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Srpen je ve znamení sblížení se, 
a to nejen jedinců jako takových, 
ale především národů napříč svě-
tem. Konají se totiž již jednatřicáté 
letní olympijské hry (od 5. 8. do 
21. 8.) a tentokrát to bude poprvé 
na půdě Jižní Ameriky – v brazil-
ském Riu de Janeiro. Ačkoliv svět 
může být ve vnější válce či jen v té 
vnitřní, existují takové historické 
události, kdy se dokážeme sblížit 
natolik, že nepociťujeme, že by-
chom něco ztráceli.

Ve Strakonicích je jednou za dva 

Po dvaadvacáté, a přesto jako poprvé

Mikrofon je mojí osobní drogou, někdo má čokoládu, 
já ráda mluvím, říká sympatická moderátorka

Obchodní centrum MAXIM 
a  všichni zainteresovaní si kladou 
za cíl, aby se finální přístavba 
vyvíjela do své konečné podoby, 

a sice v co nejrychlejším tempu, 
leč se klade v primární řadě důraz 
na vysokou kvalitu provedení. 
Momentálně se řeší záležitosti 

především ohledně elektrické 
instalace, vody, výloh či příček. 

Jak již bylo v minulosti zmíněno, 

Přístavba OC Maxim Strakonice

Andrea Holeksa je jednou z nej-
známějších moderátorek v Ji-
hočeském kraji. Jsme skutečně 

potěšeni za Andreinu ochotu roz-
vádět odpovědi a podělit se tak 
o   své zkušenosti, aktivity či zá-

jmy. Inu, pojďme na rozhovor!

pokračování na straně 9
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Po dvaadvacáté, a přesto jako poprvé

roky čtyři dny v osmém měsíci 
v   roce věnován události, která 
nemá v České republice obdo-
by. Historie našeho města je to-
tiž spjata s legendou o dudákovi 
Švandovi, který šel na do světa na 
zkušenou a nakonec se ve zdraví 
vrací zpět do náruče své milova-
né Dorotky; a tedy i hudebního 
nástroje – dud. Tato nejnavště-
vovanější kulturní událost ve Stra-
konicích zahájila svoji tradici díky 
jeho zakladateli Josefu Režnému 
roku 1967, kdy do města přijelo 
nejen několik stovek účinkujících, 
ale především něco kolem deseti-
tisíce turistů, a to i ze zahraničí. 
Do roku 1989 se festival reali-
zoval s   tříletým intervalem, kdy 
do Strakonic zavítalo mezi deseti 
a  dvaceti třemi tisíci návštěvníky. 
Vrcholem se ale stal jubilejní dva-
cátý ročník, kdy do města zavítalo 
úctyhodných 33 000 turistů. Loň-
ský Mezinárodní dudácký festival 
neopakoval nejlepší výsledek, 
ale zařadil se k úspěšným letům 
2004-2010, kdy dorazilo kolem 
třiceti tisíc návštěvníků.

Dvaadvacátý ročník (25. – 28. 
8.) však bude specifický. Poprvé 
v jeho historii bude vstupné na 
všechny události s tím spjaté za-

darmo. Bohužel to ale znamená, 
že po překročení kapacity bude 
daná scéna uzavřena a nebude 
tedy možný další vstup na dané 
místo. Proto je třeba sledovat 
stránky města a městského kul-
turního střediska, včetně těch 
facebookových, protože se může 
daný program i změnit.

A jak to tedy bude vypadat? Od 
2. srpna do 28. srpna, kdy festi-
val končí, budou moci návštěvníci 
shlédnout dvě výstavy ve výstav-

ních sálech na Strakonickém hra-
dě. Jedna z výstav čerpá z foto-
grafií Ivany Řandové, které jsou 
věnovány tématu Portréty, kroje 

a dudy; a to v Maltézském sále. 
Ta druhá se zaobírá obrazy a do-
bovými reklamami a nese název 
Zatykač na Švandu: Pátrání po le-
gendárním dudákovi pod patrona-
cí Ondřeje Fibicha, který bude mít 
komentovanou prohlídku od 20 
hodin prvního dne festivalu v Sále 
U Kata. Obě dvě výstavy budou 
přístupné každý den mimo pon-
dělí od 9 do 17 hodin. Od čtvrtka 
25. srpna k nim přibude výstava 
rekonstruovaných historických 

nástrojů podle dobové ikonografie 
od 13. do 17. století – Historické 
dudy, nástroj králů a žebráků – 
v  Muzeu středního Pootaví, která 

bude k vidění až do 25. září.

V první den festivalu se mo-
hou návštěvníci těšit na divadelní 
zpracování Strakonického dudáka, 
aneb Hody divých v podání Diva-
delního souboru Čelakovského 
Strakonice od 21 hodin na hrad-
ním nádvoří, na který jsou již tak 
trochu zvyklí. Páteční druhý den 
bude od odpoledne ve znamení 
Staročeského jarmarku, tradičního 
průvodu souborů z Bulharska přes 
Lotyšsko k našincům z České re-
publiky od 17 hodin a následným 
Dudáckým kasacím v letním kině 
o  dvě hodiny později. Bude to žít 
nejen na hradě, ale také v pro-
stranství před Měšťanským pivo-
varem Strakonice, kde kromě za-
hajovacího ceremoniálu proběhne 
i mezi 22 - 23 hodinou ohňostroj.

V sobotu 27. srpna se bude 
v  kostele svaté Markéty od 9 ho-
din a v Rytířském sále od 13 ho-
din konat rekonstrukce národně-
-buditelského programu dudácké 
besedy Čeněk Zíbrt po sto letech 
ve Strakonicích! a na své si ale 
přijdou i děti o devadesát minut 
později v pořadu Ireny Novotné 
Zvířátka si ráda hrají, s dětmi si 
dnes zazpívají.

Poslední den festivalu započ-
ne od devíti hodin Mezinárodní 
dudáckou mší v kostele svaté 
Markéty a vyvrcholí po poledním 
průvodu dudáků městem a gala-
koncerty zahraničních souborů na 
hradním nádvoří a v letním kině 
od 15 do 17 hodin.

Po celý Mezinárodní dudácký 
festival se navíc bude konat Ev-
ropské setkání výrobců dud i pro-
dej italských suvenýrů poblíž kos-
tela svaté Markéty, apod.

Všichni jsou zvědavi, jak dva-
advacátý Mezinárodní dudácký 
festival dopadne, a to jak po or-
ganizační, návštěvnické, tak po 
finanční stránce. Tak tedy: „Zadu-
dej nám, dudáčku, ať je nám hej.“

Josef Němec
Autor fotografií: Josef Němec
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• profesionální a lidský přístup
• přátelské a srozumitelné jednání
• podporu, rady a informace po celou dobu   
   prodeje
• nezkreslené odpovědi na Vaše dotazy
• a samozřejmě vysoký důraz na prodej Vaší  
   nemovitosti

• zdarma Vám pomůžeme najít nejvhodnější banku      
   pro Vaši hypotéku
• dokážeme pro Vás získat nižší úrokovou sazbu,  
   než jakou daná banka běžně nabízí
• připravíme všechny potřebné dokumenty
• po celý průběh vyřízení hypotéky Vám bude  
   k dispozici náš zkušený hypoteční makléř

CO PRO VÁS RÁDI UDĚLÁME

CO UMÍME

CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT

JEDNÁME NAROVINU A NIC NETAJÍME,
ANI CENU NAŠICH SLUŽEB

CO OBSAHUJE PROVIZE ZA PRODEJ NEMOVITOSTI

CO VÁM RÁDI ZPROSTŘEDKUJEME

SLEDUJTE NAŠE VÝHODNÉ AKCE PRO VÁS A VAŠE PENÍZE

ZAJISTÍME FINANCOVÁNÍ NÁKUPU NEMOVITOSTI

PROFESIONÁLNÍ SERVIS
V OBLASTI REALIT

A FINANCÍ

• pomůžeme Vám rychle a bezpečně prodat či
   pronajmout Váš dům, byt, pozemek
• zajistíme pro Vás správné smlouvy a veškeré   
   potřebné dokumenty
• poradíme Vám, jak dům či byt připravit pro     
   výhodný prodej
• kupujícímu zajistíme nejlepší hypotéku

• stanovit reálnou cenu
• připravit nejvhodnější prezentaci v regionu 
   i v celé ČR
• kvalitní on-line i tištěnou inzerci
• profesionálně zpracovat fotografi e či videa
• najít další způsoby prezentace (články, sociální  
   sítě, plachty, naše kontakty)
• zajistit odstranění právních závad

Výše provize za prodej nemovitosti (včetně DPH)
• do 0,7 mil. Kč - 29.000,- Kč.
• od 0,7 mil. Kč - 39.000,- Kč.
• od 1,2 mil. Kč - 4,0%.
• od 1,5 mil. Kč - 3,8%
• od 2,0 mil. Kč - 3,5%
• od 5,0 mil. Kč - 3,0%
Cenové podmíky platné od 1. 7. 2016

• právní servis (běžná cena 6.000 Kč)
• fotodokumentace (běžná cena 2.500 Kč)
• tržní odhad nemovitosti (běžná cena 3.000 Kč)
• zpracování a podání daňového přiznání k dani
   z nabytí nemovitých věcí
• inzerce na realitních serverech, např.:

• bezpečí pro Vaše peníze (advokátní, notářská,  
   bankovní úschova – cena již od 3.000 Kč)
• průkaz energetické náročnosti PENB (průměrná  
   cena 4.000 Kč) 
• odhad pro dědické řízení (cena již od 1.000 Kč)

• zvýhodněné provize
• služba navíc zdarma
• a další aktuálně vždy na www.realitytrade.cz
   a na Facebooku

WWW.REALITYTRADE.CZ

www.facebook.com/realitytrade
Facebookové skupiny:

BYDLENÍ STRAKONICE REALITYTRADE
BYDLENÍ BLATNÁ REALITYTRADE

BYDLENÍ HORAŽĎOVICE REALITYTRADE
BYDLENÍ PÍSEK REALITYTRADE

BYDLENÍ VODŇANY REALITYTRADE
BYDLENÍ VOLYNĚ REALITYTRADE
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www.mefo.cz Tel.: 383 389 001 · Mob.: 603 811 714

Kamenná prodejna
Jinín 60, 386 01 Strakonice
otevírací doba: 
pondělí-páteK:
8:00-12:00 a 13:00-17:00
Sobota:
9:00-12:00
neděle:
po telefonické domluvě

Motoshop 
s kompletním 
sortimentem pro 
motokros, enduro, 
quad a skutr. vše 
co najdete v našem 
eshopu můžete 
si v motoshopu v 
Jiníně prohlédnout 
a vyzkoušet či 
vyzvednout.

www.mefo.cz Tel.: 383 389 001 · Mob.: 603 811 714

Kamenná prodejna
Jinín 60, 386 01 Strakonice
otevírací doba: 
pondělí-páteK:
8:00-12:00 a 13:00-17:00
Sobota:
9:00-12:00
neděle:
po telefonické domluvě

Motoshop 
s kompletním 
sortimentem pro 
motokros, enduro, 
quad a skutr. vše 
co najdete v našem 
eshopu můžete 
si v motoshopu v 
Jiníně prohlédnout 
a vyzkoušet či 
vyzvednout.

Olympijský park RIO-LIPNO - srpen 2016

Stejně jako v únoru roku 2014 
během zimních olympijských her 
v  Soči vznikne v České republice 
při OH v Riu de Janeiru v srpnu 
tohoto roku multisportovní olym-
pijský park. Jeho centrem se bude 
pyšnit nedaleké Lipno. 

Lipenská přehrada je největší vod-
ní plochou v České republice, což 
nahrává faktu, že se letní olympij-
ské hry ze značné části odehrávají 
na vodě. Lipno je tradiční lokalita, 
kde si lidé užijí i další druhy spor-
tu, ať už se jedná o turistiku, cyk-
listiku, běhání, inline bruslení nebo 
také rybolov coby relaxační aktivitu. 
Organizátoři si kladou za cíl využít 

v maximální možné míře již vybudo-
vanou sportovní infrastrukturu. 

V Lipně nad Vltavou a blízkých 
obcích je již nějaký čas k dispozici 
více jak kilometrová vybavená pláž, 
pobřežní promenáda, marina, trať 
na divokou vodu i rychlostní kanois-
tiku, běžecké, cyklo a inline stezky, 
bike park, fotbalová hřiště, sportovní 
střelnice či atletický ovál s doskočišti. 
Vodácké sporty, jež jsou spojené s di-
vokou vodou, se představí na kanálu 
v Loučovicích pod Lipenskou přehra-
dou. Surfing, jachting a kiting se bu-

dou odehrávat v ráji českých jachtařů 
v Černé v Pošumaví. Sportovat bude 
možnost i ve Frymburku, Kobylnici 
nebo Přední Výtoni.

Fanouškům budou nabídnuty na 
velkoplošných obrazovkách přímé 
přenosy všech sportovních klání, při 
kterých čeští sportovci budou bojovat 
o cenné kovy. Vedle nich se můžeme 
těšit na telemosty s olympioniky pří-
mo v Riu, což dozajista ocení samotní 
sportovci v Brazílii, neboť tak pocítí 
podporu fanoušků v naší zemi. Počí-
tá se, že zúčastnění sportovci pak na 
oplátku po příletu z brazilských kon-
čin navštíví lipenský areál. Fanoušci 
se rovněž budou moci těšit z určitých 
bývalých olympioniků, kteří Lipno po-
ctí svou přítomností. 

Organizátoři pochopitelně počítají 
i  s vaší aktivitou. Počítejte s tím, že si 
budete moci vyzkoušet všechny letní 
olympijské sporty a porovnat tak své 

výkony nejen s olympioniky, ale také 
třeba s přáteli. Připraveny také budou 
ukázky plážových variant tradičních 
sportovních odvětví a dalších atraktiv-
ních neolympijských sportů. K   tomu 
budete moci vaše výsledky konzulto-
vat s vybranými odborníky.

A sportovat budou moci i vaše 
děti. Jednou z hlavních odměn 
za jejich aktivitu bude pobyt na 
tzv. „táboře“ v Olympijském par-
ku Rio–Lipno 2016, kde si budou 
moci vyzkoušet veškeré sporty 
pod dohledem zkušených trenérů.

Je nadmíru jasné, že si nejen čte-
náři měsíčníku MAXIM kladou otázku, 
nakolik vše vyjde po finanční strán-
ce. Odpověď možná překvapí. Podle 
dostupných informací se bude vybí-
rat pouze symbolické vstupné. Děti 

a  mládež do 15 let, držitelé průkazů 
ZTP a ZTP/P, senioři a místní obyva-
telé budou mít vstup do sportovního 
parku zcela zdarma!

Organizátoři budou usilovat, aby 
celý areál s bohatou sportovní in-
frastrukturou po srpnové akci ne-
zchátral, podobně jak tomu bylo po 
olympijském dění v Soči, kde by dnes 
málokdo poznal, že se před pouhými 
dvěma roky konala celosvětová zimní 
olympiáda. Je v plánu lipenská spor-
toviště zmodernizovat, aby je mohla 
veřejnost využívat i v budoucnu. 

Netřeba nějak konkrétně rozepiso-
vat, že tato velká akce bude výrazným 
impulsem k ekonomickému rozvoji 
regionu, sociální politiky a ochrany 
území. Stejně jako po Olympijském 
parku Soči–Letná, tak i zde na Lipně 
je očekáván zvýšený zájem celistvé 
veřejnosti o sport jako takový, což je 
jeden z důvodů realizace projektu. 
V  neposlední řadě bude mít vše pozi-
tivní vliv na image Jihočeského kraje 
jako významné turistické destinace.

Neváhejte tedy a navštivte v srpnu 
Lipenskou přehradu. Tato nebývalá 
akce bude ideálně stráveným časem 
pro vás, vaši rodinu a vaše přátele.
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s chutí Karibiku

Svatební salon Svatava
Nyní v OC Maxim.
Salon naleznete naproti pizzerii Venezia.

 V Olympia papír nyní rozšířený sortiment pro 
dětské oslavy. 

Nabízíme pestrobarevné balónky, bublifuky růz-
ných velikostí, vodní bomby a mnoho dalšího.

Olympia papír naleznete v přízemí OC Maxim

Soukromá ordinace praktického lékaře pro děti 
a  dorost MUDr Bohumila Kolenčíková
Nově volejte na  tel.: 737 954 006

Ordinaci naleznete v OC Maxim - poschodí č. 3

Přijďte k nám ochutnat čerstvé vafle 
s ovocem či čokoládu.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Rádi mlsáte? 

OSLAVY 
V PLNÉM 
PROUDU

INFORMUJEME VÁS O ZMĚNĚ 
TELEFONNÍHO ČÍSLA.

dmBio kokosový olej
Kokos má nejen skvělou chuť a aroma, 
ale díky svému výživnému obsahu také 
blahodárné účinky na náš organismus 
a jeho zdraví. Panenský kokosový 
olej dmBio je vhodný jak pro 
vegetariány, tak pro vegany a pochází 
z biologického zemědělství. 

Brick by brick ve Strakonicích! 
 
 

Kurzy pro děti  – malý kontruktér – 3 – 5 let 
 - velký inženýr – 6 – 12 let 
 
 
• Poznatky vědy, techniky, matematiky a inženíringu zábavnou formou s kostkami LEGO® 
• Vzdělávání hrou. Děti jsou součástí procesu a baví je to. 
• Reálné zručnosti pro dnešní svět. Využíjí vše ve škole i v reálném světě. 
• Objevování jak fungují věci. 
• Úspěšná a osvědčená metoda z USA. 
• Školený lektor. 

 
 
 
 

Více na www.brickbybrick.sk, www.jazykystrakonice.cz 
Tel. 605 833 849 
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Historie města Strakonice

Dnes pokračujeme ulicí Havlíčkova 
domem č. p. 341, jehož majitelem byl 
oficiant okresního hejtmanství pan Vác-
lav Ryska /1868, žil zde s manželkou 
Marií a dětmi Marií, učitelkou, Hedvi-
kou, Františkem, Janou a Bohumilou, 
dál berní exekutor pan Prokop Remer 
s manželkou Johanou. Pozdější maji-
telkou domu byla svobodná odborná 
učitelka paní Marie Rejšková /1879, 
Volenice/ a v podnájmu měla dvě tehdy 
žákyně základní školy Františku Rejško-
vou a Terezii Bulkovou, dál zde bydlel 
soudní oficiál ve výslužbě pan Josef Ur-
ban /1890, Oselce/s manželkou Vilmou  
a dětmi Františkou a Hanou. Dalšími 
obyvateli domu byli: pan Jaroslav Ho-
šek, tovární dělník, s manželkou Annou 
měli dvě dcery, dělník pan Václav Kvěš 
s  manželkou Annou a synem Vladimí-

rem a v neposlední řadě hostinský  na 
Podskalí, jehož jméno i vorařská a  vý-
letní restaurace nesla, pan Václav Hu-
rych /1879/ s manželkou Annou, dětmi 
Miluší, Zdeňkem, Vladimírem /fotogra-
fem, měl za ženu paní Annu Koubcovou 
z Písku/ a Václavem /1920/ na něhož 
byla později hospoda převedena.  Dál 
s   tchyní paní Josefou Dortovou, služ-
kou paní Marií Šoupovou a chůvou Rů-
ženou Šípovou. Dále zde bydleli tovární 
dělník pan Jaroslav Hošek s manželkou 
Annou a dcerou Libuší . 

Na protější straně silnice byla vrata do 
statku pana Josefa Palivce, dnes jsou 

za zdí a vjezdem vidět zbytky městských 
hradeb  a vedle se nacházejí Rennerovy 
sady,  na jejichž rohu stojí kaple svatého 
Jana Nepomuckého. Nad vchodem do 
ní je nápis „SWATÝ JENE, ORODUJ ZA 
NÁS !“ , v čele uprostřed oltáře je hlině-
ná plastika Jana Nepomuckého. Kaple 
byla postavena v roce 1935 stavitelem 
Čeňkem Prokopem. Byla věrnou kopií 
kaple svatého Jana, která stála pod par-
kem v ulici  Na Stráži. Tu postavil v  roce 
1816 zedník Čečulka, později občané 

kolem kaple vysázeli kaštany. O  kapli 
se vypráví, že zde jednou přespal šes-
tiletý němý chlapec pana Lapky, Karel. 
Rodiče ho hledali celou noc marně, a 

když se ráno sám vrátil, tak promluvil. 
Řekl, že  rozmlouval se svatým Janem. 
Tento příběh se odehrál v   roce 1855 
a od té doby pozdější sládek pivovaru 
pan Karel Lapka mluvil. Rodina Lapků 
se pak o kapličku starala celých 76 let. 

Dál už peníze na opravy neměla a měs-
to rozhodlo o jejím přemístění z ulice 
Tyršovy/dnes Na Stráži/ do Havlíčkovy. 
Vzhledem k značnému poškození se 
nejprve postavila kaplička nová a pak 
došlo k jejímu zbourání. Kaplička nesla 
též jméno Vorlova a byla u ní velká vo-
dárna, z níž byla voda vedena rourami 
o průměru 4 palce do kašny Na Stráži 
kolem Pantheonu přes Palivců zahradu 
pod kapličku svatého Jana, odtud je 
voda vedena druhou rourou do kašny 
na náměstí k domu č. p. 169. Stavba 
vodovodu se začala 15.6.1864 a byla 
dokončena 25.10.1864. Roury byly od 
firmy Antonína Richtera ze Záběhlic. My 
se vrátíme zase na druhou stranu Ha-
vlíčkovy ulice a to k domu č.  p. 247, 
jehož majitelem byl rolník pan František 
Jirsa /1882, Virt/, který zde žil s  man-
želkou Annou, pocházející z  Nahošína, 
dětmi Marií, Růženou, Jarmilou, služkou 
paní Marií Blahoutovou a  na výměnku 
se svými rodiči Václavem a Marií Jirso-
vými. Dál zde bydlel dílovedoucí v továr-
ně na fezy pan Hynek Grasse s man-
želkou Annou a dcerou Josefou, účetní 
v okresní nemocenské pokladně pan 
Antonín Chvojka /1882/ s manželkou 
Marií, dětmi Růženou, Bohumilou, An-
tonínem, Marií a Janou. Oficiál okres-
ního soudu pan Hugo Binhak /1870/ 
s   manželkou Karolínou /1878, Ne-
veklov/ dětmi Růženou, pletařkou u  fir-
my Titze a Stelzig, Karlou švadlenou 
oděvů, Hugem, Josefem školníkem, 
Jindřichem, Blaženou, Františkem, dál 
otec  Josef Binhak /1836/, hajný a vnuk 
Gabriel Binhak. Bydlela zde rodina kon-
struktéra  v ČZ pana Kostěnce a rodina 
mechanika v ČZ pana Straky.

  Pokračujeme domem č. p. 352 
majitele Josefa Dudy /1870, Ša-
monia/ mistr zednický žil zde s 
manželkou Josefou /1876, Pace-
lice/ a dětmi Ladislavem, Miladou, 

Josefem, Vladimírem, Františkem a 
Annou Dudovou, manželkou Ladisla-
va. Učitel obecné školy pan Emanuel 
Halla s manželkou Janou a dětmi 

Václavem, likvidátorem pozemko-
vé banky, Vojtěchem a Karlem, dál  
bednářský pomocník v pivovaru pan 
Bohumil Vošmik s manželkou An-
nou, dětmi Marií, Františkem a  An-
nou. Vrchní oficiál na dráze pan Jan 
Svoboda /1850/ s manželkou Mag-
dalénou a  dcerou  Amálií, úřednicí 
na okresním úřadu, pan František 
Štágl s manželkou Johanou, oba 
byli zaměstnáni v továrně na fezy. 
Posluhovačka, vdova  paní Barbora 
Štáglová /1841/, pan Štěpán Pítra, 
učitel na měšťance s   manželkou 
Helenou a dětmi Janem, Růženou 
a Helenou. Později byla majitelkou 
domu paní Barbora Holarová. Další-

mi nájemníky domu byli pan majitel 
obchodu z Dobrše pan Bedřich Svá-
ta /1886/ s manželkou Marií, dětmi 
Věrou  a matkou, vdovou paní Kate-
řinou Svátovou, v  neposlední řadě 
ředitel společnosti pro impregnaci 
dřeva v Pošumavských dřevař-
ských závodech, pan Bedřich Kas-
sovic, židovského původu /1857/ 
s manželkou Emilií, dětmi Otilií, 
Hedvikou, učitelkou anglického ja-
zyka a služkou Marií Beránkovou. 
Příště budeme ještě tímto domem 
pokračovat. Rád přivítám jakékoliv 
informace k   ulicím Zátkova a Na 
Ohradě, které připravuji

  Malířský Jan, Tržní 1152, Strakonice I, 
email:  Malirsky.J@seznam.cz  nebo 

tel 723 158 306.  

 stará ulice ze 70-tých let minul. století.

 Obrázky: 1. a 2. stará ulice ze 70-
tých let minul. století.

Kaplička sv. Jana Křtitele

fotofrafie  z roku 2015

fotofrafie  z roku 2015



7VÝZNAMNÝ DEN 

Světový den boje za zákaz jaderných zbraní

Jsou dny, které oslavují určité slav-
né činy nebo si připomínají přelomové 
události, jež se do historie zapsaly vý-
hradně pozitivně. Existují ovšem také 
dny, které se svým významem snaží 
preventivně zabránit katastrofám. Za 
tato slova se může podepsat Světový 
den boje za zákaz jaderných zbraní, 
který se připomíná 6. srpna.

Mnozí vědí, že právě v tento den byla 
svržena na japonské město Hirošima 
atomová bomba Little boy a  o  tři dny 
později pocítilo město Nagasaki dal-
ší výbuch bombou zvanou Fat man, 
pojmenovanou na počest britského 
premiéra Winstona Churchilla. Obě 
americké atomové pumy zabily oka-
mžitě zhruba 130 000 lidí. Dalších 
100 000 umíralo na následky radio-
aktivního záření v dalších měsících 
a  letech s tím, že postiženy byly i dal-
ší generace. Tyto dva výbuchy dosud 
představují jediné použití jaderných 
zbraní proti civilistům či v ozbrojeném 
konfliktu obecně.

I když se již žádná jaderná zbraň 
proti obyvatelům naší Země záměr-
ně nepoužila, nebylo tomu v určitých 
časech daleko. Druhou atomovou 

mocností se v roce 1949 stal Sovět-
ský svaz. Zejména pozdní 50. a raná 
60. léta byla obdobím horečného 
testování jaderných zbraní obou su-
pervelmocí v rámci jejich závodů ve 
zbrojení. Co se týče děsivosti a poten-
cionálnímu konci všeho živého na této 
planetě, především v těchto závodech 
se projevovala studená válka. 

Nyní si představme patrně dva nejsilněj-
ší pokusy v dějinách jaderného snažení. 
V roce 1954 realizovali Američané test 
Castle Bravo. Honba za nejděsivější zbraní 
na světě, jež měla vyděsit SSSR, málem 
přerostla v celoplanetární termonukleární 
reakci. Po nečekaně silné explozi zmizel 
kus atolu Bikini v Tichém oceánu a zů-
stal zde kráter 1,9 kilometru široký a 75 
metrů hluboký. Test Castle Bravo způsobil 
nejhorší jadernou katastrofu v dějinách 
USA kombinovanou s dočasnou změnou 
celosvětového klimatu. Japonští rybáři na 
rybářské lodi nacházející se 100 kilomet-
rů daleko od exploze obdrželi expozici 
vysoké dávky radiace a jeden rybář na 
následky ozáření zemřel. Kvůli celko-
vým následkům pokusu vznikla okolo 
atolu Bikini zakázaná zóna o velikosti 
570 000 mil čtverečních, což je ekvi-
valentní zničení 1 % života na Zemi.

Sověti se samozřejmě nechtěli ne-
chat zahanbit a odpověděli testem 
největší jaderné bomby v historii. Na 
přímý příkaz Chruščova měl před-
ní sovětský fyzik, pozdější disident 
a  obránce lidských práv, Andrej Dmi-
trijevič Sacharov sestrojit „bombu 
posledního soudu“, tedy nejničivější 
zbraň, jaká kdy byla vymyšlena. Nad 
souostrovím Nové země v Severním 
ledovém oceánu byl roku 1961 pro-
veden test s názvem Car bomba, jenž 
byl přlibližně čtyřikrát silnější než Ca-
stle Bravo. Exploze vyhloubila obrov-
ský kráter a také způsobila zemětře-
sení o síle 5 stupňů Richterovy škály. 
V okruhu 40 kilometrů se vše hmotné 
vypařilo a ještě ve vzdálenosti 280 
km od epicentra výbuchu byla tlaková 
vlna schopná ničit obydlené oblasti, 
pokud by se tam nacházely. Síla Car 
bomby odpovídala všem svrženým 
bombám během celé druhé světové 
války na všech frontách násobeným 
deseti nebo tisíc čtyř stům jaderným 
bombám svrženým na Hirošimu.

Následující rok 1962 znamenal 
zřejmě největší hrozbu vypuknutí ato-
mové války mezi USA a SSSR, což by 
znamenalo pro svět nepředstavitelné 
důsledky. Osobně mohu doporučit TV 
film Vlákna, který zachycuje pravdě-
podobné následky celosvětové ja-
derné války pro Velkou Británii. Svým 
obsahem byl tak autenticky děsivý, že 
byl po prvním uvedení (film byl na-
točen roku 1984 pozn. aut.) stažen 
a  dlouho se nesměl ve Velké Británii 
promítat. Vraťme se nicméně k ono-
mu roku 1962. V důsledku rozmístě-
ní sovětských raket středního doletu 

na Kubě, kterým SSSR odpověděl na 
umístění amerických raket v Turecku, 
vypukla mezinárodní politická krize 
zvaná jako Karibská krize. USA v tom-
to roce vyhlásily blokádu Kuby, která 
měla zabránit dopravení dalších raket 
na toto území. To se podařilo, neboť 
sovětská plavidla se na hranici kon-
trolované zóny skutečně zastavila. Po 
dalších jednáních a dohodách, které 
se v několika chvílích jevily jako nere-
alizovatelné, byly odstraněny již insta-
lované rakety. Spojené státy americké 
se zavázaly, že nenapadnou Kubu 
a  že stáhnou svoje rakety středního 
doletu z Turecka. 

Příklady potenciálních katastrof 
zakončíme v roce 1969, kdy grado-
vala válka ve Vietnamu. Tehdy ame-
rický prezident Richard Nixon silně 
uvažoval o provedení atomového 
útoku proti Severní Koreji. Atomový 
úder měl být odplatou za sestřelení 
amerického špionážního letadla. Má 
se za to, že tehdejší americký mini-
str zahraničí Henry Kissinger prezi-
dentu Nixonovi jeho plány rozmluvil, 
což se dnes jeví jako nadčasová mi-
nistrova iniciativa v rámci zachování 
lidských životů, byť války v Indočíně 
znamenaly od roku 1946 do 1975 
něco přes 3  miliónů obětí. 

Nezbývá nám nic jiného než doufat, že 
dnešní systém již nedovolí nic podobného, 
i když atomové zbraně stále existují. Své 
o  tom ví hlavně USA a Rusko, ale také na-
příklad Velká Británie, Francie, Čína nebo 
také Severní Korea, jež se k držení atomo-
vé zbraně přiznala roku 2006. 

Roman Škoda
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Mikrofon je mojí osobní drogou, někdo má čokoládu, já ráda mluvím, 
říká sympatická moderátorka, Andrea Holeksa.

Cítila ses již od mala ve verbálním 
projevu jako ryba ve vodě? Kdy jsi za-
žila první moderování? 

Je pravdou, že již od mala jsem byla 
zvyklá vystupovat před velkým množstvím 
lidí, věnovala jsem se totiž závodnímu 
aerobiku a neustále jsme jezdili po různých 
závodech nebo vystoupeních. Poprvé za 

mikrofonem jsem vlastně stála také díky 
aerobiku, bylo mi devět let a přihlásila jsem 
se do soutěže MiniMiss Aerobik. Byla jsem 
prý nejstydlivější vítězkou této soutěže, 
takže o „rybě ve vodě“ se asi mluvit nedá 
(úsměv). První moderování přišlo ale na 
řadu až v 16 letech, kdy jsem jako vítězka 
soutěže Dívka Šumavy moderovala módní 
přehlídku pro DS Models a právě tam se 
mi to zalíbilo (úsměv).

Okusila jsi mnoho rádií, hodně lidí si 
tě vybaví například s Kiss radiem Jižní 
Čechy. Jak ses do rádia vlastně dosta-
la a co tě k tomu vedlo? 

Rádio mne naprosto okouzlilo už při 
praxích na Moderátorské škole MŠD3, 
kterou jsem v Praze absolvovala, ale právě 
do rádia Kiss Jižní Čechy jsem se dostala 
úplnou náhodou, byla jsem ve správný čas 
na správném místě. V  rámci MŠD3 jsem 
měla praxi v různých médiích, konkrétně 
v TV Prima, Hit rádiu Faktor a také v 
regionální TV Gimi pod vedením skvělého 
Štěpána Kuděje. Tomu přišel můj hlas 
„rádiový“ a poslal mě za programovým 
ředitelem rádia Kiss JČ Romanem 
Andělem. Tou dobou jsem sice vysílala 
v Praze v SeeJay rádiu, ale Kiss byl pro 
mě splněným snem, takže jsem s  velkou 
trémou absolvovala hlasovky a  po měsíci 
už vysílala v éteru.

Co je pro tebe složitější? Bavit lidi 
přes rádio ve studiu nebo s nimi být 
v kontaktu například na pódiu? Co tě 
více baví? 

Tohle je podpásovka (smích), obojí má 
svoje! Já jsem třeba obrovská trémistka, 
takže rádio je takové „pohodlnější“. 
Člověk může klidně vysílat v teplákách 

a vůbec mu nepřijde, že ho momentálně 
poslouchá několik desítek tisíc lidí, 
jednoduše si mluvíte a koukáte do 
monitoru. Z druhé strany tam ale chybí ta 
skvělá zpětná vazba. Ono když vstoupíte 
na pódium, třeba na maturáku, před 
tisícovku lidí, všichni na Vás visí pohledem 
a Vy máte možnost je vyhecovat 
k  potlesku nebo k jakékoliv jiné reakci, 
tak je to úžasné. Každá akce má krásnou 
a něčím rozdílnou atmosféru, možná 
proto, že v každém městě jsou 
úplně jiní lidé, ale měla jsem asi 
štěstí, protože pokaždé to zatím 
bylo jen pozitivní. A navíc poznáváte 
neustále nové a zajímavé lidi. Když 
bych byla pouze v rádiu, bylo by mi 
po akcích smutno, stejně tak, jako 
mi teď chybí rádio (úsměv).

Často jsi k vidění právě při maturit-
ních plesech. Co obnáší příprava a pak 
samotná „show“? 

To je pravda. Maturáky jsou moje 
srdcovka a také asi nejčastější typ akce, 
který moderuji. Nejspíše mám oproti 
ostatním výhodu, že díky agentuře 
Nejmaturák.cz, kterou vedeme společně 
s manželem, jsem s maturanty neustále 
v kontaktu a tím nemyslím jen první 
schůzku, kde si domluvíme konkrétní 
služby. Jsou to hodiny strávené společnými 
komunikacemi přes maily nebo na 
oblíbeném FB. Ladíme společně detaily 
plesu, známe jejich přání i obavy, radíme 
jim, protože pro ně je to přeci jen většinou 
poprvé, co takovou akci dělají. Zároveň 
znám všechny účinkující a vím, co od 
nich můžu čekat, což i když se to nezdá, 
je při moderaci rozhodně velkou výhodou. 
Takže maturák určitě není jen o jednom 
dnu, jsou to měsíce příprav, abychom 
si společně ten den opravdu co nejvíce 

užili, a zatím se to daří. :) Drtivá většina 
maturantů je s námi v kontaktu i   po 
plese a vždycky společně vzpomínáme 
na zážitky z jejich Nejmaturáku.

Co tě nyní zaměstnává? 

Aktuálně si užívám poslední prázdniny 
na mateřské dovolené, ale je pravda, že 
s  příchodem naší dcery Valentýnky se toho 
pracovně moc nezměnilo. Máme skvělé 
babičky, takže kromě odchodu z  rádia pro 
mě zůstává vše stejné a časově zvládám 
moderovat téměř všechny akce jako dřív. 
Vlastně spolu s  dcerou se nám narodila 
i nová agentura Nafouknemesvet.cz, kde 
se staráme o balónkové výzdoby všech 
akcí, balónkové show pro děti a nově 
jsme spustili i e-shop s balónky. No, 
nenudíme se (úsměv).

Kde tě budeme moci v bližší i ve 
vzdálenější budoucnosti vidět či si tě 
poslechnout? 

Těžko říct (úsměv). Já totiž hrozně 
nerada plánuju, prostě to beru, jak 
to přichází, takže uvidíme anebo 
možná uslyšíme (smích). Ráda 
bych se po mateřské dostala zpět 
za mikrofon, ať už v rádiu, nebo TV. 
Mikrofon je takovou mojí osobní 
drogou, někdo má čokoládu, já ráda 
mluvím. Ale teď si přece musím užít 
to poslední léto na mateřské.

Jaké jsou tvé koníčky?

Miluji hudbu a vše s ní spojené, takže 
i tanec, párty, řízení auta, ale jen když 
jedu sama, můžu si zpívat a nikdo 
do toho nekecá (smích), motorky, 
adrenalin, sluníčko a hlavně rodinu! 
Prostě mám ráda život (úsměv). 

Roman Škoda
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Co najdete v naší nové přístavbě?

návštěvníci budou mít již zanedlouho, předpokládá se do 
listopadu tohoto roku, příležitost 
navštívit nové prostory obchodního 
centra MAXIM, a užít si tak nové 
možnosti komfortního nakupování. 
Vaše dotazy směřující na konkrétní 
obchody již pozvolna oznamujeme 
a pevně věříme, že jejich 
atraktivnost je na místě a budou 
vás svou službou těšit. 

Taktéž se intenzivně pracuje na 
parkovacích prostorech. Nelehká 
situace ohledně parkoviště se 

zkvalitní. Parkoviště přejde na 
závorový systém, tak abyste mohli 
pohodlněji zaparkovat a měli do 
všech obchodů blíže. 

A potěšeni mohou být i ti, kteří 

hledají práci. Realizací přístavby 
vzniknou další pracovní místa. 
Veškeré informace můžete sledovat 
formou facebokové stránky - 
OBCHODNÍ CENTRUM MAXIM.

Pro jedince, kteří mají zájem si 
pronajmout obchodní prostory, existuje 
varianta nás kontaktovat na emailovou 
adresu info@ ocmaxim.cz nebo volat 
na 724 360 086, 727 818 359. 

Doufáme, že omezený přístup do 
aktuálně zpřístupněných obchodů 
obchodního centra MAXIM je pro 
vás snesitelný a nenarušuje Váš 
zážitek z nakupování. 

Přístavba OC Maxim Strakonice

Stále častěji se nás ptáte na 
nové obchody, které budou 
v   probíhající přístavbě našeho 
obchodního centra.  Otevření 
tohoto budovaného projektu se 
blíží, tudíž jsme se rozhodli, že 
vás necháme nahlédnout pod 
pokličku. Jak jste se již v minulém 
čísle mohli obeznámit, v každém 
čísle našeho měsíčníku vám 
představíme jeden nový obchod 
a věříme, že se vám budou líbit 

stejně jako nám. Tak pojďme 
na to! Druhý obchod, který vám 
představíme, zajisté potěší 
všechny milovníky, resp. milovnice 
bižuterie. 

Obchod s bižuterií

Tento druh obchodu potěší 
především něžné pohlaví. Dámy a 
mladé slečny jistě ocení možnost 
nakupovat v obchodním centru 
MAXIM nejrůznější zdobící prvky 

zaručující váš zevnějšek ještě 
atraktivnější! V novém obchodě 
si pořídíte například krásné 
náhrdelníky, náramky, náušnice, 
šperky či komfortní ozdůbky do 
vlasů.  Pevně věříme, že vás tento 
obchod potěší stejně jako vy nás 
svým zájmem.

Přejeme krásný srpen!
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7. 7. - 26.8. od 17:00

Knihovna na cestách
V případě hezkého počasí můžete každý den 
o letních prázdninách využít služeb knihovny 
v areálu venkovního plaveckého stadionu ve 
Strakonicích. Zpříjemněte si letní lenošení u 
vody knížkou, časopisem, komiksem, krimi-
nálním příběhem či romantickou povídkou. 
Půjčit bude možné i jednoduché stolní hry 
– karty, kanastu, pexeso či puzzle. Půjčuje 
se proti vratné kauci.

2.8. od 20:00

Zlomek času. Dva roky tvorby v jed-
nom okamžiku
ŠK, vstupní hala. 
Výstava fotografií Jana Michalíka.

Hradišťan – Jiří Pavlica 

6. 8. Od 21:00

LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ 
OPERA
Místo konání: Letní kino
Vstupné: zdarma

Chceš-li správnou mušku míti, musíš Kola-
loku píti! Oblíbený hrdina se vrací a s ním 
přichází zákon.
Hrají: Karel Fiala, Miloš Kopecký, Květa Fia-
lová, Olga Schoberová, Rudolf Deyl

16. 8. od 18:00

Strakonické příběhy XXXII

Místo konání: Společenský sál Šmidingero-
vy knihovny
Další vyprávění regionálního historika Karla 
Skalického v rámci rozsáhlejšího strakonic-
kého cyklu, doprovázené projekcí různých 
dokumentů a vyobrazení. Mariánský baby-
box. Všední život podsrpenského poutního 
místa v 18. a 19. století. 

21. 8., sraz v 6:40

Přírodovědný výlet
sraz před nádražím ČD
Místo konání: Filipova Huť
V 6:53 odjezd (s přesedáním) do Filipo-
vy Huti, kde bude v 9:20 čekat Ing. Josef 
Pecka, profesionální šumavský průvodce 
(poplatek 100 Kč - až na místě). Po cestách 
vedoucích většinou mimo turistické trasy 
povede účastníky na Tetřev a Čertův vrch 
(slatě, potoky, typická šumavská  smrči-
na...). Zpět možnost několika spojů.

Více na www.csop-strakonice.net nebo na 
pobočce ŠK Za Parkem (380 422 720).

24. 8. v 15:30

Čtvrtá návštěva psího útulku
Místo konání: brána útulku 
Rádi byste pomohli Útulku pro opuštěné a 
nalezené psy ve Strakonicích? 

Nemáte prostředky na materiální pomoc? 
Uvítali byste zvířecí společnost, ale nechcete 
si pořizovat psa domů? Chcete strávit hodi-
nu venku a vykonat přitom dobrý skutek? 
Přijďte pomoci netradičně venčením svě-
řenců útulku.

zdroj: http://www.meks-st.cz/ 
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Léto je skvělou příležitostí k různým přátelským setkáním a oslavám. Ať už se rozhodnete uspořádat příjemné chvilky pro své blízké venku nebo vevnitř, zajisté budete chtít připravit takové občerstvení, po 
kterém se bude celé osazenstvo rozplývat blahem a zároveň vám nezabere příliš mnoho času. Proto vám přinášíme několik tipů na snadné lahůdky, se kterými se stanete hvězdou každého setkání!

zažeňte žízeň!

Mojito:
1.Do vysoké sklenice vložíme:
•12 lístků čerstvé máty
•1/2 limetky v nakrájených dílcích (lze nahradit limetkovou 
šťávou)
•trochu třtinového cukru
2.Směs nadrtíme.
3.Přidáme:
•kostky ledu
•asi 4cl bílého rumu
•asi 12cl perlivé vody (sody)
4.Zamícháme.
5.Přidáme brčko, popř. ozdobíme sklenici lístkem 
máty nebo kolečkem limetky.

Aperol Spritz:
1.Do sklenice vložíme pár kostek ledu, ke kterému při-
dáme:
-2 díly likéru Aperol
- 3 díly šumivého vína 
-1 díl sody
Šťávu ze čtvrtky pomeranče
-Plátek pomeranče 
-Lehce promícháme, přidáme brčko a můžeme podávat! 

VAŘÍME S MAXIMEM

Dostatek dobrého pití je základem každé správné akce. 
Vyzkoušejte připravit oblíbené letní drinky, které zajisté nezklamou!

Tereza Kramlová
Zdroje textu: www.apetitoonline.cz

Zdroje obrázků: www.apetitoonline.cz
 www.pinterest.com

Španělské koláčky
Ingredience na 10-12 koláčků
•1 lžíce olivového oleje
•200 g červené cibule, nakrájené na kolečka
•1 lžička drceného kmínu
•1 malá červená chilli paprička, bez semínek, nasekaná
•1 hrst sušených nasekaných rajčat
•2 hrsti petrželky
•sůl a pepř
•250 g rozváleného listového těsta
•2 lžíce červeného pesta
•1 lžíce piniových oříšků
Postup
1.Na pánvi rozehřejte olivový olej a na něm osmahněte kolečka cibule, dokud 
krásně nezměknou. Posypte kmínem, přidejte chilli papričku a chvilku ještě opé-
kejte. Zasypte petrželkou, sušenými rajčaty, osolte a opepřete.

2. Předehřejte troubu na 180 stupňů. Těsto rozložte na vál nebo na kuchyňskou 
linku. Skleničkou, jejíž průměr je o půl centimetru větší než formičky na muffiny, 
vykrajujte kolečka. Ta vložte do formy na muffiny – měl by vzniknout cca 1 cm 
vysoký košíček. Na dno každého košíčku pak dejte ½ lžičky pesta, rozmázněte 
ho obrácenou stranou lžičky, navrch dejte cibulovou směs a zasypte piniovými 
oříšky. Pečte v předehřáté troubě dozlatova.

TIP! Pokud vynecháte bílý rum, vznik-
ne osvěžující nealkoholická limonáda

Smažené plněné olivy
Ingredience na porci pro cca 6 lidí
•3 plátky toustového chleba
•150g sklenice velkých zelených oliv, bez pecek
•hladká mouka na obalování
•1 vejce, lehce rozšlehané
•kousek vinné klobásy (asi o velikosti párku)
•80 g sýra feta + asi 1 lžíce jogurtu
•chilli pasta podle chuti
•slunečnicový olej na smažení
Postup
1 Troubu předehřejte na 150 °C. Toustový chleba 
rozmixujte na strouhanku.  Vysypte ji na pečicí pa-

pír a pečte v troubě 20 minut dosucha a pak znovu 
rozmixujte, nyní najemno.  Do jednoho plastového 
sáčku vymačkejte vinnou klobásu. Do druhého 
dejte utřenou směs fety, jogurtu a chilli. Ustřih-
něte růžek a naplňte olivy – polovinu klobásovou 
a polovinu sýrovou směsí. Obalte olivy v mouce, 
pak ve vejci a a nakonec ve strouhance; klidně 
tam můžete nasypat všechny najednou. Dejte do 
chladničky na čtvrt hodiny zatuhnout.

3 Smažte ve vysoké vrstvě oleje asi 2–3 minuty 
dozlatova. Vyjměte a nechte okapat na papírové 
utěrce.
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Užijte si krásné, LIPNOVÉ dny!

Srpnové dny bývají jedny z nejlepších 
v   celém roce, tak proč si je ještě 
nepřikořenit v tom nejbáječnějším 
slova smyslu? Vydejte se na Lipno! Tato 
končina bývá po právu označována 
za jednu z nejoblíbenějších destinací 
v  České republice.

Lipno má pro vás letos připaveno spous-
tu novinek. Pojďme si je všechny postupně 
představit.  Můžete si užít nově vytvořený 
Bikepark. Jedná se o  zábavu na klope-
ných zatáčkách, terénních vlnách, lavicích, 

kamenných polích a dřevěných lávkách. 
Modrá trať je 1,8 km dlouhá a obtížněj-
ší červená má 1,2 km. Převýšení je až 
180 m, tudíž si dokážete představit, že se 
jedná o dobrodružnou a zábavnou jízdu! 
Pohodlná přeprava kol na čtyřsedačkové 
lanovce Promenádní, možnost zapůjčení 
veškerého vybavení přímo u lanovky, spe-
ciální kurzy se zkušeným instruktorem či 
parkování zdarma je zaručeno. Bikepark 

je vhodný pro všechny věkové kategorie, 
které si chtějí užít sjezdy na kolech.

Dále máte jedinečnou možnost vyzkou-
šet si s rodinou novou floutrejlovou trasu. 
Tato trasa je 5 km dlouhá, lesem vedená, 
speciálně navržená pro bezpečnou jízdu 
na horském kole. Sjezd bez problému 
zvládnou i vaše děti.

Máte v oblibě adrenalinovou zábavu? 
Pak vyzkoušejte sjezdové koloběžky fir-
my Gravity scooters, model Mushing pro. 
Jedná se o speciální model koloběžky do 
terénu, s odpruženou přední vidlicí a širo-
kým stupátkem pro nohy pro pohodlnou 
a bezpečnou jízdu. Pro děti od osmi let 
jsou připraveny dětské koloběžky Kickbike 
freeride. Samozřejmostí je možnost bez-
platného zapůjčení helmy. Koloběžková 
trasa je dlouhá asi 3,5 kilometru a zavede 
vás po asfaltových cestách na netradiční 
místa, která jinak návštěvníci nenavštíví. 
Cestu zvládnou rodiny s dětmi. Je možné 
tu střídat rychlosti, a to podle možností 
právě projížděného místa.

Pokud se chcete naučit nebo zdokonalit 
aktivitu ohledně in line bruslí, nebudete 
zklamaní. Buďte účastníci kurzů, které 
svojí formou her a cvičení zaručeně po-
těší. Kurzy si můžete pořídit na poklad-
nách půjčovny Intersport rent Kapitanát, 
Intersport rent v  Chatě Lanovka, půjčovně 
koloběžek. Rezervujte na emailové adrese 
inline@lipnoservis.cz nebo telefonicky na 
čísle 725 110 730. 

V současné době je pro vás připravován 
taktéž nový zábavně-edukativní park, plný 
atrakcí a herních prvků, přímo uprostřed 
lesů v srdci šumavské přírody. Nová oáza 
na Šumavě je zasvěcena hrám, dovádění 
a zdokonalování pohybových schopností 
bez ohledu na věk. Připravte si proto do-
statek energie na desítky fantastických 
atrakcí. V Království lesa najdete dále origi-

nální lanovky, provazové sestavy, stromová 
městečka, prolézačky, houpačky, půvabné 
domečky pro děti, hrady a hradiště, kolo-
toče, pískoviště nebo skluzavky.

A pochopitelně vám musíme připome-
nout celorepublikový unikát, Stezku ko-
runami stromů. Jedná se o první stezku 
svého druhu v České republice, jež byla 
pečlivě vybudována v červenci roku 2012. 
Součástí stezky jsou mimo jiné naučné di-
daktické prvky, které obohatí a rozšíří zna-
losti v oblasti přírody, její ochrany a funkce 
lesa. Tři zážitkové stanice s lanovými prvky 
jsou umístěny ve výšce 24 metrů. Stezka 
je zakončena 40 metrovou devítihrannou 
vyhlídkovou věží, která je unikátní svým 
vzhledem, a to nejen díky vzdušné archi-
tektonické formě, leč také bezbariérovým 
přístupem, typem a metodou výstavby. 

Nově můžete sbírat Foxíky lišáka Foxe, 
nalepit si je do Foxpasu a  vyhrát tričko, 
samolepku, magnetku, nebo čelenku. 
Foxíky dostanete na lipenských animacích 
nebo v případě vaší návštěvy půjčovny 
Intersport rent, Lanový park, Aquaworld 

nebo zažijete zábavu v  Letních kurzech 
plných zábavy. Foxpas se můžete stáh-
nout i na www. campinglipno.cz.  Ve Fo-
xpasu konkrétně zjistíte, kde Foxíky získat. 

V neposlední řadě si můžete pořídit kartu 
plnou výhod a typů, zvanou Lipno card. 
Pro letošní sezonu je pro vás připravena 
speciální limitovaná edice karty k letnímu 
Olympijskému parku Rio-Lipno. Užijte si 
výhody v Lipně nad Vltavou i po celých 
jižních Čechách, které potěší nejen vás 
a  vaše děti, ale i  vaši peněženku.  

A pochopitelně nám jde také o vaši 
reflexi, která vždy poskytovatele slu-
žeb posouvá dál. Na webové stránce 
www.lipno.info budeme velmi rádi, 
když se podělíte o své, pevně věříme, 
výhradně báječné zážitky.
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Do „země lázní, vína a ostrých jídel“

Už je to nějaký ten pátek, co se 
kalendář přehoupl do druhé polo-
viny letošního roku a letní měsí-
ce se tím pádem pomalu chýlí ke 
svému konci; přesto mnozí již měli 
to štěstí a vyrazili někam na výlet 
po České zemi či si troufli někam 
za hranice. Doba se rychle mění 
a   s   nimi i lidé kolem, což vidí-
me neustále v různých mediálních 
sděleních, ale jestli opravdu je to 
tak někde špatné a nebezpečné, 
jak je nám to prezentováno, říci 
stoprocentně neumíme.

Moje cestovatelské putování vás 
tentokrát zavede do země, kterou 
ochraňuje tzv. první mučedník – 
svatý Štěpán – a jejíž historie byla 
s naším státem také určitou dobu 

spjata a svým způsobem i dodnes 
v rámci Visegrádské čtyřky je. 
Maďarsko (dříve Uhersko), které 
bylo v minulosti součástí tehdej-
ší Osmanské říše, je v 21. století 
moderní zemí, ve které žije srov-
natelný počet obyvatel jako u nás. 
Pokud budete chtít do této parla-
mentní republiky vyjet, stačí vám 
pouze občanský průkaz, protože 
i ona je součástí Evropské unie 
a  Schengenského prostoru. Opro-

ti většině členských zemí si ještě 
uchovala vlastní měnu – maďarský 
forint, na který byste si českou ko-
runu měli před odjezdem směnit.

„Kdo věří, je šťastný; kdo po-
chybuje, je moudrý.“ Říká jedno 
z   maďarských přísloví, které je 
pro tento stát naprosto typické. 
Máte rádi papriku, cibuli, čabajku, 
langoše, guláš, uherský salám, de-
brecínské párky či víno tokajské? 
Milujete klasickou hudbu v podání 
skladatele a autora Orfea Ference 
Liszta, nebo jste sportovními fandy 
jednoho ze zlatých hráčů fotbalu 
Ference Puskáse či nadšenými 
čtenáři Pétera Esterházyho, který 
napsal mimo jiné díla, jako Hrách 
na zeď a Hrabalovu knihu? Není to 

ale všechno, co Maďarsko pro své 
návštěvníky má ve vínku. Víte, že 
právě odtud pochází první Rubiko-
va kostka? A že neslavně proslulá 
bitva u Moháče, kde zemřel český 
a uherský král Ludvík Jagellonský, 
proběhla na tomto území?

Těžké vybírat z velkého množ-
ství míst, které byste v Maďarsku 
měli navštívit, včetně termálních 
lázní, přesto nezmíním všechny, 

ale vyberu zase jen některé. Ne-
opomeňte zajisté navštívit krásné 
Neziderské jezero na hranicích 
s Rakouskem, jež je zapsáno na 
seznamu UNESCO, a Blatenské 
jezero, ke kterému se za dob so-
cialismu často vyráželo za rekreací 

na dovolenou. Všichni jej ale znají 
spíše pod názvem Balaton neboli 
Maďarské moře a řadí se k největ-
ším stepním jezerům v Evropě.

Pak je tu „kalvinistický Řím“, 
tedy městečko Debrecín, které 
proslavila výroba stejnojmenného 
potravinářského výrobku – párků, 
kde se nachází také největší větrný 
mlýn ve střední Evropě a největší 
a nejstarší maďarský národní park 
Hortobagy, kterým prochází řeka 
Tisa. Podobně na tom je i student-
ské městečko Segedín s ohromnou 
katedrálou, v jejímž okolí se na-
cházejí vysokoškolské koleje; které 
bez guláše a uherského salámu by 
nebylo správným místem pro život.

A co zmínit nakonec? Hlavní 
město Maďarska Budapešť. Žije 
zde skoro dva miliony obyvatel 
a   teprve až na konci 19. století 
se sjednotila spojením čtvrtí Budín, 
Starý Budín a Pešť v současnou 

metropoli. Řeka Dunaj zde proté-
ká v délce dvaceti osmi kilometrů 
a přetíná ji jedenáct mostů, včetně 
známého a nejstaršího z nich, toho 
Řetězového. K symbolům města 
se řadí novogotický parlament se 
sedmi sty místnostmi a Svatoště-
pánskou korunou; dále pak bazi-
lika svatého Štěpána, ve které se 
ukrývá mumifikovaná ruka svatého 
Štěpána; Hradní vrch s Rybářskou 
baštou a sedmi malými věžička-
mi, které reprezentují maďarské 
kmeny přicházející do těchto míst 
v devátém století; Velká synago-
ga z   roku 1859, která je po té 
newyorské největší; a   nakonec 
náměstí Hrdinů se sochou archan-
děla Michaela.

Snad tato ochutnávka krás ma-
ďarských bude dostačovat a třeba 

se opravdu vypravíte poznat tento 
temperamentní národ, který se ne 
vždy tak rád druží; ale když to do-
volí, stojí za to jejich kulturu po-
znat. Tak tedy šťastnou cestu…

Sepsal: Josef Němec
Autor fotografií: Josef Němec
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Daniel Pavlovič (věk 22 pozn. aut.) patří mezi ty nemnohé, kterým se podařilo zařadit se do vyšších pater mimostrakonického 
fotbalu. Budete mít možnost si přečíst o jeho neblahých začátcích, fotbalovém vývoji či zápasu, kdy si zahrál proti Mladé Boleslavi, 

která má zkušenosti z evropských pohárů.

Zápas proti Mladé Boleslavi byla z jejich strany neskutečná jízda, 
říká mladý fotbalista Daniel Pavlovič.

Jak dlouho hraješ fotbal a kde 
jsi začínal?

Fotbal hraju od šesti let. Jako malý 
jsem pořád běhal za staršími dětmi 
na hřiště, které máme na chalupě, 
dá se říct, za barákem. Fotbal jsem 
ale hrát nechtěl a přivedli mě k tomu 
rodiče. V podstatě jsem chtěl jen bě-
hat venku. Na první trénink mě vzali 
naši na Křemelku, v půlce tréninku 
se začaly trénovat hlavičky, já se 
rozbrečel a utekl jsem, s tím, že hrát 
nechci (smích). Další den mě vzali na 
hřiště ČZ. Tam už se mi líbilo, proto-
že hlavičky netrénovali (smích).

Jakými kluby jsi prošel? 

Až do začátku dorostu jsem hrál 
právě za Strakonice. Pak jsem si 
vybral jako střední školu sportov-
ní a   podnikatelskou v Plzni, která 
má svůj vlastní dorostenecký tým. 
Tam jsem prošel celým dorostem. 
Hráli jsme krajský přebor dorostu 
a  i  přesto, že je tam prakticky běž-
né být každý rok první kvůli příchodu 
velmi dobrých fotbalistů z celé re-
publiky, tak škola neměla prostřed-
ky na to postoupit do divize, tudíž 
se tam drží jen krajský přebor. Po 
dorostu jsem se vrátil do Strakonic, 
kde ale fotbal začal zcela od nuly, 
a   tak jsem řešil co dále. Byl jsem 
na přípravě v Dynamu ČB, ovšem 
tam podle mého názoru moc stra-
konické fotbalisty nemusí. Ať to bylo 

mými výkony nebo něčím jiným, po 
týdnu a dvou zápasech jsem v Budě-
jovicích skončil. Následně o mě měl 
zájem Osek, který hrál krajský přebor 
a protože to byla nejvyšší soutěž tady 
v okolí a měl jsem tam bývalé spolu-
hráče ze Strakonic, tak jsem si vybral 
právě tento tým. 

Předpokládám, že se ti tam líbilo.

Byl jsem tam dvě sezony a bylo to 
vážně super. První ročník jsme skon-
čili okolo pátého až šestého místa, 
ale byl jsem poměrně spokojený, 
protože jsem se v seniorské katego-
rii teprve rozehrával. Druhou sezonu 
jsme skončili už druzí, a to jen o skó-
re na úkor Jindřichova Hradce, který 
postoupil do divize. Byla to báječná 
sezona. V Oseku jsem zažil asi nej-
lepší partu, co se týče srandy v ka-
bině či volného času stráveného se 
spoluhráči. Někdy byl na nás trenér 
i   trochu naštvaný, protože začala 
lehce upadat morálka, ale vše v dob-
rém (úsměv). Teď budu začínat dru-
hou sezonu v Klatovech v divizi, které 
jsem si vybral po působení v Oseku. 
Tam je taky skvělá parta, ale už je 
to zaměřené více do profesionality, 
srandičky mi tam trošku chybí, ale 
jsem tam po fotbalové stránce nej-
více spokojený, protože moje ambice 
jsou pořád hodně vysoké.

Co prozatím považuješ za svůj 
top v prozatímní kariéře? 

Největší úspěch je pro mě samo-
zřejmě to, že si mě vybraly Klato-
vy. V  podstatě to je zatím nejvyšší 

soutěž, kterou jsem kdy hrál, ale 
určitě to, že jsme s týmem po-
stoupili v Mol cupu přes Milevsko, 
Viktorku Žižkov a Most až k zápasu 
s  Mladou Boleslaví, je to nejvíc top 
v mojí kariéře. Jsem rád i díky ro-
dině, protože od úplného začátku 
se na mě rodiče a děda jezdí dívat. 

Jaký byl zážitek zahrát si proti 
držiteli titulu milionářské Ligy Mis-
trů, Milanu Barošovi, jenž nastupo-
val za Mladou Boleslav?

To byla neskutečná jízda z jejich 
strany (smích)! Zahrát si proti re-
prezentantům, zejména právě proti 
Barošovi a Skalákovi, bylo super! 
Ti byli samozřejmě největším láka-
dlem i pro fanoušky. Bylo jich tam 
něco kolem 1500. Na to jsem nebyl 

zvyklý a musím přiznat, že prvních 
deset minut se mi klepaly nohy 
(úsměv). Milana Baroše jsem nikdy 
předtím naživo neviděl, překvapi-
lo mě, že je menši než já, ale jeho 
výška mu nebránila k tomu, aby mu 
skoro nikdo nevzal balon. Atmo-
sféra na hřišti nebo z tribuny byla 
skvělá a moc jsem si to užil.

Zmínil si své ambice, chtěl by ses 
tedy propracovat ještě dál?

Určitě bych se chtěl dostat i přes 

již vyšší věk ještě dál. Půjdu si pro to 
a  uvidíme. Zázraky se dějí (úsměv).

Jaké jsou tvé přednosti a naopak 
co potřebuješ ještě zlepšit? 

Vždycky je co zlepšovat, takže kdy-
bych si mohl vybrat, zlepším všechno 
(úsměv). Nicméně je fakt, že bych 
mohl zlepšit hru hlavou v soupeřově 
vápně. Co se týče předností, tak si moc 
netroufám vybrat. Hraju střední zálohu, 
tak zřejmě něco kolem přihrávek a hry 
dopředu.

Jakému týmu přeješ a kterého 
hráče obdivuješ? 

Fandím Viktorce Plzeň, protože 
jsem v Plzni studoval a v zahrani-
čí fandím Barceloně. Z hráčů mám 
hrozně rád Davida Beckhama a Lio-

nela Messiho, ale i Cristiana Ronal-
da. Nelíbí se mi, když jsou tihle hráči 
neustále srovnávaní.

Jakého místa chcete s Klatovy 
v  příští sezoně dosáhnout?

Určitě pokukujeme opět po hořejšku 
tabulky. Minulá sezona byla vydařená, 
skončili jsme čtvrtí. Moc se těším, pro-
tože jsem byl teď dva měsíce zraněný 
a moc jsem.toho neodehrál.

Roman Škoda
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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

Specialista financování nemovitostí

Do kanceláře v centru Strakonic hledáme 
kolegu/yni na pozici  Specialisty financová-
ní nemovitosti. Klientela zajištěna, nadstan-
dartní výdělky. Požadujeme SŠ s maturitou. 

Volejte 725 448 571 
Modrá pyramida stavební spořitelna.

Všeobecné sestry bez osvědčení - 
Strakonice

Ke dni 01.07.2016 nabízí Nemocnice 
Strakonice, a.s. (26095181, Strakonice) 
volné pracovní místo na pozici všeobec-
né sestry bez osvědčení v obciStrakonice 
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) 
mzda za plný úvazek(nepřetržitý provoz) je 
20  000  Kč hrubého.

Ivana Kačírková +420 383 314 125

Účetní všeobecní - Strakonice

Ke dni 01.07.2016 nabízí DIREKTO s.r.o. 
(03782603, Strakonice) volné pracovní 
místo na pozici účetní všeobecní v obci Stra-
konice (okres Strakonice). Nabídnutá (mini-
mální) mzda za plný úvazek (jednosměnný 

provoz) je16 000 Kč - 20 000 Kč hrubého.

KONTAKT: Řehoř Bořivoj, tel: 383 323 032 
Po-Pá 9-16 hod. 
e-mail: Euroline-cz@quick.cz  

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci 
v příbuzných oborech - Strakonice

Ke dni 01.07.2016 nabízí Eva Kostohryzo-
vá (74719980, Strakonice) volné pracovní 
místo na pozici švadleny, šičky, vyšívači 
a pracovníci v příbuzných oborech v obci 
Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá 
(minimální) mzda zaplný úvazek zkrácený 
úvazek (minimálně 30hod týdně) (jedno-
směnný provoz) je 9 750 Kč hrubého.

KONTAKT: Kostohryzová Eva,
tel.: 724887080, 
e-mail: eva.kostohryzova@email.cz  

Systémoví analytici - Strakonice

ČZ a.s. (25181432, Strakonice) nabízí volné 
pracovní místo na pozici systémoví analytici 
v obci Strakonice (okres Strakonice). Nabíd-
nutá (minimální) mzda za plný úvazek (jed-
nosměnný provoz) je 20 000 Kč hrubého.

KONTAKT: životopis zasílat na e-mail: 
mpichlikova@czas.cz  

Prodavači potravinářského zboží - 
Strakonice

Ke dni 04.07.2016 nabízí MASO UZENINY 
PÍSEK, a.s. (26419793, Strakonice) volné 
pracovní místo na pozici prodavači potra-
vinářského zboží v obciStrakonice (okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda 
za plný úvazek(dvousměnný provoz) je 
13  000 Kč -15 000 Kč hrubého.

KONTAKT: Veselý Libor, tel.: 606 758 929  

Obsluha pletacích strojů - Strakonice

Ke dni 04.07.2016 nabízí JOHNSON 
CONTROLS FABRICS STRAKONICE 
s.r.o,(28085272, Strakonice) volné pra-
covní místo na pozici obsluha pletacích 
strojův obci Strakonice (okres Strakonice). 
Nabídnutá (minimální) mzda za plný úvazek 
(třísměnný provoz) je 17 000 Kč hrubého.

KONTAKT: Hermanová M., 
e-mail: marie.hermanova@jci.com  

Všeobecní administrativní pracovníci 
- Strakonice

Ke dni 11.07.2016 nabízí GLOBE INVEST, 
spol. s r.o. (26030721, Strakonice) volné 
pracovní místo na pozici všeobecní admini-
strativní pracovníci v obciStrakonice (okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda 
za plný úvazek(jednosměnný provoz) je 
15  000 Kč-20 000 Kč hrubého.

KONTAKT: zaslat životopis na e-mailovou 
adresu: pacovsky@globe-invest.cz 

Všeobecní administrativní pracovníci 
- Strakonice

Ke dni 13.07.2016 nabízí STRAVBYT s.r.o. 
(26325144, Strakonice) volné pracovní 
místo na pozici všeobecní administrativní 
pracovníci v obciStrakonice (okres Strako-
nice). Nabídnutá (minimální) mzda za plný 
úvazek(jednosměnný provoz) je 15 000 Kč-
17 000 Kč hrubého.

Po-Pá KONTAKT: životopis zasílat na 
e  -mail: kariera.stravbyt@seznam.cz, do 
předmětu e-mailu „Strakonice“  

NABÍDKA PRÁCE

Spoj tečky
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Bezděkovská 30

386 01   STRAKONICE

naše společná akce 
 Letní grilování

Tácky, plastové příbory, hliníkové nádobí...

Maso, klobásy, marinády...

Bezděkovská 30

386 01   STRAKONICE
olympia@strakonice.cz

383 325 701

 platí od měsíce června

BATOHY

PENÁLY

ŠKOLNÍ POTŘEBY

VÝTVARNÉ POTŘEBY

sleva na vybrané školní zboží

Připravte se u nás 
na nový školní rok

ŠKOLNÍ BALÍČKY

NEJEN PRO PRVŇÁČKY

požadavek můžete přinést nebo poslat e-mailem

balíček pro Vás připravíme ZDARMA

Stačí nám seznam školních pomůcek,

které Vaše dítě potřebuje, ostatní nechte na nás

GUMOVACÍ PERA


