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Jaro, jaro, pojď k nám blíž
Lidová pořekadla v minulosti říká-

vala – „únor bílý, pole sílí; březen 
za kamna vlezem; duben ještě tam 
budem – ale dnes již počasí není tak 
stálé jako kdysi. Možná to za okny 
chvílemi vypadá jako návrat paní 
zimy, během chvíle se ale může stát, 
že si své žezlo nadvlády převezme 
jiné roční období. Dny budou delší 
a teplejší. Na stromech se postupně 
objeví pupeny, rostliny začnou klíčit, 
růst a pomalu i kvést. Ptáci přile-
tí z teplých krajin, postaví si znovu 

hnízda a snesou do nich svá vejce. 
Ostatní savci si vyhledají partnery 

a  přivedou na svět společně mláďa-
ta, která budou následně vychovávat.

Doskoč si pro 
vítězství

Měl jsem strach, že jsem se stal obětí 
únosu, říká o svých celosvětových 

cestovatelských zážitcích Daniel Švarc

pokračování na straně 2

Bez koníčků, které člověka naplňují, 
by každému něco scházelo do mozaiky 
životních osudů, jež jsou nakonec 
vepsány do každé duše. Někdo bere 
hobby jako zpestření, možná jako 
fyzickou a mentální aktivitu pro zlepšení 
svého zdraví, snad aby opustil svou 
nucenou či dobrovolnou lenost, anebo 
se jej snaží užívat tak naplno, že se pro 
něj stane i vrcholovou záležitostí. 

Nezáleží ale na tom, jestli se jedná 
o sport, umění, vědu, apod., ale o to 
jediné – radost z toho, co děláme.

pokračování na straně 15

Dvaadvacetiletý Daniel Švarc 
stihl přes svůj mladý věk pro-
střednictvím svého interesantního 
zaměstnání procestovat několik 
zemí světa, poznat odlišné kultury 
a obyčeje a také zažít mnoho zá-
žitků, které minimálně vzbudí Vaši 
pozornost. Zvu Vás na rozhovor 
s   Danielem Švarcem. Pevně vě-
řím, že jeho výklad Vaši pozornost 
nenechá chladnou. 

Ve svých letech jsi toho doká-

zal již mnoho procestovat. Čemu 
za to vděčíš? 

Vděčím za to společnosti, u   které 
pracuji. Firma Rosenberger Elektrotechnik 
sídlící v Německu se zabývá výrobou 
a instalací elektronických systémů pro 
horské dráhy, které jsou instalovány ve 
velkých zábavních parcích po celém světě. 

Je to velmi zajímavá inovativní práce, 
která mě velmi naplňuje.

pokračování na straně 4
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Měl jsem strach, že jsem se stal obětí únosu, říká mimo jiné o svých 
celosvětových cestovatelských zážitcích Daniel Švarc

...pokračování z titulní strany
Je to velmi zajímavá inovativní prá-
ce, která mě velmi naplňuje.

V jakých končinách jsi měl mož-
nost být?

Díky této práci jsem měl možnost 
obletět prakticky celý svět. V USA 
jsou naše dráhy například v Los 
Angeles – tam je dráha Full Throttle, 
ve Virginii se zase vyskytuje Busch 
Gardens nebo máme dráhu ve 
Washingtonu. Dále bych mohl zmínit 
dráhu Bosque Magico v sousedním 
Mexiku u města Monterrey, v Číně 
je to potom Shangai Walt Disney či 
Ningbo. Dále jsem byl s prací třeba 
ve Spojených arabských emirátech -  
v Dubaji a Abú Dhabí, kde je Ferrari 
World.

Velmi slušné. Kde se ti líbilo nej-
více a proč?

Nejvíce se mi líbilo v Mexiku. Jsou 
tam velmi příjemní a přátelští lidé. 
Kdybych se měl rozhodovat, kam 
bych chtěl znovu, tak by to bylo 
právě Mexiko. 

To znamená, že ti přišlo bezpeč-
né? Hodně lidí u nás má Mexiko 
spojené s kriminalitou, distribucí 
drog atd.

Se sehnáním drogy tam teda 
problém opravdu není, ale ten, 
kdo ji nevyhledává, s ní pomalu 
ani nemůže přijít do styku. Lidé si 

tam musí dát pozor na taxikáře, ke 
kterým se nedoporučuje nastupovat, 
každý asi moc dobře zná důvod.

Jakou zemi toužíš navštívit na-
příklad i mimo práci?

Určitě bych rád navštívil Maledivy, 
ty mě velmi lákají.

Jaká kultura ti je nejbližší? Spí-
še ta východní nebo preferuješ 
západní mentalitu?

Preferuji spíše kulturu západní. 
Američani jsou hodně vstřícní 
a  přátelští.  Lidé tam moc nekoukají 
na to, jaké jste národnosti. Hodně 
se zajímají a komunikují. Často se 
ptají a nevadí jim, že vaše angličtina 
nedosahuje vysoké úrovně. Já jsem 
hodně komunikativní typ, takže 
asi i   proto mám raději tyto země 
s  podobným myšlením Evropana.

Zmínil bys nějaký extra zážitek, 
který tě potkal a jen těžko jej vy-
mažeš ze své paměti? 

Můj první extra zážitek je 
samozřejmě hned ten první.  Když 
jsem začínal, nebylo to úplně 
jednoduché po psychické stránce, 
na to se nedá zapomenout (úsměv). 
Poprvé jsme museli těsně před 
Vánoci zprovoznit horskou dráhu 
v Los Angeles. Byla to moje první 
služební cesta, takže jsem měl určité 
obavy, v angličtině jsem se necítil 
zdaleka dobře, bylo toho hodně…  
Nicméně jsem chtěl kariérně růst, 
tak jsem kývl a odletěl jsem. V Los 
Angeles jsem byl zhruba deset dní, 
vše jsem zprovoznil a od té doby 
lítám pro tuto společnost pouze já 
a  cítím se velmi dobře.

Mezi speciální zážitek bych ale také 
měl určitě zařadit jednu nepříjemnou 
událost, která se mi stala v Dubaji. 
Místní taxikář mě odvezl za město 
do pouště a   okradl mě o veškeré 
peníze. Měl jsem strach, že jsem 
se stal obětí únosu. Naštěstí se mi 
podařilo utéct a pěšky jsem se přes 
poušť vracel zhruba deset kilometrů 
zpět do města. Za orientační bod 
jsem si vytyčil nejvyšší mrakodrap 
světa Burdž Chalífa, od kterého jsem 
nebydlel daleko. Jinak by se nejspíše 
stalo to, že bych velmi dlouho bloudil. 

Byla to krajně nepříjemná zkušenost, 
kterou nikomu nepřeji. Od té doby 
jsem jezdil pouze autem z půjčovny.

V dnešní době se řeší příliv islá-
mu do Evropy. Jak na tebe Arabo-
vé působí a jak se k této proble-
matice stavíš?

Arabové mi přijdou zvláštní, mají 
jinou mentalitu. Nevyhledával jsem 
nějaké přátelské rozhovory s nimi, 
asi právě kvůli tomu, co se teď děje 
ve světě. Stavím se k tomu asi takto; 
pomáhat by se mělo, nejsem proti 
tomu pomoci lidem, kteří pomoc 
potřebují - jako jsou ženy a děti, ale 
z mého hlediska nerozumím tomu, 
proč jsou mezi uprchlíky i dvacetiletí 
kluci, kteří by mohli bojovat za svou 
vlast. Myslím si, že hodně z nich jde 
do Evropy hlavně kvůli sociálním 
dávkám v Německu a   Švédsku. 
Dokonce i v Dubaji se nám na dráze 
posmívali tamní pracovníci, že lidé 
převážně ze států jako Pákistán 
a  Bangladéš zanechávají svoji práci 
ve své zemi a migrují do Německa, 
kde mají mnohem více a nemusí 

prakticky nic dělat.

Co ti cestování především dalo?

Hodně jsem změnil své názory, dá 
se říci téměř na vše. Hlavně mi to 
dalo hodně jazykových a pracovních 
zkušeností, čehož si cením.

Jaký máš vztah ke své domovi-
ně, České republice?

Doma je doma. Jsem hrdý na 
svou vlast, na naši historii. Je 
hezké pracovně cestovat po světě 
a poznávat kulturu jiných zemí, 
vždy se ale těším domů za rodinou 
nebo za kamarády, až se všichni 
společně sejdeme a pohovoříme. To 
mi vždycky udělá radost.

Jaké máš plány v budoucnu?

Mám v plánu nadále pracovat 
a   cestovat po světě. V roce 2016 
toho bude hodně; máme několik 
projektů do Číny, Vietnamu, Kataru, 
Kanady i USA. Samozřejmě bych si 
časem rád založil rodinu a dále se 
uvidí, co nám život přinese. 

Roman Škoda

ROZHOVOR
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PRODEJ · PRONÁJEM · FINANCOVÁNÍ · BYTY · DOMY · POZEMKY

602 144 844

Pozemek od 2.000.000,- Kč
běžná cena od 70.000,- Kč nebo 3,5%

JEDNOTNÁ AKČNÍ CENA

POUZE 49.000,- Kč

Pozemek do 700.000,- Kč
běžná cena 35.000,- Kč

JEDNOTNÁ AKČNÍ CENA

POUZE 25.000,- Kč
Pozemek do 2.000.000,- Kč

běžná cena do  70.000,- Kč
JEDNOTNÁ AKČNÍ CENA

POUZE 35.000,- Kč

INZERCE
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Jaro, jaro, pojď k nám blíž

Ostatní savci si vyhledají partnery a  při-
vedou na svět společně mláďata, která 
budou následně vychovávat. 

„Jaro je krásné pro toho, kdo za-
žil dlouhou zimu.“ Norský dramatik 
Bjørnstjerne Bjørnson

Pomalu ale jistě na naší severní polo-
kouli přichází astronomické jaro a tedy 
i  jarní rovnodennost, kdy den i noc potr-
vají stejně dlouho. Letos nás těchto dva-
náct hodin světla čekají během neděle 
dvacátého března. Ale meteorologické 
jaro začalo již prvního března a skončí 
úderem půlnoci jednatřicátého května.

S jarem souvisí i nejvýznamnější křes-
ťanský svátek, který oslavuje zmrtvých-
vstání Ježíše Krista, jež dle historie pro-
běhlo tři dny po jeho ukřižování na hoře 
Golgota nejspíš kolem roku 30 až 33 
našeho letopočtu. Nemluvíme o ničem 
jiném než o Velikonocích – slovanský 
název se vztahuje k „velké“ noci, která 
se udála na Bílou sobotu, v níž byl Ježíš 
Kristus vzkříšen – které se konají v blíz-
kosti významného židovského svátku pe-
sach, který připomíná vysvobození Izrae-
litů Mojžíšem z egyptského otroctví přes 

Rudé moře. Vzhledem k časové blízkosti 
křesťanských Velikonoc a jarní rovnoden-
nosti mají tyto tradice blízko k pohanským 
oslavám příchodu jara, kdy příroda procitá 
ze zimního spánku, a to už třeba od dob 
starověkého Egypta. 

Pravidla pro určení data Velikonoc sta-
novil až První nikajský koncil, kdy veliko-
noční svátky mají připadnout vždy na ná-
sledující neděli po prvním jarním úplňku, 
tedy přibližně v tom období zvířetníku, kte-
ré je ve znamení Berana. Oslava Velikonoc 
tedy tradičně potrvá celých padesát dní 
(tzv. velikonoční doba) a vyvrcholí svátkem 
Seslání Ducha svatého – letnicemi.

Nejen ke svátkům jara ale i k samotným 
Velikonocům se nadále vztahují mnohé 
symboly a tradice i z předkřesťanského 
období. Jedním z takových je bezesporu 
křesťanský kříž, na kterém byl 
nejkrutějším a nejponižujícím trestem 
k smrti odsouzen Ježíš Kristus. Tento 
symbol je ale mnohem starší, neboť 
ukřižování samotné odpovídá, metaforicky 
viděno, zimnímu slunovratu, kdy Slunce 
vstupuje do souhvězdí Jižního kříže. Aby 
energie světa byla v rovnováze, tak se 
smrtí jako takovou souvisí i vznikající 
život, a to prostřednictvím tzv. zapalování 

velikonoční svící, tedy paškálů, které 
říkají, že Ježíš zvítězil nad temnotou 
a  smrtí. Už v  pohanských dobách oheň, 
ať už jakýkoliv, očišťoval od všeho zlého 
a  především ze zimy pocházejícího.

Mnozí z nás by si Velikonoce nedokázali 
představit bez pečeného beránka, což 
obrazně zobrazuje křesťanskou víru, kdy 
Ježíš Kristus je beránkem, který se obě-
toval za spásu světa; nebo jidáše z mléka 
a medu, které naopak symbolizuje nejen 
provaz, na kterém spáchal potupnou smrt 
z vlastní iniciativy Jidáš Iškariotský, ale 
i  zaslíbenou zemi z druhé knihy Mojžíšo-
vy. Opomenout nesmíme ani vajíčko jako 
pozůstatek nového života, který má vznik-
nout, anebo by se v přeneseném slova 
smyslu dalo brát jako obraz zavřeného 
hrobu, ze kterého Ježíš povstal.

V Česku je prastarou tradicí nejen hodo-
vání, ale také řehtání pomocí řehtaček či 
jiných dřevěných výrobků, které svolávaly 
bohoslužby od Zeleného čtvrtka místo 
kostelních zvonů, které odlétají do Říma; 
a dělání pomlázek. Na Velikonoční pondělí 
ráno muži a chlapci chodí po domácnos-
tech svých známých a šlehají ženy a dívky 
ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového 

proutí. Pomlázka může být spletena až 
z  dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl 
metru do dvou metrů dlouhá a zdobená 
pletenou rukojetí a barevnými stužkami. 

Pověst praví, že dívky mají být na Veliko-
noce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdra-
vé a uchovaly si plodnost, neboť vrbové 
proutí předává velkou životní sílu. V ně-
kterých oblastech ženy mohou vše oplatit 
odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce 
kbelíky studené vody. Což se ale může 
v  různých krajích naší vlasti měnit…

Ve Spojených státek amerických bý-
vají velikonoční svátky především spjaté 
se soudržností rodiny, která navštěvuje 
bohoslužbu a zdobí velikonoční vajíčka 
o  sobotním večeru. V neděli ráno jejich 
děti hledají velikonoční vajíčka, které bě-
hem předešlé noci poschovával po domě 
i zahradě Velikonoční zajíc. Přitom sym-
bol zajíce pochází již z pohanských oslav 
svátku bohyně plodnosti Eostre, což má 
blízko k anglickému výrazu pro Velikono-
ce – Easter. Podle legendy bohyně Eostre 
proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, 
v  zajíce. Ten pak z vděčnosti každé jaro 
kladl vejce jako pták.

Za zmínku jistě stojí i trošku morbidní 
norská tradice, která kromě malová-
ní vajíček a lyžování na horách, řeší 
vraždy. Ano, slyšíte správně. Nejenže 
velké televizní stanice vysílají kriminál-
ní a  detektivní příběhy, jako je napří-
klad Hercule Poirot od Agathy Christie; 
ale i běžné noviny tisknou články, ze 
kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, 
kdo je pachatelem daného případu. 
Dokonce i krabice od mléka bývají po-
tištěny příběhy s vraždami.

Jaro tedy snad, nejen podle kalendá-
ře, klepe na dveře. Pusťte jej do svých 
domovů a otevřete srdce pro duchovní 
podstatu velikonočních svátků.

Josef Němec

...pokračování z titulní strany

TÉMA MĚSÍCE
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Ochutnejte naši novinku 
BORŮVKOVOU DOMÁCÍ 

LIMONÁDU a PEČENÝ 
BORŮVKOVÝ ČAJ.

Vše se vyrábí v Pražírně Drahonice 
a ochutnat můžete v našem 

Dětském centru MEDVÍDEK.

Máte rádi 

BORŮVKY? 

Nejprodávanější, nejskladnějí, nejlehčí sportovní 
kočárek Valco Snap 4.

Kočárky a kojenecké zboží Eva Kohoutová Mokrá.
OC Maxim, Bezděkovská 30, Strakonice

Prostě bomba!

Každé balení obsahuje předtištěný obrázek a  pěnové 
samolepky různých barev. 

Rozvíjejte fantazii Vašich dítek. V našem papírnictví 
nalezete několik druhů mozaikových obrázků. 
Prodejnu naleznete v  přízemí OC MAXIM.

Vytvořte si svoje vlastní 
mozaikové zvířátko. 

Kustovnice
čínská

je známá svou mnohostrannou prospěšností 
pro lidský organismus. V Číně se používá 
jako omlazující ovoce. Pomáhá zabraňo-
vat předčasnému stárnutí organismu a 
zmírňuje celkovou degeneraci fyziologic-
kých funkcí. Co se týče obsahu nutričních 
látek, nemá ve srovnání s ostatním ovocem 
konkurenci.

2 v 1  pro  dokonalé  narovnání či profesionální natočení 
vlasů, to je žehlička na vlasy Rowenta Expertise Liss&Curl Ultimate 

Shine SF6220. Tato žehlička vám přináší nekonečný styling, nejvyšší lesk 
a absolutní hebkost vlasů díky dvojitému rozptylovači iontů – 2x více 

hebkosti a lesku oproti běžné žehličce s ionizátorem.
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Historie města Strakonice

Dnes pokračujeme ulicí Čelakovského 
za ulicí Na stráži. Nejprve projdeme levou 
část pod městskými sady a začneme do-
mem č. p. 246, kde bydleli: truhlář pan 
Rudolf Martínek /1886/ s   manželkou 
Marií /1884/ a měli dvě děti syna Ru-
dolfa /1905/, továrního truhláře a dceru 
Marii /1909/, holič pan František Fialka 
s   manželkou Růženou, švadlena paní 
Marie Martínková, vývařovnu obědů zde 
měla paní Marie Fialová a neposlední 
řadě zde bydlel holič pan Miroslav Her-
brych s rodinou. Vedle stál dům č. p. 245, 

kde měl povoznictví a hospodářství pan 
Jan Štěpán /1878/, který zde žil se svojí 
manželkou Barborou /1882/, dcerou Rů-
ženou /1908/, dál služebná paní Terezie 
Marešová / před ní Marie Sokolová/, čele-
dín pan Karel Matějka s manželkou Marií, 
kočí pan František Němec, úředník pan 
Ladislav Tomášek s manželkou Růženou, 
rodina Rysů, dámská krejčová paní Marie 
Eignerová a jakýsi pan Adamec, který za 
války v době náletů, měl za úkol zahnat lidi 
do krytů. Dál zde bydleli: pan Josef Kořán 
/1869/ pomocník v hospodářství s man-
želkou Annou /1869/ a  dětmi Františkem 
/1897/, Marií /1899/, Karlem /1903/, 
Annou /1906 a Josefou /1909/ a ještě 
dělník v textilce pan Karel Hrubý /1882/ 
s   manželkou Rozálií /1875/ a   syny 
Františkem /1907/ a Karlem /1910/.  
Následuje č. p. 244, ve kterém žili: pan 
Adolf Vlach s manželkou Julií, soukrom-
nice paní Rozálie Prančlová /1861/ a  Jan 
Prančl /1849/, dcera Marie a syn autola-
kýrník pan Karel Prančl s  manželkou An-

tonií, řezník pan Jindřich Svatek / prodejnu 
měl v Zátkově ulici č.33/ s manželkou 
Annou, švadlenou a její sestrou Julií i jejím 
mužem panem Adolfem Vlachem, tovární 
dělník pan František Brušák s  manželkou 
Marií, tovární dělnice paní Kateřina Mann-
ová, soukromnice paní Josefa Soběslav-
ská a hodinář pan Peleška. Dál pak zedník 
pan Josef Novák /1832/ s manželkou, 
pomocnicí v zemědělství Rozálií a dcerou 
Josefou /1888/, ještě zedník pan Vojtěch 
Kuncl /1831/ s   manželkou Františkou 
/1832/ a dcerou Františkou Nárovcovou 
/1855/, dál rodina Jandů s dvěma dce-
rami. Pokračujeme č. p. 243 a zde bydleli: 
řezník pan Václav Černoch /1855/ s man-
želkou Rozálií /1864/ a dětmi, krejčovou 
Marií /1887/, hospodským v Sokolovně 
a řezníkem pan Václavem /1890/  jeho 
manželkou Marií, s Čeňkem, pekařem 
/1890/ a ještě Boženou a Rudolfem. Dál 
dělnice paní Anna Viedemanová, tovární 
dělník pan Karel Sluka, paní Vlasta Maš-
ková, opravář televize pan Petr Mašek, 
tovární dělník pan Ladislav Bartoš s man-
želkou Antonií, soukromnice paní Rosálie 
Černochová, tovární dělnice paní Josefa 
Sluková, dělník pan Matěj Čuba s manžel-
kou Annou, opatrovnice paní Anna Kadle-
cová a tovární dělník pan Václav Kroupa 
s manželkou Janou. Jsme u domu č. p. 
277 kde bydleli: tovární dělnice paní Ro-
sálie Soukupová, kapelník a učitel hudby 
Jaroslav Soukup s manželkou Marií, měli 
syna a dceru Danu a v neposlední řadě 
zde bydlel bednář pan Karel Soukup 
a  manželkou Josefou / rozená Vilímová / 
měli spolu dceru a syna a nyní jsme u č. 
p. 242 ve kterém bydlel hospodář pan To-
máš Houf /1847/ manželka Marie /1852/ 
a dcera Marie /1887/, řezník pan Antonín 
Žák s  manželkou Marií on měl svůj ob-
chod v Masných krámech na náměstí, 
s nimi zde bydlela jejich dcera provdaná 
Demčíková s manželem, dál dělnice paní 

Antonie Havelková, dělnice paní Antonie 
Sládková, truhlář a bednář pan Dvořák 
a  paní Marie Faldusová. 

Jsme u domu č. p. 276 kde bydleli 
poštovní tajemník pan Jaroslav Tlapa, 
technický úředník pan Jan Roubal s 
manželkou Emilií, paní A. Antonová a 
pan Matěj Cimburek /1857/, nájem-
ce hospodářství s manželkou Annou 
/1879/ pomocnicí na hospodářství a 
dětmi Marií /1903/ a Alžbětou /1905/
Dům pak patřil malíři Peškovi a v pod-
kroví bydlela svobodná paní Mušková. 

Později dům koupili Kovárnovi a s nimi zde 
žila jejich dcera provdaná Sedláčková s 
manželem. Následujícím domem je č. p. 
241 a v něm bydleli řezník pan Karel Křeš-
nička s manželkou Marií a  švadlena paní 

Marie Sochorová. Dalším je č.p. 314 kde 
bydleli: dělník pan František Fiala s man-
želkou Josefou, zámečník pan František 
Fiala, tovární dělnice paní Františka Vie-
demanová, soukromnice paní Františka 
Holcová a  tkadlec pan Vladislav Hrubeš 
s  manželkou Martou. 

Dál paní Sochorová /trpěla skoliózou 
a   tak chodila ohnutá až k zemi/ s ní tu 
žila její dcera s manželem a dvěma dětmi. 
Jmenovala se Adamcová a provozovali 
krejčovství. A jsme u domu č. p. 240, 
jež nesl název „U štiky“ kde žila paní 
Koubková Barbora /1888/, pracující ve 
fezárnách s dětmi Marií /1912/ a Annou 
/1913/, zemědělec pan Josef Koubek 

s  manželkou, truhlář pan Václav Koubek 
s manželkou a třemi dětmi. Se synem 
Václavem jsme jeden ročník a dnes bydlí 
v Plánkovo ulici se svojí ženou Marií. Dál 
zde bydleli: strojní zámečník pan František 
Slavík, soukromnice, vdova, paní Eleonora 
Fialová /1865/ s dětmi Josefem /1899 
pracujícím na výrobě zbraní v ČZ, Hátou 
/195/ a Terezií /1910/, pan Karel Kubíček 
/1846/ zřízenec cejchovního úřadu 
s   manželkou Františkou /1855/ dělnicí 
ve fezárnách a dcerou Kamilou /1894/ 
pracující tamtéž, dál soukromník pan 
František Glückselig /1878/ s manželkou 
Annou /1884/ a dětmi Františkem /1911 
Josefem /1917/, soukromnice paní 
Barbora Poláčková /1849/ s manželem, 
zemědělcem Františkem /1850/ a  dcerou 

Barborou /1889/, tovární dělník pan 
František Mácha s manželkou Marií 
a  rodina Veselých. A jsme u domu č. p. 
279 s červeným rakem ve štítu a  podle 
toho zvaného dům „U raka„ v domě byl 
mandl a ještě dřív hospoda kde bydleli: 
pan Karel Janda /1855/ majitel truhlářství 
s manželkou Františkou /1858/ , dětmi 
Annou /1891/ provdanou Šípkovou, 
Františkou /1893/ a  synovcem Josefem 
Paťkem truhlářským učněm, dál pan 
Bedřich Kolář /1882/, truhlářský pomocník, 
s  manželkou Františkou /1887/ pracující 
ve fezárnách a   pan František Hrubý 
/1876/, nádeník s   manželkou Terezií 
/1878/ a dcerou Marie /1904/. Tento dům 
byl prvním, který měl zezadu vchod do 
parku, a  jeho majitelem byla rodina Zátků, 
která měla dva syny.  Domem budeme 
pokračovat i v dalším čísle. Rád přijmu 
jakékoliv poznámky a příběhy k   ulicím 
Havlíčkova, Zátkova a Na Ohradě.

  zpracoval:  Malířský  Jan
tel: 723 158 306

email: Malirsky.J@seznam.cz

Dům č. 246 holičství Fr. Fialky

Začátek Čelakovské od ulice Na stráži

 Čelakovská s domem U Raka v pozadí

Dům U Raka
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3. 3. 2016 - 31. 3. 2016

„Stále tvůrčí“ - výstava obrazů a 
gobelínů Dalibora Říhánka.

Místo konání: Maltézský sál

Výstava obrazů a gobelínů Dalibora 
Říhánka.

11.3. 2016 od 20:00 

Reprezentační ples Gymnázia 
Strakonice

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 
sezení – 250 kč, stání – 180 kč

12. 3. 2016 – 20. 3. 2016

Výstava v rámci 51. ročníku 
loutkářské přehlídky SKUPOVY 
STRAKONICE
Místo konání: sál U Kata
Výstava v sále U Kata v rámci 51. roč-

níku loutkářské přehlídky SKUPOVY  
STRAKONICE
Bude otevřena prodejní výstava lou-
tek Vlastimila Růžičky rovněž v sále 

U Kata
Pátek - 18. 3.
15:00 - Třetí sudička 
17:00 - Sedmero krkavců 
Sobota - 19. 3.
10:00 - O kohoutkovi a slepičce  
13:00 - Kašpárek, švěc a čert 
15:00 - O princezně a čarodějnici 
16:30 - Neposlušná kůzlátka  

13. 3.  2016 od 14:30 a 16:30

LS Radost - „Začarovaný les“ 
loutkové představení (Zdeněk 
Schmoranz)
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 30 kč

13. 3. 2016 od 15:00

TANEČNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIČ-
KOU
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 60 kč
K poslechu a tanci hraje VV Band Váchovi.

15. 3. 2016 od 19:00

POKER FACE - Divadelní před-
platné A
JIHOČESKÉ DIVADLO
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 220 kč

Petr Kolečko - Poker Face  (změna 

titulu za prvotně plánované předsta-
vení Holka nebo kluk)
Tragikomedie
 
Světová hvězda v pokeru, milionářka, 
cynická čtyřicetiletá bestie, bývala 
před dvaceti lety dívkou cinkající klíči, 
plnou ideálů a víry, že „dobro a láska 
zvítězí nad lží a nenávistí“. Teď má 
dvacetiletou dceru, která je se 14,3 
% pravděpodobností dcerou Václava 
Havla, a moc si s ní neví rady. A rodin-
né pohodě taky dvakrát nepřidá, když 
dceřin přítel zatouží nejen po mamin-
činých milionech, ale i po mamince 
samotné…
 
Účinkují Jana - Věra Hlaváčková 
František, její otec - Jan Dvořák
Pavlína, její dcera - Tereza Vítů
Viktor - Jiří Suchý z Tábora

20. 3. 2016 od 19:00

Velikonoční koncert
Stabat Mater

Místo konání: Dům  kultury
Vstupné: 220 kč

Na programu: Vivaldi, Rossini, Bo-

ccherini, Borodová, Dvořák
Účinkují: Eva Garajová – mezzoso-
prán, Písecký komorní orchestr, Jiří 
Emmer – varhany, Oldřich Vlček – 
dirigent

21. 3. 2016 od 18:00

Divadlo Víti Marčíka – „Morav-
ské pašije“ Pohádka pro dospělé

Místo konání: Rytířský sál

22. 3. 2016 od 19:00

Trio Bel Canto 

Jarní večer s flétnou, kytarou 
a  zpěvem
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 160 kč

Účinkují: Beata Blašková Zádrapová – 
soprán, Milan Vaněček – flétna, Libor 
Janeček – kytara

30. 3. 2016 od 19:00

Cestovatelská přednáška Davida 
Švejnohy: BOTSWANA A NAMIBIE
Místo konání: Rytířský sál
Nezapomenutelná cesta terénním 
autem africkou divočinou.

KULTURNÍ PŘEHLED

zdroj: 
www.kultura.strakonice.cz
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Světový den divadla

VÝZNAMNÝ DEN

Sedmadvacátý březen je na všech 
kontinentech každoročně slaven jako 
Světový den divadla již od roku 1962. 
Tento významný den připomíná diva-
delní umění a jeho nesčetné formy po-
dob. Divadlo má neoddiskutovatelnou 
schopnost propojovat lidi různé etniky 
a   kultury a zároveň dává prostor pro 
absolutně nenásilnou formu výchovy 
a  informací. Smyslem a  cílem Světo-
vého dne divadla je také přimět divadel-
níky na jevištích i obecenstvo v  sálech 
k zamyšlení nad posláním a úlohou 
divadla, vyjádřit solidaritu divadelní-
kům celého světa, podpořit jejich úsilí 
o prosazování základních morálních 
a  společenských vlastností umělecký-
mi prostředky, napomáhat myšlenkám 
mírového soužití a vzájemného porozu-
mění mezi národy.

Nezapomeňme na to, že divadlo je živý 
organismus. Své Světový den divadla

uplatnění může nalézt naprosto kdeko-
liv, a to ať ve velkých divadelních sálech 
městských aglomerací, ve vískách nebo 
také ve vašem obývacím pokoji. 

Iniciativa vzniku Světového dne 
divadla

Ustavení tohoto dne navrhl nejdříve 
v Helsinkách a následně ve Vídni 
na devátém světovém kongresu 
Mezinárodního divadelního ústavu 
(ITI) v červnu 1961 prezident Arvi 
Kivimaa jménem Finského střediska 
Mezinárodního divadelního ústavu. Tento 
návrh podporovaný skandinávskými 
středisky byl schválen aklamací.

Mezinárodní divadelní ústav založený 
v  roce 1948 organizací UNESCO a světově 
proslulými divadelními osobnostmi je nejvý-
znamnější mezinárodní nevládní organizací 
v oblasti „performing arts“, jež má formální 
příbuzenské vztahy s organizací UNESCO. 

UNESCO tuto iniciativu přijalo a stano-
vilo datum tohoto dne, jak již byl čtenář 
srozuměn, na 27. března (den zahájení 
přehlídky „Divadlo národů“ v   Paří-
ži) a   zařadilo jej do svého Kalendáře 
výročí. Od roku 1962 je tento svátek 
divadelníků slaven každý rok prostřed-
nictvím ITI středisek nyní již ve více než 
100 zemích světa.

Kam až sahají počátky divadla?

O vzniku divadla neexistují žádné přímé 
prameny, jedná se pouze o domněnky 
a  teorie. Podle těchto „pramenů“ diva-
dlo nejspíše vzniklo z pravěkých slavností 
a  rituálů. Tyto obřady měly snad zabez-
pečit úspěšný lov, od kterého bylo přímo 
závislé přežití pravěkých lidí. Divadlo 
v  období starověku působilo coby kon-
text rituálů a náboženských obřadů. Ze 
starověké egyptské kultury se do dneš-
ních dob dochovalo množství různých 
svitků v kontextu egyptských bohů.

Vývoj řeckého divadla můžeme datovat 
do období od 5. do 4. století př. n. l., 
kdy poté nastal jeho úpadek. Divadelní 
představení se pořádala o velkých 
svátcích a měla podobu soutěže. Herci 
byli pouze muži, ovšem ženy i děti mohly 
být součástí alespoň jako diváci. 

Divadlo starověkého Říma je 
pokračováním toho starořeckého, 

do něhož vstoupily i prvky etruských 
divadelních zvyků. Představení 
se konala v době slavností, s tím, 
že se odehrávala zpočátku na 
veřejných prostranstvích. Ve velkých 
městech císařské doby bylo účelem 
divadelních představení především 
bavit, a sice podle státnického hesla 
„chléb a hry“.

České divadlo

Rozvoj českého divadla úzce souvisí 
s   upevněním křesťanství v českých 
zemích, kdy se na českém území 
objevily první divadelní pokusy. Tyto 
divadelní začátky tak potvrdily české 
spojení se západní kulturou. Čeština 
v divadlech se poprvé prosadila při-
bližně ve století dvanáctém.

V 16. století do českých zemí pronikal 
humanismus, který přinesl nový zájem 
o  divadlo. Ten se nejprve projevil na praž-
ské univerzitě, kde se začalo hrát již roku 

1535, a teprve později se zájem rozšířil do 
dalších škol a mezi lid.

V Praze roku 1739 bylo založeno první 
„kamenné“ divadlo – Divadlo v Kotcích, 
nicméně není překvapením, že bylo zcela 
německé. Roku 1783 bylo otevřeno 
Hraběcí Nosticovo národní divadlo. 
V  dalších letech, po dobu necelých čtyř 
roků, od roku 1786 do 1789, existovala 
Bouda. Zde se prosadila myšlenka 
českých her. Po roce 1790 vznikla celá 
řada divadel a od roku 1824 se česky 
pravidelně hrálo v několika divadlech, 
navzdory tomu, že ryze české hry byly 
hrány spíše výjimečně. 

Prosazování českého divadelnictví rostlo 
i nadále. V první polovině devatenáctého 
století se o to zasluhovali například 
Josef Kajetán Tyl nebo Václav Kliment 
Klicpera, tedy všem velice dobře známé 
persony. 16. května 1868 byl položen 
základní kámen Národního divadla, 

které bylo postaveno jednak ze sbírek 
lidu, výraznou částkou přispěla šlechta 
a císař František Josef I.. Otevřeno 
bylo 11. června 1881 operou Bedřicha 
Smetany Libuše. 12. srpna téhož roku 
vyhořelo, ale okamžitě byla uspořádána 
lidová sbírka a opětovně bylo otevřeno 
již za dva roky - 18.   listopadu 1883. 
Jaroslav Vrchlický při této příležitosti 
pronesl básnickou výzvu slovy: „Ať vítěz 
lid sem kráčí.“

Každoroční Mezinárodní poselství 
aneb zpět ke Světovému dni divadla

Mezinárodní divadelní ústav si každý 
rok dovolí požádat některou z význam-
ných světových divadelních osobností 
k napsání Poselství, které je pak čteno 
dne 27. března ve všech divadlech po 
celém světě. Autory mezinárodních 
poselství se stali například významný 
americký dramatik - Arthur Miller, chi-
lský básník a nositel Nobelovy ceny za 
literaturu - Pablo Neruda, známý holly-
woodský herec John Malkovich. Jedi-
ným českým autorem Poselství se stal 
roku 1994 prezident Václav Havel, což 
je pro české divadelnictví obrovským 
globálním úspěchem.

Poslední, kdo tuto cenu získal, byl 
roku 2015 Krzysztof Warlikowski – 
významný polský režisér. 
(článek psán 28. 1. 2016, pozn. aut.) 

„Mistry divadla lze nejlépe nalézt 
daleko od divadla. Obyčejně jsou to 
ti, které divadlo nezajímá jen jako 
mašinérie na reprodukci různých 
klišé a  konvencí.

To oni nalézají pulsující zřídla a živé 
proudy řek, které se obecně vyhýbají 
divadelním sálům a v nich denně se 
hromadícím nepřeberným zástupům 
lidí, potýkajících se s napodobováním 
jakýchsi světů. Napodobujeme, 
místo toho, abychom tvořili vlastní, 
koncentrované světy, přímo závislé 
na dialogu s obecenstvem a vášních, 
které skryté proplouvají, ale které 
právě divadlo umí nejlépe odhalovat. 
(…)“ –
První odstavec Poselství z roku 2015, 
autor Krzysztof Warlikowski

Divadlo žije!

Článek vycházel z webových stránek 
www.idu.cz
Roman Škoda
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Výstavba vodní elektrárny ve Strakonicích

Bezděkovská 30
386 01   STRAKONICE
olympia@strakonice.cz

383 325 701

Nyní v naší nabídce!!!

VELIKONOCE

Bezděkovská 30, 386 01   STRAKONICEolympia@strakonice.cz, 383 325 701

v Olympia Papír
Těšíme se na Vás

akce BŘEZNA
20% sleva na blahopřání a pohledy

STALO SE

Jak už je většině Strakonickým známo, 
na Pětikolském jezu ve Strakonicích 
u   zdejšího hradu má vzniknout malá 
vodní elektrárna. Už dlouho žádná událost 
nerozproudila takový rozruch jako právě 
tato. Lidé a vedení z města rázně protestují. 
Argumentují tím, že v řece Otavě bude 
nedostatek vody, odtok pod jezem zaroste 

travním porostem, bude se zanášet 
a   páchnout. Naroste ruch a tím dojde 
k dehonestaci běžné odpočinkové zóny. 
Obavy hrozí i ze zničení výhledu na národní 
kulturní památku, strakonický hrad.

O co ve skutečnosti jde? Jedná se 
o  rozsáhlý technologický objekt o přibližné 
šířce 15 metrů, hloubce 8 metrů se dvěma 
Kaplanovými turbínami, které by sloužily 
k  výrobě elektřiny.

K již zmíněným potenciálním problémům 
by se zařadily i vzrostlé stromy, které by 
musely být vykáceny, na což pochopitelně 

neblaze reagují i ochránci přírody. Újmu by 
pocítili také vodáci. Pětikolský jez je totiž 
posledním otavským jezem, jehož šlajsna 
je užívána k tréninku závodního vodáctví. 
V případě schválení výstavby by šlajsna 
byla zahrazena a znemožnila by tak jez 
splouvat. Jen pro představu, jez i  šlajsna 
stojí ve své nezměnitelné podobě více než 
70 let. Strakonice mimo jiné spoléhají na 
výhrady určitých odborníků a úředníků. 
Tamní odbor životního prostředí již naznačil, 
že se mu plány nijak nezamlouvají. Rovněž 
je třeba zmínit, že by se realizace dotkla 

i zdejších rybářů, kteří by požadovali 
vybudování rybího přechodu, nehledě na 
fakt, že se v naší lokalitě vyskytuje několik 
druhů chráněných ryb.

Téměř jednotný nesouhlas a jasně 
podložené obavy přiměly občany Strakonic 
k podepisování petice, která je k dispozici 
například v městském infocentru či 
Šmidingerově knihovně. Nicméně jako 
u  všeho, nic není jednobarevné. Pojďme 
se ve zkratce obrátit na konkrétní osoby, 
které se k  tomuto problému vyjádřily.

Souhlasíte s výstavbou malé vodní elektrárny na Pětikolském jezu ve Strakonicích?
Vilém Štěrba: NE 

„Nelíbí se mi výstavba vodní elektrárny na Otavě z důvodu ohrožení přírodního migračního koridoru 
ryb. Naruší se tím přirozený ráz konkrétní lokality a také se tím ohrozí využíváni místa pro volnočasové 
aktivity, jako je koupání.“

Štěpán Pelán: NEVÍM 
„Do detailu jsem ten průtok a vše s ním spojené nezkoumal, ale z hlediska estetického to nebude 
žádná výhra, stejně tak dopad na přirozené prostředí. Na druhou stranu nemám informace o tom, kolik 
energie by se tím vygenerovalo a jestli by to za to jaksi stálo. Těžko se k tomu vyjadřovat na základě 
jednoho článku s potenciálním přídomkem mírně tendenční.“

Markéta Ševčíková: NE 
„Podle mého názoru je tato stavba úplně zbytečná. Doposud jsme se bez této elektrárny obešli, tak ne-

vidím důvod s ní teď začínat. Navíc netuším, proč musí být pořád obětovány stromy a  příroda. Naopak 
by se měly vzít peníze a vysázet tu více stromů, keřů a květin. Příroda je mnohem důležitější než nové 
a zbytečné výstavby. A ničit krásné okolí řeky? Nechápu, jak může být někdo pro.“

David Boř: NEVÍM 
„O této konkrétní situaci toho moc nevím. Nevím, kdo je investor, ale každopádně se to dost vyplatí. Na 
druhou stranu se to vůbec na to místo nehodí, nicméně jinde to kvůli průtoku nejde. Samozřejmě, že 
to naruší estetičnost. Možná kdyby to udělali z kamene, tak by to bylo esteticky přijatelné. Jinak jsem 
četl obavy lidí, že to bude zadržovat bordel a stane se z toho stoka. Byl jsem na podzim v Plzni na MVE 
v Doudlevcích a tam to mají vyřešené tak, že se o to stará jeden chlap, a v podstatě veškerý bordel, 
co to chytá, pouští dál nebo mechanicky vytahuje, řešení tedy existuje. Každopádně energetici tyto 
malé firmy budou teď dost podporovat, takže si myslím, že MVE budou po naší republice dále růst.“

Roman Škoda
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Ačkoliv březen stále patří mezi chladnější měsíce, příroda se již pomaličku chystá na příchod jara. Potvrzuje nám to i kalendářní datum 21. března, které značí 
oficiální přechod do jarních měsíců. Začátkem března budeme také slavit další důležitou událost – Mezinárodní den žen. Připravili jsme pro vás pár receptů na 

jídla, kterými si můžete zpříjemnit tyto nadcházející události. Vaše chuťové pohárky zajisté ocení takové příjemné probuzení ze zimního spánku!

Jarní salát s vejcem
Jak lépe oslavit příchod jara, než čerstvou křupavou zeleninou s lehkým dresinkem? 
Příval vitamínů zajistí nabuzení organismu a vláknina obsažená v zelenině podpoří opti-
mální trávení. Vejce je zase bohatý zdroj bílkovin a  esenciálních aminokyselin. Díky pra-
videlné konzumaci tak budete svěží a  plní energie, stejně jako probouzející se příroda.

SUROVINY (1 porce)
listový salát (ledový, rukola, polníček, apod.) 
100 g
1 vajíčko
citrónová šťáva 10 g
olej olivový 10 g
hořčice dijonská 10 g

sůl 1 g
pepř 2 g
jarní cibulka 30 g
ředkvičky 50 g
celozrnná houska 50 g
cherry rajčátka 50 g
slunečnicová semínka 15 g

Postup:
Vejce uvaříme podle toho, jak jej máme rádi. Na 
tvrdo, na měkko či na hniličku. Pak si připravíme 
krutonky z celozrnného pečiva, které pokrájíme na 
malé kostičky a opečeme na sucho na pánvi. Poté 
si na pánvi ještě orestujeme slunečnicová semínka, 
aby se krásně rozvoněla. 

Zálivku si připravíme rozmícháním lžíce olivového 
oleje, dijonské hořčice, citrónové šťávy, soli a pepře. 
Listy salátu natrháme do mísy, přidáme pokrájená 
cherry rajčátka, ředkvičky a najemno pokrájenou jarní 
cibulku. Zeleninu smícháme s dresinkem, posypeme 
krutony, semínky a na vrch dáme rozkrojené vejce.

Nutelové cupcakes
Je vaše maminka, kamarádka či sestra milovnicí čokolády? Využijte příležitosti a ob-
darujte ji na MDŽ touto lahůdkou! Cupcake (vyslovujeme kapkejk) je takový nazdobený 
bratr známějšího muffinu. Rozdíl je v tom, že cupcake má lehčí, vláčnější těsto a vrchol 
zdobí krémová poleva posypaná cukrářským zdobením. Takže mlsat můžeme i očima!

SUROVINY (1 porce)
125g změklého másla
100g hnědého cukru (nebo medu)
1 lžíce mleté kávy
2 lžíce mléka
4 lžíce Nutelly
2 velká vejce
200g hladké mouky

1 lžička jedlé sody
špetka soli
na polevu
250g krémového sýra (Philadelphia, Buko) 
pokojové teploty
35g změklého másla
65g moučkového cukru
4 lžíce Nutelly

Postup:
Nejdříve si předehřejeme troubu na 180°C a nachystáme si ko-
šíčky. Máslo s medem vyšleháme elektrickým šlehačem do pěny. 
Přidáme kávu, Nutellu, mléko a promícháme. Postupně přidáme 
vejce a prosátou mouku, sodu, sůl a mícháme dohladka. 

Těsto nachystáme do předem připravených košíčků, pečeme 
20-25 minut. Necháme vychladnout a připravíme si krém:
Elektrickým mixérem vyšleháme sýr s máslem a zašlehá-
me prosátý cukr a Nutellu. Krém dáme vychladit a pomocí 
cukrářského sáčku jím zdobíme vychladlé cupcakes. Na 
polevu poté nasypeme trochu cukrářského zdobení. Pokud 
budeme dortíky obdarovávat milovanou osobu, můžeme 
například použít zdobení ve tvaru srdíček.

Zpracovala Tereza Kramlová
Zdroj: www.vimcojim.cz, www.bandorka.blogspot.cz
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Prales je zázrak, který se děje bez lidského přičinění

CESTOVÁNÍ

Už jste přemýšleli, kam vyrazit na výlet 
v měsíci březen? Tato otázka se nabí-
zí, nicméně občas usilovné přemýšlení 
není na místě. Blíže Vám představíme 
lokalitu, která je hojně navštěvovaná 
i  obyvateli z  dalekých končin.

Boubínský prales je unikátní přírod-
ní rezervace v samém srdci národní-
ho parku Šumava. Stáří Boubínského 
pralesa se odhaduje na celých 12 tisíc 
let. Dnes máte možnost vidět stromy 

staré okolo 400 let, jež jsou chráně-
ny, ostatně jako celý Boubínský prales, 

nejpřísnějšími zákonnými měřítky.

Od listopadu 2004 je na vrcholu vybu-
dovaná dřevěná rozhledna, 21 metrů vy-
soká, nabízející znamenitý rozhled na celé 
panorama Šumavy. Za příznivé viditelnosti 
můžete dohlédnout až na alpské vrcho-
ly, nicméně je záhodno si vybrat ranní či 
večerní hodiny, okolo poledne Vám budou 
komplikovat výhled sluneční paprsky. Mi-
mochodem, Boubínská rozhledna je dru-
hou nejvýše položenou v České republice 
a v Jihočeském kraji vůbec nevyšší. Sa-
motný Boubín dosahuje 1362 m.n.m. 

A nyní jedna zajímavost; zkuste si přičíst 
výšku Boubína a rozhledny… už víte? Jis-
tě, ti co se blíže nezajímají o zeměpis, nej-
spíše netuší. Součet těchto dvou číselných 
údajů nám dává 1383 metrů, což trum-
fuje i nejvyšší vrchol české části Šumavy, 
a  sice vrchol Plechý, jenž měří 1378 me-
trů. Zmíněné informace minimálně na-
značují, o jaký zážitek ve skutečnosti jde. 
I nesporně zdravý, úspěšný výšlap Vám 
určitě udělá radost.

Ideálním výchozím bodem pro začátek 
Vašeho putování je obec Kubova Huť, 

jejíž železniční stanice je nejvýše polo-
ženou ve střední Evropě měřící bez pěti 
metrů rovných tisíc. Z Kubovy Hutě se vy-
dáte po modré, na kterou navazuje nová 
trasa vyznačená v terénu fialovými šip-
kami. Asi po třech kilometrech navážete 
opětovně na modrou a začnete stoupat 
lesním porostem, který je o poznání di-
vočejší. Poslední úsek k rozhledně vede 
střídavě po lesní cestě a dřevěné soupra-
vě s bezpečným zábradlím. 

Na vrcholu se můžete posilnit před 
eventuální další cestou. Nelze přehléd-
nout pamětní kámen věnovaný kardinálu 
Friedrichu von Schwarzenbergovi, jenž 
tento vrchol navštívil již v roce 1867. 
Úsek mezi horou Boubín a pralesem patří 

mezi nejoblíbenější. Postupující proměna 
z  hospodářského lesa nám všem známé-
ho k jeho temnému prapředku se blíží ke 
svému vrcholu. Boubínský prales je po-
chopitelně středoevropský, tudíž žádnou 
exotiku nečekejte. Když se ovšem ne-
cháte vést onou specifickou atmosférou, 
budete nadšeni. 

Pokud se rozhodnete navštívit 
i  Boubínské jezírko, běžte po proudu 
Kaplického potoka protékajícího pra-
lesem. U jezírka je umístěno několik 
laviček a dřevěných stolů.  

Boubín je kapitola sama pro sebe. Kdo 
jej okusil, vždy se rád vrací. A pokud jste 
tak ještě neučinili, máte ideální možnost 
to v březnu napravit.

Roman Škoda
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Lékové poradenství pro Strakonicko – nová služba 
v nemocniční lékárně

Již brzy bude pro pacienty ze Stra-
konicka k dispozici nová služba, 
kterou bude poskytovat nemocniční 
lékárna. Jedná se o tzv. lékové po-
radenství. Na bližší informace jsme 
se zeptali Mgr. Jana Komrsky, za-
městnance lékárny a zároveň před-
sedy Okresního sdružení lékárníků.

Pane magistře, můžete nám 
sdělit, co je lékové poradenství 
a jaký užitek přináší pacientovi?

Lékové poradenství poskytuje 
pacientovi informace o správném 
užívání léčiv, možných lékových 
interakcí při užívání více léků, ne-
snášenlivosti léků a vlivu potravy 
na účinnost léčiv. Tato služba je 
iniciativou České lékárnické ko-
mory, která našla inspiraci pro tuto 
akci ve vyspělých zemích západní 
Evropy. Provádí ji speciálně pro-
školený farmaceut. V naší lékárně 
budeme moci tuto službu poskyto-
vat díky podpoře vedení nemocni-
ce, které uvolnilo pro potřebu lé-
kárny další prostory.

Tyto informace by ovšem měly 
být předány už při výdeji léčiv. 
Není tomu tak?

Ano, při výdeji léčiv dáváme zá-
kladní informace o způsobu uži-
tí, ale již není čas na rozsáhlejší 
a   hlubší rozhovor. Při lékovém 
poradenství budeme mít vyhrazený 
čas (zhruba 30 až 60 minut) v sa-
mostatné místnosti, kde bude zajiš-
těn klid a diskrétnost na konzultaci.

Kdy začnete poskytovat tuto 
službu?

Myslím si, že reálně dostupná 
bude v průběhu dubna. Ještě je 
nutné dokončit některé stavební 
úpravy.

V případě, že budu mít jako 
pacient o tuto službu zájem, na 
koho se mám obrátit?

Stačí navštívit naši nemocniční 
lékárnu a obrátit se na kohoko-
li z   magistrů a domluvit termín 
a  čas konzultace.

Pokud zjistíte, že některý lék 
je pro pacienta nevhodný, nebo 
existuje lepší alternativa, budete 
nějakou formou spolupracovat 
i  s lékaři? 

Samozřejmě, že případnou změ-
nu medikace musí realizovat lékař. 
Proto také výstupem společné kon-
zultace bude zpráva pro ošetřující-
ho lékaře. 

Vaše lékárna se v poslední 
době více zaměřuje na proklient-
ský přístup. Co to v praxi zname-
ná pro pacienty?

V současné době je hodně vý-
padků v dodávkách hromadně vy-
ráběných léčiv, např. Framykoin 
mast a další antibiotika. Pokud je 
to možné, nahrazujeme tyto léčiva 
přípravky individuálně připravenými 
přímo v lékárně. V této oblasti spo-

lupracujeme s lékaři. Snažíme se 
vyjít vstříc i pacientům s recepty na 
méně obvyklou individuální přípra-
vu. Jinak obecně platí, že pro pa-
cienta hledáme vhodné řešení jeho 
problému, ale také mu necháváme 
dostatek svobody pro jeho rozhod-
nutí. Mě osobně v   práci skutečně 
nejvíce těší pomoc lidem, kteří se 

svým požadavkem v jiné lékárně 
neuspěli. Dále mě těší také to, že 
lidé, kteří si vyzvednou léky v naší 
lékárně, finančně podporují chod 
strakonické nemocnice. 

Mohou pacienti odbornou konzul-
tační činnost vyhledat i jinde?

V našem kraji v tuto chvíli ještě v Čes-
kých Budějovicích, Prachaticích a Táboře. 

Další lékárny zapojené do projektu 
jsou uvedeny na stránkách www.
lekarnici.cz nebo v mobilní aplikaci 
Lékárny v ČR. 

Jan Komrska, 
Roman Škoda

ROZHOVOR
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Spoj tečky



14 ZAJÍMALO VÁS / NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Pokud do své firmy hledáte zaměstnance, v novinách Maxim můžete zdarma uveřejnit inzerát podobného 
znění. Posílat jej můžete na e-mail redakce: redakce@ocmaxim.cz

Kuchař/ka

Pizzerie Venezia hledá uchazeče, vyučeného 
v oboru na stálý pracovní poměr.  Nástupní 
plat dohodou. Nástup ihned 

Volejte 383 325 128 nebo 605 273897

Rodinný bankéř

Hledáme spolehlivé lidi s chutí pracovat 
a dále se vzdělávat. Po zapracování 
poskytneme 600 aktivních klientů do správy. 
Odměnou bude příjem, který je v této lokalitě 
nadstandardní. Neváhejte a zapojte se do 
našeho týmu. 

Modrá pyramida, a.s., tel.: 725 448 571

 Šéfkuchař/ka

Pro restauraci závodního stravování ve 
Vimperku; ranní směny PO-PÁ, víkendy 
a   svátky volné. Požadujeme: vzdělání 
v oboru, praxi v gastronomii, ideálně 
v  závodním stravování; zkušenost s vedením 
týmu; samostatnost a kreativitu Nabízíme: 
HPP na dobu neurčitou, velmi dobré finanční 
ohodnocení a možnost firemního bytu, 
zázemí nadnárodní společnosti.

Volejte Ing. Lucie Chudobová: 725 939 373

Pracovník zákaznického servisu 

Pro správu našich klientů v kanceláři 
v  centru Strakonic hledáme nového kolegu/
kolegyni. Středoškolské vzdělání s maturitou 
podmínkou. 

Volejte 725 448 571.

Prodavač/ka (uzeniny, lahůdky)

 Strakonice - jedná se o pultový prodej - 
krájení/balení uzenin a masných výrobků 
- prodej nabízeného sortimentu - nabízíme 
mzdu až 15.500,- Kč - základ 12.500,- Kč 
+ procento z markování - směny 6.00-13.00 
hod a 13.00-20.30 hod - příplatky - čtvrtletní 
odměny - penzijní připojištění. Požadujeme 
zkušenost v oboru.

Volejte ZIMBO CZECHIA s.r.o. +420 725 263 672

Pracovník živočišné výroby, traktorista

 Práce je na dvousměnný provoz. Požadujeme 
min. základní vzdělání s praktickou školou, ŘP 
skupiny T a B, spolehlivost, pracovní nasazení 
a zájem o práci, praxi (vítána). Nástup ihned.

Volejte PIVKOVICE, a.s. 

+420 383 391 446

Nákupčí

 Gabriella Salvete s.r.o. Min.SŠ vzdělání, 
AJ na komunikativní úrovni, pokročilou 
znalost Excelu. Zajištění oblasti dodávek 
materiálu,vedení poptávkových řízení, výběr 
dodavatelů,vystavování objednávek a kontrola 
dodržování smluvených podmínek při dodávkách. 
Možnosti profesního rozvoje, odpovídající finanční 
ohodnocení Ing.Lucie Jirsová

Volejte Kariéra, spol. s r.o. 606 603 107

Elektrikář/ka - silnoproud

Požadujeme vyučení, způsobilost podle 
vyhlášky č.50/1978 Sb. - §6, řidičský průkaz 
sk. B, spolehlivost, flexibilitu. Mzda 130 Kč/
hod. + prémie a osobní ohodnocení. Vhodné 
pro absolventy, nástup ihned. Místo výkonu 
práce: celá ČR. Mzda od 130 Kč/hod.

Volejte TL souhvězdí LED s.r.o. +420 702 183 304

Opravář/ka obuvi a kožené galanterie

 Požadujeme: - min. střední odborné vzdělání. - 
prozákaznický přístup - zručnost - vyučení nebo 
praxi v oboru Nabízíme: - šikovné kandidáty 
bez vzdělání nebo praxe zaučíme na některé 
z  našich provozoven - stabilní zaměstnání

Volejte BAŤA, a.s.: +420 731 618 758

Učitel/ka 1.stupně

 Požadujeme alespoň vysokoškolské vzdělání, 
nástup od 16.02. Jedná se o pracovní místo 
na dobu určitou - za nemoc. Mzda od 21 000 
Kč/měsíc.

Volejte Základní škola F.L.Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280 +420 739 054 044

Osobní řidič

Přijmeme uchazeče se zkušenostmi. 
Hledáme flexibilitu, spolehlivost, vysoké 
pracovní nasazení. Nabízíme nadstandardní 
finanční ohodnocení odpovídající časové 
náročnosti.

Volejte ELEONORA SE - 702 033 932

Všeobecná/ný účetní.

Požadavky: min. ÚSO s maturitou, 
samostatnost, spolehlivost, minim.5 let 
ve vedení podvojného účetnictví, znalost 
účetního systému „POHODA“ výhodou. 
Mzdové rozpětí: od 18 500 Kč/měsíc. Nástup 
možný od 1.3.2016.

Volejte: ILTON, s.r.o. 
e-shop +420 383 323 032

STAVÍME PRO VÁS
INFO O PRONÁJMU

+ 420 724 360 086
+ 420 727 818 359
info@ocmaxim.cz 

Velice nás těší vlna zvídavosti, 
kterou vyvolala nová přístavba OC 
MAXIM. Oceňujeme, že obyvatelům 
Strakonic není lhostejné, co se 
v   jejich městě děje. Proto jsme se 
rozhodli vybrat několik nejčastěji 
kladených otázek, které nám 
kladete e-mailem, na Facebooku či 
v osobním kontaktu, abychom vám 
usnadnili orientaci v tomto novém 
projektu.

Kdy bude nová přístavba dostavená?

Naším záměrem je dokončit přístavbu 
v listopadu tohoto roku.

Na jaké obchody se můžeme 
těšit?

V momentální době nemůžeme 
názvy ochodů prozradit. Pečlivě 
vybíráme obchody tak, aby co 
nejlépe vyhovovaly zájmům 
zákazníků. Už nyní vám však 
můžeme říci, že ženská část 
návštěvníků bude zajisté potěšena.

Mám zájem o pracovní místo.

S přístavnou samozřejmě vzniknou 
i nová pracovní místa. Aktuální 
informace k pracovním nabídkám 
můžete sledovat v průběhu na naší 
facebookové stránce – OBCHODNÍ 
CENTRUM MAXIM.

Bude se řešit parkování?

Ano, na parkovacích místech 
intenzivně pracujeme. V letošním 
roce parkoviště přejde na závorový 

systém, tak aby naši zákazníci 
mohli pohodlně zaparkovat a měli 
do všech obchodů blízko. 

Je možné si ještě pronajmout 
obchodní prostory?

Ano, tato možnost tady stále 
je, ovšem některé plochy jsou již 
rezervované. Pro více informací volejte 
tel. 724  360 086, 727  818 359 nebo 
pište na info@ocmaxim.cz.

NABÍDKA PRÁCE
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Doskoč si pro vítězství

...Pokračování z titulní strany.
Nezáleží ale na tom, jestli se 
jedná o sport, umění, vědu, 
apod., ale o to jediné – radost 
z  toho, co děláme.

Písecká rodačka Barbora 
Suchanová, která momentálně 
studuje na píseckém gymnáziu, 
by mohla mnohé vyprávět. Ačkoliv 
je jí teprve třináct let, hraje za 
mladší žačky jako pivot (pozn. 
aut. pozice hráče pod košem, tedy 
podkošový hráč) a za starší žačky 
jako křídlo (pozn. aut. útočný hráč 
ve větší vzdálenosti od koše), 
účastnila se také druhé nejvyšší 
české soutěže – Mistrovství České 
republiky – a není tedy pochyb, že 
má předurčeno být velmi úspěšnou 
hráčkou košíkové, pro mnoho z  nás 
známější jako basketbal, který 
před sto dvaceti pěti lety vznikl 
v tréninkové škole v americkém 
Springfieldu, díky vysokoškolskému 
pedagogovi Jamesi Naismithovi. 
Naději v ní vidí nejen její rodiče, 
ale i strakoničtí trenéři Alena 
Maršánová a Miroslav Vondřička, 
kteří ji mají pod patronací a snaží 
se jí předat, co nejvíce zkušeností, 
kterými disponují. 

„Začala jsem hrát basketbal 
dokonce již v druhé třídě, pak jsem 
ale na nějakou dobu přestala,“ 
vzpomíná Barbora s úsměvem. 
„Nedlouho poté jsme se společně 
s taťkou dívali na basketbal a on 
se mě zeptal, jestli bych na něj 
nechtěla znovu jezdit, což bylo 
na konci čtvrté třídy. A já bez 
dlouhého rozmýšlení souhlasila.“ 
Kdy se k němu ale úplně poprvé 
dostala, to si již nevybavuje. 
„Taťka, který basket dříve také 
hrával, mi někdy navrhnul, jestli 
bych nechtěla zkusit trénovat tento 
sport ve Strakonicích, ale kdy to 
bylo, kdo ví.“ V sousedním Písku 
totiž není ženský basketbal, který 
by její pohybové schopnosti mohl 
zdokonalit v dovednosti a využít je 
v této míčové hře, ve které hrají 
proti sobě dva týmy s pěti hráči. 
„Hrála jsem trochu i tenis, ale ten 
mě tolik nebavil. Nemám moc ráda 
individuální sporty,“ dodává.

Basketbal hraje aktivně na 
turnajích teprve čtyři roky, 
ale svůj sportovní vzor má již 
poměrně dlouho, a to především 
z řad ženských hráček, které 
svůj basketbalový turnaj mohou 
absolvovat teprve až od roku 
1976. O čtyřicet let dříve se 
tato aktivita objevila poprvé 
i   na letních olympijských hrách 
v   německém Berlíně, kdy tyto 
hry byly poznamenány pověstnou 
nacistickou propagandou. „Určitě 
bych chtěla být jako jedna z našich 
nejlepších a   nejúspěšnějších 
hráček. Mezi takové řadím 
samozřejmě Evu Vítečkovou. 
Z   nedaleké ciziny by to možná 
byla Eva Petrovičová, která je 
rodilá Slovenka.“ Mezi vysoce-
pozitivně hodnocené hráčky 
basketbalu v různých žebříčcích se 
řadí i Eva Horáková, která byla první 
Češkou ve světové basketbalové 
lize NBA, což je nejvyšší soutěž ve 
světě vůbec.

České veřejnosti se basketbal 
poprvé představil v roce 1897, 
a   to prostřednictvím učitele 
tělesné výchovy Jaroslava Karáska 
na gymnáziu ve Vysokém Mýtě. 
Pokud se ale zaměříme na to 
zdejší, tak se zde tento sport 

objevil až ve 30. letech 20. století 
díky výbornému gymnaziálnímu 
profesorovi Klomfarovi. Samotný 
klub byl založen ale až ke konci 
zmiňovaných let, přesněji v roce 
1939, a za svou dobu existence 
změnil několikrát svůj název. Právě 
na takových to kořenech vznikly z 
tohoto klubu dva oddíly, jeden při 
TJ Spartak Strakonice, kterému 
se říkalo Zbrojovka a hráli za něj 

ze starší generace například M. 
Topinka, M. Kvapil či M. Kubička, 
atd.; a ten druhý se nazýval Fezko, 
ve kterém byl k vidění písecký 
chirurg J. Kužma, učitel tělesné 
výchovy Z. Bočínský i veterinární 
lékař M. Vondřička, atd.

Vraťme se ale zpět k Barboře, 
ta na sebe dále také prozradila, 
že jednou týdně se snaží věnovat 
i   hře na hudební nástroj, 
konkrétně na kytaru. Více času 
hudbě dát nemůže a snad ani 
nechce. „Porovnávat se to nedá, 
ale kdybych si měla vybrat 
mezi těmi dvěma, co raději, tak 
stoprocentně basketbal.“ Naplno 
se tak věnuje neustále její lásce 
– basketbalu, a to i čas od času 
pasivně u televizních obrazovek. 
„Když se stihnu naučit na 
předměty ve škole, tak se snažím 
většinou pravidelně sledovat 
zápasy týmu USK Praha a když 
hrají muži, tak i extraligu.“

Ačkoliv je přes týden v jednom 
kole, což bývá dosti náročné, zatím 

to ale zvládá bez sebemenších 
problémů, ač musí skoro denně 
dojíždět. „Chodím totiž i na 
tréninky se staršími, takže jsem 
to dopracovala na čtyři plné 
podvečery. Navíc k tomu zápasy 
o  víkendu, neboť každá kategorie 
se hraje jednou za čtrnáct dní, 
což mi zaplnilo nejen můj diář, ale 
hlavně týden jako takový.“

Ráda by si v budoucnu splnila 

svůj sen, a to nejen že by chtěla 
být ligovou hráčkou, ale také by se 
ráda dostala do reprezentace České 
republiky, kterou by s   největší 
hrdostí zastupovala, tedy pokud 
na to samozřejmě bude mít 
z   hlediska úspěšnosti, jak sama 
říká. Nyní ale žije současností, 
snaží se naplno užívat sportu, 
díky kterému jí vychází vstříc 
i   škola, která ji uvolňuje nejen 
na zápasy, ale i   turnaje a různá 
soustředění během roku. „Rodiče 
mě podporují, za což jim z celého 
srdce moc děkuji. Bez nich 
bych si momentálně nemohla 
prostě plnit svůj sen,“ zakončuje 
strakonická hráčka basketbalu 
Barbora Suchanová.

Co jiného ji popřát do života než 
jen úspěchy a žádné úrazy!

Josef Němec
Fotografie poskytl 

Basketbalový klub Strakonice

SPORT
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AUTOGAS-CENTRUM, spol. s r. o.
Heydukova 1269, Strakonice 386 01
Tel.: 383 324 912, GSM: 606 659 530
info@autogascentrum.cz
www.lpg-autogascentrum.cz

• Veškerý servis osobních vozidel
• Nejnovější diagnostika Bosch
• Pneuservis
• Montáž a servis LPG a CNG systémů 

od předních výrobců
• Možnost zapůjčení náhradního vozidla 

po dobu opravy
• Profesionální přístup
• 25 let zkušeností
•  Velkoobchod, montáž, revize
• Servis LPG a CNG zařízení
• Běžný autoservis Bosch
• Pneuservis
•  Specializované pracoviště na diagnostiku, 

elektroinstalaci a řešení problémů 
s autoelektrikou

Veškerý servis osobních vozidel
Nejnovější diagnostika Bosch

Montáž a servis LPG a CNG systémů 

Možnost zapůjčení náhradního vozidla

Velkoobchod, montáž, revize

Mechanika

Inspekce

Diagnostika elektronických 
systémů

Elektrika/elektronika

Pneuservis

Měření emisí

Servis brzd

Měření geometrie

Výměna oleje

Servis autoskelServis klimatizace

Bosch Car Service AGC
Vyřešíme váš 
problém s emisemi

detský svet s kavárnouˇ
vedle polikliniky Otevírací doba út - ct 10:00 - 18:00, pá - ne 10:00 - 19:00ˇ

ˇ

Akce
v s t u p n é
na 2 hodiny

za          kč35
doprovod zdarma

  Plne vybavená profesionální 
kavárna je soucástí herny, takže 
si mužete vychutnat kávu a mít 
deti neustále pod dohledem.

ˇ
ˇ

ˇ

  Pri predložení tohoto letáku 
jedna hodina navíc zdArmA

ˇˇ

Bezdekovská 462, 386 01 Strakonice

tel.: 730 700 730 · www.skokanek.cz
ˇ

Ve Skokánku budou nadšené 
Vaše deti, ale hlavne i VY!ˇ ˇ

!!!  NOVĚ OTEVŘENO  !!!
Veterinární ordinace

Pod Kuřidlem
Prof. Skupy 841, Strakonice

www.vetstrakonice.cz

ordinační hodiny
Pondělí 15:00 - 18:00
Úterý 15:00 - 18:00
Středa 10:00 - 12:00
Čtvrtek 15:00 - 18:00
Pátek 15:00 - 18:00
mobil: +420 778 144 330

- vakcinace psů, koček,
  fretek, králíků
- kastrace
- RTG, USG
- stomatologické ošetření
- kardiologické vyšetření
- hospitalizace

těšíme se na Vás :)
MVDr. Veronika Nováková
MVDr. Michaela Balková

www.roset.cz | e-mail: reklama@roset.cz 
Tel.: 389 771 390

PROTISLUNEČNÍ FOLIE
BEZPEČNOSTNÍ FOLIE
TÓNOVÁNÍ SKEL

OKENNÍ FOLIE
OCHRÁNÍ I VAŠE DĚTI

Tel.: 389 771 390
www.roset.cz | e-mail: reklama@roset.cz

PROTISLUNEČNÍ FÓLIE
BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE
TÓNOVÁNÍ SKEL

UV FÓLIE

INZERCE


