. 1145 kadeřnictví 

a holičství a   v   č. p. 1146 prodejna Rivel. Nyní 

přejdeme přes silnici a  budeme se vracet ke Hvězdě. 

Na začátku stojí jedny z  prvních zděných dvojdomů 

stavěných svépomocí přes stavební bytové družstvo. 

Jsou ve třech řadách s  č. p. 1115-20. Pak následuje 

ulice k viaduktu s   řadami garáží. Na začátku ulice 

Karla Hradeckého stojí dvě kapličky stojící nad hroby 

francouzských a rakouských vojáků  z války v   roce 

1741. Zasvěcené jsou: jedna zvaná též „kaplička 

Šípů“ Sv. Janu Nepomuckému, jehož socha bývala 

pod ní na mostě a druhá kaplička byla zasvěcena 

Nejsvětější Trojici. 

Směrem do města v bývalé zahradě dnes má síd-

lo firma Elit, autodílny. Potom už dojdeme k zajímavé 

stavbě č. p. 300 hospodě „ U města Prahy „ a u té se 

krátce zastavíme. Říkalo se zde u Tejšlů a postavil jí 

stavitel Čeněk Tejšl a postavením nové silnice s mos-

tem jí přestavěl do dnešního romantického slohu. Cho-

dívali sem stávkaři a ti tam říkali „Na Čůrandě“. Kus 

za hospodou vedla demarkační čára, kde se koncem 

války setkala vojska americké a ruské armády.  V  de-

vadesátých se tu říkávalo „ U Džima“. Vedle bývala 

benzinová pumpa, kterou obsluhoval pan Hejtmánek. 

Dnes je zde hospoda U Hlaváčka, Tipsport, byla zde 

i  sázkovka Chance, je zde Herna sport bar BELLAGIO. 

Dřív zde ještě bydleli hostinský pan Jaroslav Novák 

s   vbmanželkou Marií, úředník pan Leopold Dejmal, 

tovární dělnice Alžběta Zemenová, úředník pan Josef 

Hampl, tovární dělník pan Josef Mráz s manželkou 

Karolínou a hostinský pan Ludvík Teyšl s manželkou 

Karolínou. Blízko silničního podjezdu stávala dříve také 

malá hospoda  „ V  Bačkoře“ někdy se říkalo „Na Mej-

tě“, protože se zde na začátku města vybíralo mýto za 

vezené zboží. A to bude pro dnešek všechno.  

Hostinec U města Prahy, období R-U

 Výstavba sídliště 1. Máje

Kapličky v Hradeckého nyní

 Kapličky v Hradeckého dřív

U města Prahy r. 2014

Bývalá Fifkova vila
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RENOVACE – NOVÁ VANA DO STARÉ BEZ BOURÁNÍ
Firma Renovo-cz Vám představuje nejlevnější 

a nejkvalitnější možný způsob renovace Vaší 

poškozené vany. Tento systém umožňuje 

použití vany již za 24 hodin po montáži. 

Celková renovace trvá dvě hodiny a je zcela 

bez bourání a poškození obkladu. 

Použitým materiálem vanové vložky na 

míru, je akrylát, který se používá na výrobu 

klasických 100% akrylátových van nabízených 

na trhu. Kvalitu dokládáme zárukou 5 let, avšak 

životnost takové vany je až 50 let.

 V současné době lze nalézt na našem trhu 

dva typy akrylátových van a to vyrobené ze 

100 % akrylátu či ABS desek s akrylátovým 

povrchem, které mají menší životnost a při 

poškození jsou neopravitelné.

!! POZOR !! na nekvalitní laminátové a plastové 

vložky. Praskají a loupe se z nich barva. 

Akrylátová vložka musí mít minimálně 5-6 

mm. Nejde jen o sílu akrylátu, ale také o možnou 

údržbu akrylátové vany. Při poškození naší 

vložky je možné akrylát jednoduše zabrousit 

a vana vypadá zase jako nová, což u běžných 

ABS desek potažené akrylátem nelze, protože 

síla akrylátu je u nich v desetinách milimetru. 

Akrylátová vana má spoustu výhod.

Vysokou životnost oproti ABS, velmi dobrou 

zvukovou a tepelnou izolaci. Je hygienická 

a  snadno se čistí. Je UV-rezistentní a snadno 

se používá a opravuje. Akryl je vnímán jako 

teplý materiál, jak fyzicky, tak i vizuálně.

Navíc, při zřízení nové vany, Vám firma 

Renovo-cz i zástěnu, umyvadlo, baterii, 

koupelnový nábytek. 

Na webových stránkách www.renovo-cz.eu 

nebo tel.:728 153 812 si můžete tedy nejen 

objednat (např. sprchy, zástěny, keramiku, ná-

bytek, baterie, doplňky, ale také kategorii lu-

xusní zboží, ve které najdete infrasauny, hyd-

romasážní vany, bazény a další), ale i  nechat 

se inspirovat krásným vybavením do koupelny 

a získat více informací ohledně všech služeb.

Nově na stránkách naleznete posuvné dveře 

k jádru s bezbarierovým vstupem, zasklívání 

balkonů a pergol. 

 www.renovo-cz.eu

(PR)

      NNAAVVŠŠTTIIVVTTEE  NNOOVV   OOTTEEVV EENNÝÝ  SSAALLOONN    
       1. VIP SHELLAC SALON ve Strakonicích        

   MMMooonnniiikkkaaa   KKKuuubbbaaa ooovvvááá   

OC MAXIM    
    , a ?  

MMoonniikkaa  KKuubbaa oovváá   CCNNDD  SSHHEELLLLAACC  
TTeell..::  773311//  112299  664499      CCNNDD  SSHHEELLLLAACC – návrat k  

 
 UV la BBEEZZ  PPIILLOOVVÁÁNNÍÍ!!!!!! 
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ITALSKÉ MATRACE NEJVYŠŠÍ KVALITY

Radíme vám: Která matrace je opravdu zdravotní?

František Vávra
Tel.: 601 394 146

www.nabytekvavrovi.cz

Prvním vodítkem je tradice výrobce.„Pokud je firma 

na trhu padesát let, nebude riskovat pověst tím, 

že by přišla s nekvalitním výrobkem, na který 

by se zákazníci nemohli spolehnout. Většinou 

je tato kvalita pak podepřena výzkumem, 

spoluprací s odborníky a neustálou modernizací 

a   zdokonalováním výrobků,“ říká Ing. František 

Hlaváč z firmy Magniflex, výrobce kvalitních matrací.

Z této rady vyplývá i druhá – je lepší si pro kvalitní 

matraci jít do kamenné prodejny, kde najdete vyškolený 

personál a   zcela samozřejmě si můžete matraci 

i  osobně vyzkoušet. Nic totiž nenahradí osobní zkušenost. 

Pamatujte na to, že prospíte vlastně třetinu života, takže je 

zásadní, aby to bylo na kvalitní matraci, která zajistí dobrý 

a posilující spánek.

Pokud budete hledat zdravotní matraci, nedejte se zlákat 

nereálnými sliby – žádná matrace vám nevydrží celý život, 

žádná není z materiálů, který nevyžaduje údržbu a také 

žádná nezpůsobí, že vaše letité problémy a bolesti, na 

které berete léky, se okamžitě vyřeší. Označení zdravotní 

matrace znamená ale jistotu, že její kvalita a benefity 

pro zdraví, které výrobce deklaruje, prověřili odborníci 

a  garantují je.  

Kvalitní zdravotní matrace podpoří léčbu bolestí páteře, 

nebude je zhoršovat a napomůže tomu, aby nevznikly. 

Výrobce takové matrace se jistě bude snažit i o to, aby 

byla nezávadná z hlediska alergií. Výborné anatomické 

i  ortopedické vlastnosti dokladuje i certifikáty – ideálně 

mezinárodními, které předcházely testy. Vodítkem je také 

to, že zdravotní matrace má nižší sazbu DPH. Kvalitní 

matrace je anatomická – zajišťuje optimální podporu 

anatomické stavby těla.

Jaký certifikát hledat?

Jako zákazník jistě nemusíte vysypat z rukávu názvy 

předních evropských testovacích laboratoří, na jejichž 

certifikáty se opravdu můžete spolehnout. Proto se vám 

jistě hodí nápověda – mezi takové laboratoře patří AJA, 

UKAS, LGA . Také testování přístrojem Ergochceck, 

EUROLatex Eco Standard, ÖkoTest Standard 100.

Nejvyšší zdravotní certifikací v rámci EU je tzv. Medical 

device class 1 – zdravotní produkt první kategorie, který 

je akceptován ve všech zemích EU. Takto cerifikovaná 

matrace poskytne dokonalou oporu páteři, kloubům 

a   svalům a navíc odstraňuje tlakové body, takže se 

nemusíte v noci tak často otáčet, zabraňuje tvorbě 

proleženin a neobsahuje žádné zdraví škodlivé substance.

Když už jsme u atestů – jistě se hodí i test na hořlavost, 

na absenci škodlivin a alergenů a otestování potahů, 

které by měly zabraňovat množení roztočů, plísní 

i  mikroorganismů. Takové potahy matrací lze v současné 

době považovat již za standard.

Důležitá je i země původu, abychom se vyvarovali 

možných zdravotně závadných materiálů. Proto je vždy 

lepší zjistit, zda jde o matraci vyrobenou v Evropě.

Co musí splňovat zdravotní matrace?

- Měla by udržet páteř během spánku v přirozeném 

zakřivení tzv. dvojitého S, a to jak při spaní na boku, tak 

na zádech. Jen pak může tělo dokonale regenerovat 

a  nehrozí svalové, kloubní ani jiné bolesti.

- Měla by deklarovat delší životnost, protože je vyrobena ze 

skutečně kvalitních materiálů, které vydrží – a to platí pro 

samotnou matraci i potah.

- Měla by být prodyšná, tvarově stálá a dobře udržovatelná.

- Měla by mít důvěryhodné certifikáty na všechny zdravotní 

benefity, které výrobce uvádí.

- Výrobce by měl mít tradici výroby a vlastní výzkum 

a  vývoj, ideálně i vlastní patenty

- Nejlépe když bude certifikovaná jako „Zdravotní produkt 

první kategorie“

Mnoho výrobců matrací se chlubí, že právě ta jejich je 

zdravotní. Jak to ale poznat, pokud už do takové chcete 

investovat? Prozradíme vám, na co se při nákupu zaměřit.
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Do kanceláře

v centru Blatné hledáme nového kolegu/kolegyni. 

Plat min. 15000 Kč. Středoškolské vzdělání 

podmínkou. 

Volejte 725 448 571.

Strojník

Sháníme strojníka na bagr. 

Více info na tel. 724824426

Montážní dělníci výrobků z kovů 

Iwis antriebssysteme spol. s r.o.. přijme pro 

pracoviště ve Strakonicích, Písecká ul. 893 

brigádníky na zajištění ručních prací ve strojírenském 

průmyslu - montáže kovových součástí POŽADAVKY: 

„manuální zručnost „dvousměnný provoz 

„spolehlivost nabízíme: „dohodu o provedení práce 

„odměnu Kč 78,--/hod. „příspěvek na stravování 

„možnou perspektivu dlouhodobějšího zaměstnání 

Nástup možný ihned

Kontakt od 8.00 do 16.00 hod. tel. č. 383411811, 

606640164  

Řidiči nákladních automobilů 

Autoškola PELLA s.r.o. nabízím volné pracovní 

místo na pozici řidiči nákladních automobilů v obci 

Strakonice .

Nabídnutá mzda za plný pracovní úvazek  je od 14 

000 Kč do 16 000 Kč hrubého. Jedná se o rozvoz 

nápojů. 

KONTAKT: telefonicky 7-20h - Dub Jaromír, 

tel.: 777750600, e-mail: dub@pella.cz

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

Obsluha vysokozdvižných 

a  jiných vozíků a skladníci

PROTOM Strakonice, s.r.o. nabízí volné pracovní 

místo na pozici obsluha vysokozdvižných a jiných 

vozíků a skladníci v obci Strakonice . Nabídnutá 

mzda za plný pracovní úvazek  je od 15 000 Kč 

hrubého. POŽADAVKY: zkoušky na vysokozdvižný 

vozík .

KONTAKT: Procházka Pavel tel.: 606 604 443  .

Ostatní uklízeči a pomocníci

OBS Korbel, s.r.o. nabízí volné pracovní místo na 

pozici ostatní uklízeči a pomocníci v obci Strakonice 

. Nabídnutá mzda za plný pracovní úvazek je od 11 

000 Kč hrubého. Jedná se o fyzicky náročnější práci 

(spíše vhodnější pro muže) Jedná se o ruční čištění 

strojů. Pracovní doba: 7-15h. Nástup ihned 

KONTAKT: Štroblová Jiřina, tel.: 608350078  

Prodavači ostatního zboží 

v  prodejnách

Petra Malínková nabízí volné pracovní místo 

na pozici prodavači ostatního zboží v prodejnách 

v  obci Strakonice. Nabídnutá mzda za plný pracovní 

úvazek je od 15 000 Kč hrubého.

POŽADAVKY: vyučen v oboru zahradník/florista 

nebo minim. praxe v květinářství 2 roky. Nutná 

znalost oboru tzn. vazba květin včetně svatebních, 

znalost názvů rostlin, výhodou je zkušenost 

s  kompletním vedením květinářství.  

Malínková Petra, tel.: 606930707, e-mail: 

kvetinymalinkova@seznam.cz  

Všeobecní administrativní 

pracovníci

 František Kůta nabízím volné pracovní místo na 

pozici všeobecní administrativní pracovníci v obci 

Volyně . Nabídnutá mzda za plný pracovní je od 14 

000 Kč hrubého. POŽADAVKY: vzdělání SŠ - obor 

nerozhoduje, nutná znalost práce na PC, praxe 

v  administrativě podmínkou Nástup - ihned.

KONTAKT: tel.: 724131650  

Číšníci a servírky

PDM NETOS s.r.o nabízí volné pracovní místo na 

pozici číšníci a servírky v obci Sedlice. Nabídnutá 

mzda za plný pracovní úvazek je od 18 000 Kč 

hrubého. Pracoviště: Hotel Na Velké Hospodě 

Sedlice POŽADAVKY: vyučení v oboru výhodou, 

praxe podmínkou VÝHODY: možnost ubytování.

KONTAKT: P. Musil, tel.: 608 971 427, e-mail: 

hotelnavelke@seznam.cz  

Mechanici a opraváři osobních 

automobilů 

PROKARAVAN s.r.o. nabízí volné pracovní místo 

na pozici mechanici a opraváři osobních automobilů 

v obci Řepice . Nabídnutá mzda za plný pracovní 

úvazek je od 15 000 Kč hrubého. Pracovní poměr 

na dobu určitou poté na dobu neurčitou . Pracovníky 

zaučíme. POŽADAVKY: zručnost, bezúhonnost, 

ochota učit se novým věcem, ochotný a profesionální 

přístup k zákazníkům, smysl pro kvalitu odvedené 

práce nástup: ihned NABÍZÍME: perspektivní práci, 

nové pracovní prostředí, jednosměnný provoz, práce 

na plný úvazek, vánoční a letní bonusy , podíly na 

hospodářských výsledcích , mladý kolektiv .

KONTAKT: v případě zájmu zašlete svůj 

strukturovaný životopis na email: hendrich@

prokaravan.cz nebo volejte na tel: 380 426 172  

Obsluha čerpacích stanic 

a mycích linek dopravních 

prostředků

Jedná se o obsluhu čerpací stanice OMV (proti 

autobusovému nádraží) POŽADAVKY: vzdělání ÚSO 

nebo vyučení v oboru prodavačka, praxe v obchodní 

činnosti vítána, bezúhonnost, zodpovědnost, 

spolehlivost, čistý trestní rejstřík.  NÁSTUP: ihned 

MZDA: od 14 000,- Kč+ příplatky za přesčas, 

so+ne, svátky 

KONTAKT: Janáčová Jana, tel.: 724 165 111, 

e-mail: janacova.jana@seznam.cz  

Prodavači v prodejnách

František Janda nabízíme volné pracovní místo 

na pozici prodavači v prodejnách v obci Strakonice.  

Nabídnutá mzda za zkrácený pracovní úvazek je od 

7 350 Kč hrubého.

Jedná se o chráněné pracovní místo - vhodné 

pro osoby se zdravotním postižením (I, II. stupněm 

invalidity) Pracovní úvazek zkrácený cca na 6h 

Pracovní doba dvousměnná 8 -13.30h, 13.30-19h 

+ 1x do měsíce sobota 

KONTAKT: Janda František, tel.: 736 247 902  
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Roset s.r.o.
Raisova 1004, 386 01 Strakonice,

areál firmy Prima a.s.
reklama@roset.cz,  389 771 390

AKCE reklamní plachta s oky
140 x 70 cm za 222Kčuvedená cena je bez DPH

letáky, plakáty, vizitky, samolepky, razítka, 
polepy automobilů a oken, fotoobrazy, 

reklamní polepy, potisk reklamních 
předmětů a textilu, cedule, bannery

www.roset.cz
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STUDENTSKÁ RUBRIKA: Mladý redaktor

NEOBVYKLÉ SETKÁNÍ
Je krásný den, právě jdu lesní cestou z tréninku. 

Jsem unavená, a tak si sedám na lavičku, která 

stojí u cesty. Z batohu vytahuji láhev s pitím. Je 

toho v ní už málo, tak ji dopiju a zahodím a doufám, 

že spadne do koše. Láhev však končí vedle koše, 

ale mně už se nechce ji sbírat.

Po chvíli se zvedám a chci jít domů, vtom zakopnu 

o kořeny stromu. Při pádu zavírám oči, a   když 

je otevřu, vidím, že se počasí změnilo – už není 

tak krásně, ale šero, skoro jako v noci. Zvedám 

se a   chci odejít, když se však rozhlédnu kolem, 

nevidím cestu, po které jsem přišla. I les jako by 

se změnil. Stojím v kruhu mezi stromy a najednou 

slyším dívčí brekot. Znovu se rozhlížím, ale nikdo 

tu není. Brekot se rozléhá ze všech stran. Sbírám 

všechnu odvahu a ptám se: „Kdo jsi?“

Brekot ztichne a pochvíli se ozve: „Jsem Gaia.“

Nadechnu se: „Kde jsi? Co se ti stalo?“

Dívka popotáhne: „Jsem všude.“

Z téhle věty mě zamrazí. „Jak to myslíš, všude,“ 

říkám pomalu.

„Lidé si ani neuvědomují, jak mi ubližují,“ spustí 

Gaia, „nedovedeš si představit, jak mne trápí jeden 

jediný odpadek, co vyhodí do přírody. A co teprve 

skládky na těch nejkrásnějších místech!“

Najednou se mi k nohám přikutálí láhev, kterou 

jsem odhodila. 

Přeruším Gaiu: „Tebe to bolí?“

Nastane ticho. Chvíli slyším jen šumění stromů 

a  pak se rozezní řev:

 „Samozřejmě, že mě to bolí! Je to, jako kdyby po 

tobě házeli kameny!“

Náhle se zvedá prudký vítr. „Promiň, já nechtěla,“ 

zachraptím.

„Takže ty jsi nechtěla?! Tak proč jsi tam tu láhev 

nechala?“

Dívám se na láhev. Zničehonic se rozletí na tisíc 

hořících kousků.  Ze stromů sálají plameny a  vy-

stupuje mohutný dým, který se mi dostává do plic 

a  omamuje mne. Začínám panikařit, nevím, co dě-

lat. Vybíhám z lesa, prodírám se mezi stromy, ale 

požár je rychlejší. Zakopnu o kmen stromu a  pa-

dám. Teď už slyším jen Gain děsivý smích, ale i ten 

jako by se ztrácel…

Otvírám oči a rychle se zvedám. Oddechnu si, je 

znovu krásně a hlavou probleskne: 

Byl to jen sen. Jdu ke koši, sbírám láhev a pomys-

lím si: Už nikdy nevyhodím žádný odpadek do pří-

rody.  Odkládám láhev do koše a usmívám se. Teď 

už se můžu v klidu vrátit domů.
Klára Čampulková

6. třída, ZŠ Povážská

Kapela Tři sestry slaví třicet let

Punkrocková kapela Tři sestry, která zahrnuje členy 

– Lou Fanánka Hagena, Ing. Magora, Supici Veroniku, 

Ronalda Seitla, Zdeňka Petra, Frantu Vávru, Jarouška, 

Frantu Kacafírka a Rosťu Cermana – zahájila své naro-

zeninové oslavy 21. – 23. května v pražském Braníku. 

Svoje celorepublikové Radegast turné rozjede, ale na dal-

ších jednadvaceti místech a Strakonice tradičně nemine, 

a to 19. června. „Ve Strakonicích hrajeme rádi. Bývá vět-

šinou dobré počasí a amfiteátr je velmi dobrý. Několikrát 

se nám tam také povedl slušný večírek, protože to bývá 

v době, kdy míváme narozeniny – já, Ing. Magor, Ronald, 

Jára Vydra. Takže se zase těšíme,“ říká hlavní frontman 

Lou Fanánek Hagen.

Třicet let je nejlepší věk, kdy všichni bývají na-

prosto při síle a nejlepší produktivitě. Jak jste na 

tom po třiceti letech právě vy?

Každý to cítí jinak. V životě kapely je to ale důstojný věk, 

protože málokterá kapela se dožije takového věku. Je to 

znamení, že má fanoušky, protože i ekonomický rozměr 

pomáhá skupině přežít takhle dlouho. Když se totiž hra-

je úplně zadarmo, tak spousta lidí je semletá ženitbou, 

vdáváním, v případě žen v kapelách – rodičovskými po-

vinnostmi a nutností shánět peníze pro chod rodiny – což 

pro to amatérské hraní je spíše na obtíž. My se nyní cítí-

me dobře. Nic nás netrápí, děláme desku atd.

Začínali jste před rokem 1989, jaký je rozdíl 

mezi hraním v minulosti a nyní?

Rozdíl je obrovský. Teď hrajeme na mnohem lepší 

aparát. Těžko říct, kdybychom byli stejně tak staří jako 

Olympic, jestli bychom byli slavní už před revolucí. My 

to srovnání nemáme. Rozhodně je nabídka a poptávka 

a nejde o to, jestli je skupina schválená a má povolení 

od úřadů. Pokud kapela prošla sítem stranických kontrol 

a ministerstvem kultury a určilo se, že je přínosná pro 

vzdělání pracujícího, tak kapela hrát mohla. I kdyby na ni 

chodili dva-tři lidi, bylo to jedno. Splnil se kulturní závazek 

a komunistický plán a kapela dostala stejné peníze, jako 

kdyby tam bylo deset tisíc lidí. Z tohohle důvodu mi je ale 

bližší ta spravedlivá doba volného trhu, která je teď.

Vzpomenete si ještě někdy na váš úplně první 

koncert?

Nevzpomenu si. Ono jich je několik jako by prvních a je 

to takové nostalgické. Hrálo se to tak špatně, že snad až 

do roku 1993-94 jsme vůbec střízliví hrát nemohli. Pak 

jsme se sehráli a začalo to být zábavné i za střízliva.

Hrajete s kapelou rádi i v cizině?

My jsme hodně přivázáni tady na češtinu, protože zpí-

váme česky a o věcech, které jsou typické pro Čechy. 

Myslím si ale, že bychom v široké Evropě našli spoustu 

posluchačů, protože zpíváme o běžných problémech typu 

holky, kluci a alkohol. Museli bychom se ale přizpůsobit 

jazyku, aby tomu rozuměli. Ale to my dělat nebudeme. 

Takže hrajeme v cizině spíš exoticky, tedy hodně vzácně. 

Byli jsme dvakrát v Americe, několikrát v Londýně, ale je 

to hraní hlavně pro krajany.

Kromě hraní jste vydali i vlastní kuchařku, jak 

jste se k tomu dostali? Vaříte rádi?

Tady v tom případě se kapela rozděluje na tábory va-

řičů a nevařičů. Já jsem nevařič, k vaření prostě vztah 

nemám, a hlavní vařiči naopak jsou Ing. Magor, který tu 

celou kuchařku vymyslel, a kytarista Zdeněk. Ostatní při-

spěli, čím mohli.

Máte vlastní nadační fond, který pomohl i Mar-

tinu Bihárymu zúčastnit se paralympiády v Tu-

recku. Vyhrál. Co byste rádi dál podpořili?

Tak většinou ty sporty. Ke mně se dostávají lidé, kteří 

jsou postižení nejčastěji nějak pohybově. I když Mar-

tin Biháry je zrovna kombinovaně pohybově a zrakově 

postižen. I já sám jsem v pohybu, jako patron sdružení 

Skibeck (amputovaní lyžaři), což je podpora tzv. podko-

lenkám, tedy lidem s podkolení amputací, jako mám i já. 

A to mě naplňuje, když pomáháme těm lidem ukázat, že 

to lyžování jde i s takovýmhle hendikepem nebo úrazem.

Na svých koncertech i při turné hrajete s různý-

mi kapelami. S kterými se vám hrálo nejlépe?

My hrajeme většinou s podobnými kapelami, neboť 

naše země je malá a na některé už jsme si prostě zvykli. 

Na letním turné s námi tradičně hraje Doctor P.P., MZH, 

E!E a na takové ty větší naopak jezdí Horkýže Slíže ze Slo-

venska, kdy se z toho vždycky stává taková mezinárodní 

tour, kdy bývá hodně našlapáno. Visací Zámek s námi byl 

dvakrát a těšíme se už na další souhru, protože to je náš 

vzor, i když o trochu starší než my.

Pomalu ale jistě se blíží léto, co vás čeká a ne-

mine? Bude nějaký ten odpočinek?

Tak ten nebude. Maximálně v mezičase mezi víkendy, 

protože budeme hrát jako každoročně od půlky května 

do půlky září a je to vzhledem k počasí, kdy se hraje ven-

ku. Objíždíme se svým turné, chodí na nás nejvíce lidí a 

nám se hraje venku prostě dobře, i když někdy nějaký ten 

koncert proprší. Ale většina jich je hezkých. Létu děkuje-

me. Máme i písničku o létu. Ta bude zase zaznívat jako 

poděkování za to, jak krásné je to období.
Josef Němec

Rozhovor vyšel ve spolupráci se studentským časopi-

sem JU Magazín
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Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
15.6.2015) 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 1.7.2015 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:  ŠEŘÍK
Výherci minulého čísla:  Zdeňka Lebedová, Strakonice a Marie Blažková, Přešťovice- Strakonice  RECEPTY

srecepty.cz

1 ks cukety
1 balení Mozzarelly
1 špetka bazalky
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KULTURNÍ PROGRAM ČERVEN

Výstava prací žáků DDM Strakonice

Termín: 5. 6. - 30. 6.

Místo konání: Maltézský sál

4. 6. vernisáž v 17.00 hod. 

v   Maltézském sále

Výstava prací dětí výtvarného ateliéru 

vlaďky Hradské DDM Strakonice

KONCERT JAKO Z POHÁDKY

Datum konání: 9. 6. od 18:00

Místo konání: Dům kultury

Taneční obor a dětský sbor FERE 

ANGELI ZUŠ Strakonice

Vás zve na KONCERT JAKO 

Z  POHÁDKY

Dance Show

Datum konání: 13. 6. od 13:30, 

Slavnostní galavečer od 20:00

Místo konání: Letní kino

15. ročník mezinárodní taneční 

přehlídky country, disco tanců, break 

dance, show formací a parketových 

tanečních kompozic.

KOUPÁK SMACK FEST 2015

12. - 14. červen 

začátek v 17:00

Koupaliště Volyně

Sedmý ročník nekonvenčního 

open-air festivalu s nezaměnitelnou 

atmosférou v čarokrásném prostředí 

prvorepublikové plovárny, který 

zahajuje to pravé léto, je tady :-)

Taneční odpoledne s písničkou

Datum konání: 14. 6. od 15:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 60 kč

 K poslechu i tanci hraje Jan 

Vondrášek z Klatov.

Tři sestry – Radegast tour 2015

Datum konání: 19. 6. od 18:00

Místo konání: Letní kino

Vstupné: 295 kč předprodej, 350 kč 

na místě

Jistě Vám neuniklo, že letos Tři sestry 

oslaví své 30. narozeniny.

Narozeninové oslavy propuknou 21. 

– 23. 5. 2015 na výročním koncertu 

Tři sestry 30 Let Open Air v pražském 

Braníku. 

Již o týden později, konkrétně 30. 

5. vyráží soubor na celorepublikové 

Tři sestry Radegast tour 2015 taktéž 

ku oslavě třiceti let na české hudební 

scéně. Toto turné skončí až 5. září a 

v   jeho rámci navštíví 21 open-air 

areálů Čech a Moravy.

Generálním partnerem tour je pivo 

Radegast, tudíž se můžete těšit na 

ryzí pivo Radegast 10° i 12°, které 

s   sebou přináší celošňůrovou soutěž 

o   volné, VIP vstupenky a možnost 

aktivní účasti na hokejovém zápase 

umělců a výherců Tři sestry Radegast 

tour, který bude zároveň obsahovat 

velké překvapení!

VIP zóna vám nabídne pohodlí a pivo 

zdarma. Samozřejmě nebude chybět 

výčep přímo na podiu, ze kterého jsou 

občerstvováni i návštěvníci koncertů! 

Vše vyvrcholí dvouhodinovým 

koncertem Tří sester, během něhož 

zazní zbrusu nové písničky z právě 

vznikajícího alba, doplněn o léty 

prověřené songy.

Hosty na turné a pomocníky při 

zapíjení kulatých narozenin budou 

spřátelené soubory: E!E, DOCTOR P.P., 

DE BILL HEADS a MZH.
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SPORT

Mým osobním snem jsou nabité tréninky spokojených dětí a jejich rodičů, 

říká předseda oddílu a trenér mládeže, Adam Vašmucius.

Roman Škoda

Florbalový tým FBC Strakonice je v posledních letech 

zaručený stroj na úspěchy. Hned třikrát za poslední 

florbalové ročníky se podařilo A-týmu postoupit do 

vyšší ligy, čímž si vydobyl uznání a respekt mnoha lidí, 

kteří jsou ve florbale činní. A nejen s tím jsou spojeny 

i  částečně mimo florbalové projekty. Řeč je v prvé řadě 

o Memoriálu Petra Adlera, jenž sklidil již dvakrát úspěch 

mimořádného charakteru – podpořil částkou téměř 

až 50 tisíc korun pacienty strakonické nemocnice. Je 

nasnadě zmínit také loňský, podzimní kemp pro děti za 

účasti extraligového trenéra a reprezentačního fyziote-

rapeuta, který symbolizoval úspěchy našich mládežnic-

kých kategorií. Florbal ve Strakonicích zažívá skutečně 

opravdový boom. Důkazem je vznik mužského B-týmu 

v roce 2012, kterému se podařilo dvakrát za sebou 

postoupit o soutěž výše. Díky těmto triumfům mohou 

strakoničtí florbalisté putovat včetně Jihočeského kraje 

také do kraje Pardubického, Královéhradeckého či 

kraje Vysočina a ukazovat tak, čeho je tým ze Strakonic 

schopen. Zájem je pociťován i u fanoušků, kteří věrně 

povzbuzují strakonické reprezentanty při domácích 

kláních. Na každý zápas odehrávající se v obloukové 

hale přichází někdy až k jedné stovce natěšených fans, 

což je pak neoddiskutovatelně znát na hře domácích, 

kteří pak mají větší šanci zápas zvládnout. 

Rozhovor se konal s Adamem Vašmuciusem, který 

se stará o chod klubu a je jedním z tvůrců posledních 

velkých úspěchů FBC Strakonice.

Jak bys zhodnotil právě skončenou sezonu 

z hlediska celého klubu FBC Strakonice od 

žáčků až po muže?

Vzhledem k tomu že se účastním většiny tréninků nej-

menších elévů, mladších žáků a samozřejmě i starších 

žáků, které vedu při mistrovských utkáních, mohu říci, že 

začátek sezony se nevyvíjel dobře, ale postupem času 

se výkony našich mladých svěřenců zlepšovaly a po-

tvrdilo se nám, že jdeme správnou cestou. Bohužel je 

to běh na dlouho trať. Základem bylo zajistit všem 

našim kategoriím svoje tréninkové časy a začlenit 

nové trenéry, což se víceméně povedlo. V následu-

jících letech bychom chtěli rozšířit naše řady a tím 

obsadit všechny mládežnické kategorie. Co se týče 

mužů, na začátku sezony jsme si určitě nemysleli, 

že bychom bojovali o postup do národní ligy. Minu-

lou sezonu beru jako úspěšnou.

Za poslední roky prožil strakonický florbal těžko 

uvěřitelný boom. Co za tím stojí? 

Stojí za tím obrovská práce v trénincích a dob-

rá parta kolem kapitána a trenéra v jedné osobě 

Marka Jiříka. Vzhledem k tomu, že máme mnoho 

mladých spoluhráčů studujících na VŠ, chodili jsme 

na tréninky i o volných víkendech mezi mistráky a 

samozřejmě je důležitá kvalitní letní příprava.

Kam až to může strakonické FBC dotáhnout. Máte 

nějaké sny?

Pokud máme na mysli muže, ti potvrdili, že by pro ně 

nebyl problém hrát národní ligu, ale nemají na to ještě 

dostatečně vyzrálý tým. Věkový průměr je pouhých 22 

let, nicméně určitě má tento tým velký potenciál. Snem 

je právě národní liga a zkvalitnění práce s mládeží a její 

rozšíření. V příští sezoně poprvé v historii klubu bude při-

hlášena kategorie elévů (ročníky 2005,06,07,08), která 

se začátkem května zúčastnila mezinárodního turnaje 

v  Českých Budějovicích. Mým osobním snem jsou na-

bité tréninky spokojených dětí a jejich rodičů.

Vrcholí přípravy na Memoriál Petra Adlera, který 

bude v pořadí již třetí. Jak bude memoriál probíhat? 

Memoriál bude netradičně začínat již v pátek dvanác-

tého června v rámci turnaje školské ligy o Pohár Petra 

Adlera mezi prvními až čtvrtými třídami základních škol 

strakonického okresu. Druhý den vypukne samotný me-

moriál. Účastníky budou například prvoligový Spartak 

Pelhřimov, Štíři ČB z národní ligy a řada týmů z divize, 

kterou hraje i naše áčko. Tímto bych chtěl pozvat všech-

ny na kvalitní florbal a podpoření dobré věci. Výtěžek 

bude věnován strakonické nemocnici a převezme ho 

zástupce onkologie doktor Švihálek.

Chystá se určitá kategorie Vašeho klubu na nějaký 

letní prestižní turnaj?

Bohužel, letos se žádná kategorie neúčastní. Místo 

toho pořádáme pro naše mladé hráče akci ve Strako-

nicích, jako byl podzimní floorday, který se bude sed-

mého června opakovat s extraligovým trenérem Tech-

nology Mladá Boleslav - vítězem základní části první 

ligy a  účastníkem Superfinále - Janem Pazderou. A  od 

17. do 21. srpna budeme pořádat příměstský tábor, 

kdy ráno děti dorazí, pak po celý den budou mít určité 

aktivity a pozdě odpoledne půjdou domů. Občerstvení 

bude samozřejmě zajištěno, a co mohu ještě prozradit 

je to, že jsme v jednání opět s trenérem, který disponuje 

extraligovými zkušenostmi.

Jak myslíš, že lidé ve Strakonicích berou 

florbal obecně? 

Florbal se pomalu dostává do povědomí Stra-

koňáků. Plná hala při utkáních áčka je důka-

zem, a je to samozřejmě velmi příjemné. Chtěli 

bychom našim fanouškům velmi poděkovat za 

podporu a doufám, že je v příští sezoně budeme 

opět těšit pěkným florbalem. 

Má florbal na to, aby se řadil mezi top sporty nejen v 

České republice, ale i u nás na Strakonicku?

Florbal je velmi populární sport. Spousta lidí ho hra-

je jen rekreačně po tělocvičnách.  Organizovaně se 

do toho nikomu moc nechce, natož, aby se pracovalo 

s  mládeží… Jsou s tím také bohužel spojeny vyšší 

náklady na cestovné. I když v mužské kategorii je již 

sedm lig jen v Jihočeském kraji. To ovšem neplatí právě 

o mládežnických kategoriích, takže uvidíme, kam bude 

florbal směřovat.

Jak ty osobně pracuješ pro mančaft? Co tvá práce 

obnáší?

Mimo to, že hraji za áčko, se svým způsobem za-

čleňuji do chodu celého klubu. Jednoduše řečeno 

sháním co nejvíce sponzorů, propaguji celý oddíl 

a jeho výsledky a  v neposlední řadě trénuji děti. 

Samozřejmě na to ale nejsem sám. Velký dík pat-

ří Pavlu Hričinovi, který vymýšlí a domlouvá různé 

akce jako například školskou ligu a  floordays nebo 

také autogramiády florbalových osobností. A také 

nemohu opomenout Dominika Harmana – sekre-

táře oddílu. Ten zastará také mnoho práce.

Foto: Jan Petráš;

archiv FBC Strakonice

archiv FBC Strakonice
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Připravte se na Královský maraton města Písek
Jste nadšený běžec nebo máte v plánu 

začít a  potřebujete motivaci? A co takhle 

čtvrtmaraton, půlmaraton nebo rovnou celý 

maraton? Pokud byste chtěli přijmout tuto výzvu, 

zúčastněte se dalšího ročníku Královského 

maratonu města Písek, který se koná 26. 9. 2015.

Příprava na závod se nesmí zanedbat. Ale běhat 

na páse, venku nebo to zkombinovat? Inspirujte 

se naším článkem, ve kterém se dozvíte, jaké 

rozdíly skrývá běh v terénu a na trenažéru.

10 rozdílů mezi během venku a trenažérem

1) Pohodlí: 

Na trenažéru máte možnost občerstvit se na místě 

a  vše potřebné si odložit na dosah ruky. Nemusíte tedy 

běhat s batohem, ledvinkou, nebo mít narvané kapsy 

tyčinkami, mobilem, MP3 přehrávačem, kapesníky…

2) Náročnost: 

Díky nerovným povrchům venku musíte do běhu 

vkládat více síly, tudíž více spalujete. I když, na moderních 

pásech již existuje spousta funkcí, které se snaží co 

nejvíce imitovat běh venku. Například sklon, takže ani 

silové běhy do kopců nejsou nemožné.

3) Motivace: 

Když jdeme běhat ven, většinou si sestavujeme 

trasu tak, aby vznikl nějaký okruh a my se nemuseli 

vracet stejnou trasou. Tím jsme vyhecovaní danou 

trasu uběhnout a toho se na trenažéru dosahuje hůře. 

Navíc, když vás uprostřed venkovní trasy přepadne 

neovladatelná potřeba odskočit si (a nejste zrovna 

v  odlehlém lesíku), neznám lepší motivaci doběhnout 

domů co nejdříve. Někoho samozřejmě můžou hecovat 

ubíhající kilometry na displeji přístroje nebo běžci na 

vedlejších strojích.

4) Relax: 

Když se zeptáte lidí, proč běhají, valná většina odpoví 

stejně: „Chci si vyčistit hlavu.“ A co je lepší na vyčistění 

hlavy? Různorodá příroda, čerstvý vzduch, když si 

přivstanete, tak i východ slunce, pro milovníky deště 

chladivé kapky dopadající na vaši tvář nebo bílá stěna, 

televize a hromada železných strojů? I když… Pohled 

na toho vyrýsovaného fešáka nebo na tu kočku se super 

figurou, to taky není špatný odpočinek od rutinních 

starostí.

5) Zrcadla:

Pro některé návštěvníky fitka výhoda, pro někoho 

nikoliv. Nespornou výhodou pro každého běžce je 

ovšem možnost kontroly správného stylu. Rovná záda, 

celé tělo má být lehce dopředu (ale v ose) a pánev lehce 

podsazená. Ani s rukama bychom neměli ledabyle 

mávat, jako kdybychom odháněli otravné mouchy. Horní 

a dolní části paže by měly svírat úhel devadesát stupňů. 

Loket je mírně přitažen k tělu a pohyb směřuje nahoru. 

Maximální pohyb rukou je jen při intenzivním běhu. 

Samozřejmě nechoďte běhat s úhloměrem, ale určitá 

kontrola stylu je důležitá, abyste si zbytečně neničili tělo.

6) Bezpečnost:

Když běháte na pásu, existuje zde podstatně menší 

riziko úrazu, než například na lesních cestičkách, 

loukách, ale i v parku. Žádné kořeny, kameny, pobíhající 

děti a psi. Tím pádem vzniká menší riziko například 

vyvrknutého kotníku. A když už by se vám něco takového 

na trenažéru stalo, nemusíte si pro pomoc dokulhat až 

domů, ale někdo ze spolucvičících nebo trenérů, vám 

zajisté pomůže. 

7) Klouby:

Tento bod se vztahuje k bodu předchozímu. Je obecně 

známo, že dopady nohou na povrch běžícího pásu, 

nejsou pro klouby tak škodlivé jako dopady na asfalt. 

Na moderních trenažérech je již odpružený povrch, tudíž 

škodlivost je minimalizována. Když máte ovšem obuv 

s kvalitní podrážkou, výrazně škodlivý by neměl být ani 

běh po tvrdých površích. Důležité jsou samozřejmě vaše 

osobní indispozice, pokavaď vás z běhu venku klouby 

bolí, zkuste trenažér a rozhodně se poraďte se svým 

lékařem.

8) Nesprávná rychlost:

Ať už jste to viděli na internetu, osobně ve fitku nebo 

jste byli hlavním aktérem, tato událost vás prostě 

zaručeně rozbrečí. Ať už smíchy, či bolestí. Jedná se 

o  přecenění svých sil na běžícím trenažéru. Pás jede 

moc rychle, vám se zamotají nohy a už se válíte na zemi, 

společně s chechtajícími se diváky. Tedy, pokud nedojde 

k nějakému vážnějšímu zranění, to už se nikdo moc 

nesměje. Anebo směje, ale až za rohem.

9) Neovlivnitelné okolnosti: 

Když si řeknete, že si půjdete zaběhat na páse, 

výmluvy typu “venku prší, je moc zima, je moc horko, 

už se stmívá, teď tu prý řádí nějaký úchyl...“ vám 

jsou k ničemu. Ve fitku je klima pořád stejné. Pro 

někoho výhoda, že může běhat kdykoliv, bez ohledu 

na nepřízeň počasí. Pro zaryté zástupce prokrastinace 

nemožnost odkládání na „vhodnější“ dobu. Výhodou 

venkovního běhání je ale bezesporu ta, že se můžete 

sebrat klidně o půlnoci a běžet. Ať už nemůžete 

usnout, dali jste si k večeři kalorickou bombu a do 

rána by vám narostl bachor, nebo vás prostě naštvala 

vaše drahá polovička. Ať už tak či tak, nemusíte se 

ohlížet na otevírací dobu fitness center. V případě, 

že máte trenažér doma, nebudou vás sousedi 

nenávidět za rušení nočního klidu dupáním. Pokavaď 

nemáte sousedy, máte alespoň jistotu, že hádka 

skončí zabouchnutím vchodových dveří a nebude 

pokračovat, zatímco vy se budete potit na páse.

10) Cena:

I finanční stránka hraje důležitou roli. Když si jdete 

zaběhat ven, platíte jen svým odhodláním a potem. 

Ve fitku samozřejmě vyžadují vlezné a koupě vlastního 

stroje také není pro každého výhodné. 

Běh je každopádně super věc a je čistě na vás, co 

vám bude vyhovovat více. Pokud se chcete píseckého 

maratonu zúčastnit, zajisté vám v přípravě pomohou 

obě verze. Tímto vám přejeme mnoho sil, odhodlání 

a  vytrvalosti. Na viděnou na startovní čáře! 

Tereza Kramlová 

Fotky z oficiálních stránek www.kmmp.cz
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Zabezpečovací
a kamerové systémy

Rodinné domy
Chaty

Obytné domy
Garáže

Továrny
Firmy

- výhodné sety pro rodinné domy - chaty - fi rmy - garáže

- technická obhlídka a navržení systému ZDARMA

- telefonická HOTLINE

- podpora Android, IOS, Windows

- vzdálená správa

- možnost propojení na pult centrální ochrany 

www.otavanet.czKatovická 175
386 01 Strakonice

e-mail: info@otavanet.cz
tel.: +420 383 383 384
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