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Červenec je měsícem, který je 
krom festivalů, koupání a dalších 
příjemných záležitostí, spjat i s ce-
lou řadou historicky významných 
událostí. V tomto příspěvku se vy-
dáme po stopách toho, o čem se 
v souvislosti s notoricky známým 
datem 6. 7. 1415 učí děti ve vlasti-
vědě již dlouhá desetiletí. Řeč však 
bude nejen o Janu Husovi samot-
ném, dotkneme se také historicko- 
sociálního kontextu této turbulentní 
doby. Po časové ose se následně 

Dva významné červencové svátky

Kamil Střihavka& Leaders! ve Strakonicích
V sobotu 22. července budete 

moci, drazí čtenáři, navštívit koncert 
kapely Kamil Střihavka& Leaders!, 
který se bude konat na druhém ná-
dvoří strakonického hradu. Vstupen-
ky seženete za 350 Kč.

Kamil Střihavka vystudoval v roce 
1983 střední školu elektrotechnickou 
ve Varnsdorfu. Hudba jej ale vždy táh-
la. Počátky jeho kariéry můžeme hledat 
v   80. letech, kdy byl Kamil Střihavka 
fascinován ortodoxní bluesovou muzi-
kou, tudíž objížděl různé kluby s kytarou, 

kde foukal také na harmoniku s vlast-
ními písničkami a koncertoval za pivo 
a  párek. Současně si na vlastní kůži vy-
zkoušel nelehké řemeslo barových hu-
debníků v  tříletém angažmá barového 
zpěváka.  Zde k  němu přicházely i  prv-
ní profesionální nabídky a ta, pro kterou 
se nakonec rozhodl, byla od severočes-
ké heavymetalové skupiny Motorband. 
Na sklonku 80. let patřil Motorband 
k čelním tuzemským představitelům 
tohoto žánru a   Kamil s ním získával 
nejen zkušenosti frontmana, ale blíže se 



2 TÉMA MĚSÍCE

Dva významné červencové svátky
posuneme ještě dále, konkrétně-
ji do doby, kdy na Velkou Moravu 
dorazili věrozvěsti Cyril a Metoděj. 
Je tedy nasnadě, že věnovat se 
budeme významným náboženským 
reformátorům naší historie.

Naši pouť započneme v roce 1370, 
kdy se v jihočeském Husinci Jan 

Hus narodil. Již v roce 1398 vyučo-
val na pražské univerzitě a v letech 
1409-1410 byl jejím rektorem. Díky 
svým názorům, které byly do značné 
míry inspirovány Johnem Wiklefem, 
se však postupem času stal trnem 
v oku římskokatolické církvi a jejím 
vrcholným představitelům. Kritizo-
val zejména mravní úpadek církve 

a hromadění majetku. Trval také na 
tom, že právo číst bibli ve srozumi-
telném jazyce mají všichni lidé, ne-
jen učenci či kněží, a je proto nutné ji 
přeložit do jazyku prostého lidu. 

Není divu, že církev nebyla Husovu 
učení nakloněna a ostře proti němu 
vystoupila. Bylo mu zakázáno půso-
bit v Betlémské kapli a byl tak nucen 
po nějaký čas kázat na Kozím Hrádku 
u  Tábora, kde jeho slova z pohledu 
církve nepředstavovala takovou hroz-
bu. Ukázalo se však, že takovýto krok 
k umlčení Husa zdaleka stačit nebu-
de. Události nabraly rychlý spád, když 
v roce 1410 nařídil sám arcibiskup 
Zbyněk Zajíc z Hazmburka spálit 
Viklefovy knihy. Mistr i   nadále po-
kračoval ve svém kázání, neboť si byl 
vědom, že má podporu krále Václava 
IV – ne však nadlouho. 

Hus napadl odpustkovou bulu 
a   nazval papeže antikristem, což 
vyvolalo lidové bouře. Václav IV se 
poté rozhodl, že už nemůže Husa 
nadále chránit. Děkan teologické 

fakulty Štěpán z Pálče následně 
odsoudil 45 Viklefových článků 
a   vydal zákaz je šířit. Mistr sám 
byl uvržen do klatby, stejně tak 
všichni, kteří se s ním stýkali. 

Smutným rozuzlením celého pří-
běhu jsou události na Kostnickém 
koncilu. Husovi bylo nabídnuto, aby 
odvolal své učení a byl mu předložen 
seznam článků, kterých se to týkalo. 
Hus se však odmítl podrobit autoritě 
koncilu a odmítl odvolat. Ještě téhož 
dne přátelům, kteří se jej ještě sna-
žili přesvědčit, odpověděl, že by byl 
ochoten pokorně odvolat, kdyby se 
cítil vinný, ale že žádá důkaz z Písma. 
Sněm tak dle svého mínění vyčerpal 
možnosti, jak odvrátit Husa od tres-
tů předepsaných právem, a jednal 
s  ním podle církevních zákonů jako 
se zatvrzelým kacířem. V tuto chvíli již 
nebylo cesty zpět. Dne 6. 7. 1415 byl 
vynesen rozsudek a mistr Jan Hus byl 
upálen na hranici. Ta pak byla i s  Hu-
sovými ostatky vhozena do Rýna, aby 
si jeho přívrženci neudělali z hrobu 
poutní místo. Takový byl tedy osud 
zřejmě nejvýznamnějšího církevního 
reformátora našich dějin.

V tuto chvíli se posuneme v čase 
zhruba o pět set let nazpět do doby, 
kdy na Velkou Moravu přišli z řecké 
Soluně věrozvěsti Cyril a Metoděj. 
Kníže Rostislav žádal, aby Micha-
el III. vyslal biskupa a učitele, který 
by položil na Velké Moravě základy 
církve, která by byla nezávislá na 
franských biskupech. Díky znalosti 
jazyka byli pro tuto misi vybrání prá-
vě Cyril a  Metoděj. První jmenovaný 
sestavil nové písmo (hlaholici) pro 

slovanský jazyk a společně s brat-
rem Metodějem přeložili do staro-
slověnštiny liturgické knihy potřebné 
pro konání bohoslužeb. 

Na Velkou Moravu dorazili bratři 
na jaře 863. Byzantská misie do-
sáhla úspěchů, zejména díky plné 
podpoře ze strany Rostislava, ale 
i  organizačním schopnostem obou 
bratří a jejich značné osobní auto-
ritě (zejm. Konstantinově). Klíčovou 
roli hrálo také zavedení nové, slo-
vanské liturgie a užití staroslověn-
štiny při kázání a výuce.

V roce 867 byli již duchovní, kte-
ří byli vzděláváni bratry, dostatečně 
připraveni na vysvěcení na kněze 
a biskupy. Spolu s Konstantinem 
a  Metodějem se rozhodli pro cestu 
do Říma nebo Konstantinopole, kde 
mělo svěcení proběhnout. Konstan-
tin však ochuravěl, rozhodl se vstou-
pit do kláštera, přijal řeholní jméno 
Cyril a brzy zemřel. V roce 885 se 
naplnil i čas Metodějův, který se 
ještě na Velkou Moravu vrátil. Jeho 
smrt prakticky znamenala konec 
mise a jeho následovníci byli doslova 
vyvedeni ze země. 

Tento stručný exkurz do naší his-
torie církevních reformátorů nám 
ukazuje, že velcí muži se šlechet-
nými myšlenkami za svoje názory a 
houževnatost nezřídka platili živo-
tem. Jejich odkaz však žije stále a 
je nutné si jej alespoň takto sym-
bolicky připomínat.

NOVĚ
OTEVŘENO!

Otevřeli jsme pro vás ve Strakonicích nové Cambridge Weight Plan Centrum, 
jehož hlavním cílem je změna životního stylu, stravovacích návyků a ztráta 

přebytečných kil. S Cambridge Weight Plan zhubnete zdravě, bezpečně 
a dlouhodobě. Program je lékařsky ověřený mnoha lety zkušeností 

a klinických studií. Je založen na dlouhodobé kontrole váhy, správné výživě 
a neustálé podpoře poradce. Tak již žádné výmluvy! Pojďte do toho s námi.

PRVNÍCH 10 ZÁKAZNÍKŮ 
ZÍSKÁ KONZULTACI
V HODNOTĚ 300 Kč

ZDARMA
Cambridge Weight Plan Centrum
Markéta Witzenleiterová

OC Maxim (poschodí č. 3)
Bezděkovská 30, Strakonice

witzenleiterova@cambridge-diet.cz
tel.: 773 914 236

www.cambridge-diet.cz

„ZAČNU AŽ 
ZÍTRA“

„DIETY NA CHLAPY 
NEFUNGUJÍ“

„NIKDY TO 
NEVYDRŽÍM“

CWP-2017046-inzerce-100x138.indd   1 26.06.17   13:13

Štěpán Pelán

pokračoání z titulní strany
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Kamil Střihavka& Leaders! ve Strakonicích

seznamoval i se studiovou prací. V roce 
1989 vyšly první singly Motorbandu 
a  kapela začala v Německu pracovat 
na svém debutovém albu, které se na 
tuzemském trhu objevilo v roce 1990 
pod názvem Made In Germany. 

Posléze ovšem Kamil Střihavka zjistil, že 
razantní heavy metal není tím hudebním 
stylem, který by mu byl nejbližší a  jemuž 
by se chtěl natrvalo věnovat, krátce nato 
tedy Motorband opustil. Znovu nabytá 
muzikantská svoboda byla ale kompliko-
vána závažným onemocněním hlasivek, 
které Střihavku postihlo a při kterém se 
lékaři shodují, že s největší pravděpodob-
ností už nebude nikdy zpívat. Tomu se 
ovšem odmítl poddat, sám si naordino-
val absolutní hlasový klid, vykonával pro 
obživu nejrůznější mimohudební povolání 
a pomalu, opatrně, začínal své hlasivky 
opět rozezpívávat.

Velké osobní vítězství přinesl rok 1992. 
Hrozba byla zažehnána a krom toho za 
Střihavkou přišel hitmaker Ota Balage 
s nabídkou spolupráce a  s kompletně 
připravenou autorskou deskou. Kamil 
Střihavka sice už v té době uvažoval 
o  založení společného projektu s teplic-
kým basistou a kamarádem Zdeňkem 
Mazačem, který se už tehdy měl jmeno-
vat No Guitars!, ale tento záměr odložil, 
a tak v roce 1992 vyšlo první  anglicky 
zpívané album, All stars bandu BSP. Po-

čáteční písmena ústředních protagonis-
tů Balage-Střihavka-Pavlíček, se brzo 
stala synonymem kvalitního poprocku 
a  úspěšný singl I Don‘t Know se zapsal 
do širokého posluchačského povědo-
mí, stejně jako jméno Kamila Střihavky 
s  jeho charakteristickým hlasem a  ex-
presivním projevem. 

Dále Kamil Střihavka učinil další zá-
sadní krok své hudební kariéry, přijmul 
totiž roli Ježíše v českém nastudování 
slavného muzikálu Andrewa Lloyd We-
bera a Tima Rice Jesus Christ Super-
star. Postupem času se stal symbolem 
této inscenace. V roce 1995 představil 
prvním albem už dříve zamýšlený spo-
lečný projekt se Zdeňkem Mazačem No 
Guitars!. V  pozměněné sestavě, rozší-
řené paradoxně právě o kytaru, pak zja-
ra 1998 vydala kapela své druhé album 
No Guitars…?.

V současnosti je frontmanem kapely 
Kamil Střihavka & Leaders!. Od listopa-
du 2010 vystupuje v  Hudebním divadle 
Karlín v dalším uvedení rockové opery 
Jesus Christ Superstar. Je také spjat s 
členstvím RockOpery Praha, kde již roz-
hodně zanechal stopu v rockové opeře 
Oidipus Tyranus, první české metalové 
opeře 7 proti Thébám nebo rockové 
opeře Romeo & Julie.  Na muzikálových 
scénách zmiňme například inscenace 
Kapka medu pro Verunku, Johanka 
z  Arku a Robin Hood, které jsou rovněž 
spojeny se jménem Kamila Střihavky. 

Napsal také divadelní hru Tolik hlav, pro jejíž 
uvedení založil Divadelní společnost Kamila Stři-
havky. Šíři žánrového záběru Kamila Střihavky 
dokládá i jeho účast na experimentálním audio 
projektu Zima, kde ztvárnil jednu z hlavních rolí.

Nyní ještě krátce k červencové akci. 
Nová akustická podoba kapely Kamil 
Střihavka& Leaders!, si při svém pre-
miérovém turné v   roce 2014 získala 
tisíce příznivců. Možná až nečekaně 
velký úspěch akustických koncertů ka-
pelu přesvědčil mimo jiné pokračovat v 
této „unplugged“ verzi i nadále, formou 
vánočního turné.

Koncert by měl být především pří-

jemným setkáním a zastavením se 
v této uspěchané době, na kterém 
se Kamil svým fanouškům představí 
v  jiné komorní podobě jako umělec 
v polohách, ve kterých jej ne všichni 
znají. Představení by mělo trvat oko-
lo dvou hodin. Tak si jej užijte.

Zdroj: wikipedia.org, kamil.strihavka.its.cz
Článek zpracoval Roman Škoda

pokračoání z titulní strany
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Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně schraňují a opatrují obrovský poklad, který není srovnatelný s žádným mate-
riálním bohatstvím: je jím více než 70 tisíc dobrovolných dárců kostní dřeně, kteří jsou připraveni nezištně darovat kousek sebe někomu neznámému a  dát 

mu tak naději na záchranu života. Dagmar Paterová se Zdeňkem Švehlou již necelých 13 let společně organizují předvánoční jarmarky ve Strakonicích, 
přičemž finální výtěžek je věnován Nadaci pro transplantace kostní dřeně v Plzni. Kolik již vybrali, jaké si kladou další cíle a jak to ve skutečnosti vše začalo 

s tím, co to obnáší, si přečtěte v rozhovoru právě s paní Paterovou. A nechte se třeba inspirovat.

Vím, že ten „někdo“ má kousek mého „já“ a může dále pobývat na tom-
to světě, a to je úžasný pocit, říká Dagmar Paterová, jež měla možnost 

v  roce  2004 darovat kostní dřeň.

Kdy jste se rozhodla začít po-
máhat Nadaci pro transplanta-
ce kostní dřeně a co Vás k tomu 
primárně vedlo?

Vše začalo v roce 1998, kdy jsem 
vstoupila do registru, abych se mohla 
pokusit pomoci mému příteli a dnes 
kolegovi, Zdeňku Švehlovi, který 
tehdy onemocněl, a naštěstí přežil 
právě díky určitému dárci. Po šesti 
letech v   registru jsem byla vybrána 
jako vhodná kandidátka pro pacienta 
a v létě 2004 jsem darovala kostní 
dřeň. V té době jsem se dozvěděla, 
že existuje tato nadace a rozhodla 
jsem se s nadací spolupracovat, 
když mě Zdeněk na jedno takové 
setkání spolupracovníků pozval. 
To se psal rok 2005. Začali jsme 
realizovat vánoční jarmarky s tím, 
že získané finance jdou na podporu 
léčby či vzdělávání, a   vydrželi jsme 
až do dneška. V polovině prosince 
plánujeme již třináctý jarmark, který 
se bude konat tradičně v Sokolovně. 
Nutno podotknout, že Sokolovna 
nám vychází vstříc a bezplatně nám 
pronajímá prostory.

Jak probíhají přípravy na takový 
jarmark?

V říjnu požádám školy a domovy pro 
seniory, aby pro nás něco vyrobily, 
stanovíme termín, kdy nám mohou 
před jarmarkem předat výrobky. Den 
předem vše připravíme a oceníme. 

Následně se výtěžek po dvou dnech 
konání jarmarku odvádí nadaci.

Kolik jste za tu dobu již vybrali?

Částka přesáhla již 670 tisíc, další 
naše přání je dovršit jednoho milionu 
korun. Poděkování patří všem, 
kteří pro nás vyrábí, jednak právě 
ve školách nebo v   domovech pro 
seniory. Dále se zapojují i   jednotliví 
dárci, soukromé firmy, obchody jako 
květinářství (paní Holá), bylinkářství 
(paní Švédová). Ráda bych také 
zmínila strakonický pivovar nebo 
pekařství Vacov a  pekařství Brejchovi 
Strakonice. Díky ale patří více lidem, 
nerada bych někoho opomenula.

Bývá vždy nadcházející jarmark 
dobře medializován, aby o něm ve-
řejnost byla obeznámena? 

Před jarmarkem se o něm obvykle 
píše ve zdejších novinách. Distribuci 
letáčků nebo vývěsků si zajišťujeme 
sami. Začátkem prosince vyvěšujeme 
plakáty. Musím ovšem s radostí říci, 
že je to ve Strakonicích známá akce 
a  lidé o  jarmarku vědí. Pomáhá nám 
i   paní Hrdličková z knihovny, která 
rozešle mnoho emailů.

Jak to bývá se zpětnou vazbou 
od pacientů, kteří díky Vašim akti-
vitám přežijí? Mohou se dozvědět 
identitu dárce?

Většinou je to anonymní. Identita 
bývá představena pouze někdy a vše 

je založené na několika podmínkách. 
Bývalý pacient musí být již nějakou 
dobu vyléčen a   hlavně o tom 
rozhodují samotní lékaři. Dochází 
občas k anonymnímu předání dopisů 
či přání. Já osobně vím, že člověk, 
kterému jsem mohla pomoci, je Češka, 
předloni jsem dostala informaci, že 
stále žije, ale konkrétnější informace 
se nelze dozvědět. Nicméně vím, že 
ten „někdo“ má kousek mého „já“ 
a  může dále pobývat na tomto světě, 
a to je ten stěžejní, musím říci, úžasný 
pocit a radost.

Se Zdeňkem Švehlou jste minu-
lý rok byli vyhlášeni, coby vítězo-
vé ceny Ď. Můžete čtenářům onu 
cenu představit?

Cena Ď je česká výroční cena určená 
mecenášům a dobrodincům z oblasti 
kultury, charity, vědy nebo vzdělávání 
a  je udělována od roku 2001. Zhostil 
se toho pan Richard Langer. Nás 

nominovala Nadace pro transplantace 
kostní dřeně v Plzni již dvakrát. V roce 
2015 jsme se dostali do krajského 
kola, které se konalo v Táboře, tam byli 
úspěšnější jiní. Následující rok jsme 
se již dostali do dalšího postupového 
kola do Národního divadla v Praze, 
předávání jsme se osobně zúčastnili 
na Nové scéně. Tam jsme byli 
oceněni v oblasti charity. Obdrželi 
jsme skleněnou cenu, kterou jsem 
přenechala Zdeňkovi, neboť on je ten 
vyléčený pacient, který si ji zaslouží 
více (úsměv).

Co pro Vás v životě pomáhání li-
dem znamená?

Samozřejmě moc. Ve zmiňovaném 
roce 2004 jsem si něco o této nadaci 
přečetla a řekla si, že by bylo vhodné 
s pomocí pokračovat dále například 
pořádáním strakonických jarmarků. 
A mimochodem poděkování patří 
všem, kteří nám v předvánočním 
čase pomáhají a na všechny se opět 
(mluvím i za Zdeňka) těšíme.

I vy můžete darovat kousek sebe 
a zachránit tak něčí život. Veškeré 
informace naleznete na stránkách 
www.nadace.kostnidren.cz. 

Roman Škoda
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Každý týden pro vás v RaL 
Style naskladňujeme nové 
a  trendy kousky. Krom 
stylových oděvů nabízíme 
zákaznicím krásné doplňky 
a  kabelky.

Na FB RaL Style naleznete 
aktuální novinky a zajímavé 
soutěže. 

od 30.6. – slevy 20%-50%

DOMÁCÍ LIMONÁDY
Dáváte přednost domácím limonádám? Tak přijďte 
ochutnat do našeho Dětského centra MEDVÍDEK 

domácí limonády. Budete mít možnost z výběru 
9  druhů. Malá ochutnávka z výběru: Jahodová 

s  meduňkou, Malinová s kopřivou, Borůvková, 
Okurková, Levandulová +  ostatní.

Těšíme se na Vaší návštěvu! Vaše Dětské centrum 
MEDVÍDEK.

www.centrummedvidek.cz

Přijímáme objednávky osobně na prodejně či e-mailem. 
Zhotovení do druhého dne.

 V naší nabídce naleznete razítka i pro učitele na školní 
rok 2017/2018.

Najdete nás v přízemí OC Maxim.

Razítka
všeho druhu LETNÍ 

VÝPRODEJ OBUVI

Nové kousky
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Historie města Strakonic
Dnes pokračujeme ulicí Žižkovou, do-

mem č. p. 561. Jeho majitelem byla 
rodina Hanšů. Ferdinand Hanš byl zná-
mý cestovatel, který se v roce 1880 od-
stěhoval do Brazílie. V pralese si postavil 
chatu, kde žil až do své smrti jako lovec. 

Počtvrté se oženil v roce 1917 a do své 
smrti v roce 1927 měl sedm dětí. Byl brat-
rem známého strakonického malíře Aloise 

Hanše/1859-1940/. Dodnes můžeme vi-
dět nádhernou oponu ve zdejší Sokolovně, 
nebo panoráma Strakonic na Městském 
úřadě. V roce 1888 odjel s celou rodinou 
za svým bratrem do Brazílie. I on se zde 
živil jako lovec v pralese. Po onemocnění 
se přestěhoval do Rio de Janeira a malo-
val dekorace pro divadlo, prostředí mu ale 
nevyhovovalo a tak se vrátil do Čech. Pěš-
ky procestoval Rusko, Balkán, Itálii a pak 
se vrací do Prahy. Pak do Strakonic, kde 
měl krátce pronajatou hospodu na Pod-

skalí. Zbytek života /1931-1940/ prožil ve 
zdejším Siebertově ústavu. V domě rodiny 
žila jedna z dcer slečna Hanšová. V domě 
bydlela jěště rodina pana profesora Jana 
Vrzalíka /1904, Zlín/ s manželkou Bože-
nou, rozenou Třískovou, oddáni byli v roce 
1938 v Praze, a dětmi Janem a Lucií. Pan 
profesor byl slepý. 

Později se rodina odstěhovala do domu 
č. p. 425 ve stejné ulici. Též zde bydlela ro-
dina Knetlů. Dál zde bydlela rodina natěra-
če pana Karla Šteidla s manželkou, která 
pracovala ve Fezku a v roce 2016 jí bylo 
90 let. Spolu měli dvě děti Aničku a  Káju. 
Rodina později dům odkoupila. 

Následuje dům č. p. 312, majitelem 
byl pan František Pecen /1865, Vadin/ 
správce tiskárny, žil zde s  manželkou 
Hedvikou, rozenou Moravcovou /1876, 
Německý Brod/. Několik let vydával 
a  sepisoval historický sborník o Stra-
konicích. Dál zde bydleli Ing. Jiří Trey-
bal /1927/, pracující u Statních lesů, 
s  manželkou profesorkou na gymnáziu 
paní Alenou Treybalovou /1929/, měli 
děti Věru a Jirku. Dnes zde má syn Jiří 
projektovou kancelář. Dole bydlívala 
rodina Pavlíčků a v patře paní Růžič-
ková, ke které na prázdniny jezdila její 
vnučka z Prahy, Věra, s níž jsem kama-
rádil. Všechny domy této ulice měly za 
domem velké zahrady. Následuje dům 
č. p. 543, který postavil pan Josef Pro-
kopius, sladovnický pomocník s  man-
želkou Annou v roce 1930, žil zde i se 
svou sestrou Alžbětou, tovární dělnicí. 
Dál zde bydlel typograf a později ředitel 
tiskárny pan Josef Dolejš s  manželkou 
Kamilou, krátkou dobu pak rodiny Lu-
hanů a Sedláčků. Též zde bydlela dcera 
majitele domu paní Božena Jendrůlko-
vá /rozená Prokopiusová/ s pěti dětmi: 
Vladimírem, Petrem, Pavlem, Ondrou 
a   Kateřinou, s nimiž jsem se dobře 
znal. Čas bydleli v Praze a pak měli byt 
na Velkém náměstí v č. p. 207 a matka 
dělala na hradle u Poříčí, kde i bydlela. 
Později ze Strakonic zase odešli na růz-
ná místa. Bydlela zde rodina Křiváčků, 
otec Karel byl muzikant. Měli dvě děti 
Karla a Vlastu, která zde žije dodnes 
provdaná Harantová. 

Posledním domem na rohu křižovatky 
s ulicí Tylova je č.p. 544, jehož majitelem 
byl dělník pan Bohumil Homolka, který 
zde žil s manželkou Barborou a synem 
Jaroslavem a jeho ženou, kteří potomka 

neměli a dnes již nejsou mezi námi. Pan 
Jaroslav pracoval na ONV a velmi dob-
ře jsme se znali, protože byl ve výboru 

zdejšího klubu filatelistů, kterému jsem 
tehdy dělal a dělám dosud předsedu. 
Jěště zde bydleli dělník pan Antonín Ka-

covský s  manželkou Barborou a dělník 
Jan Martin s manželkou Josefou. 

Pokračujeme dalším domem za 
silnicí Tylova, a to č. p. 476, jehož 
majitelem byl stavební polír pan Jo-
sef Brejcha, který zde žil s manželkou 
Amálií, dál kartáčník Žák s   man-
želkou, v přízemí bydlela rodina 
Macháčků s dětmi a nahoře rodina 
Kubešů s dětmi Františkem a Jitkou, 
jěště paní Anna Pešková. Tady končila 
ta část ulice, kde jsme byli všechny 
děti velkými kamarády. Ulice byla hři-
štěm našich her, Majerova louka fot-
balovým hřištěm, Zachatů pole zvané 
Vojtěška v zimě zase lyžařský a sáň-
kařský ráj. Bojové hry se odehrávaly 
v Městském lese, koupání a   brus-
lení na Řepických rybnících. Bitvy 
mezi ulicemi Žižkova a Plánkova se 

odehrávaly na dvoře Okresní správy 
silnic. Každé křoví s  mezí bylo mís-
to pro tvorbu našich bunkrů, největší 

jsme měli za Ledererů loukou pod 
Soukupů zahradou. Po deštíchi jsme 
stavěli hráze u staré lípy, dnes vedle 

ulice Arch. Dubského. Prostě konec 
města a pro nás děti začátek ráje 
na zemi. Pro dnešek ulici opustíme a 
pokračovatbudeme příště č. p. 492. 
Jelikož starých fotek z této ulice mám 
málo, přidávám jednu současnou 
a   jelikož v pátek 9. června proběh-
la noc kostelů, přikládám čtyři staré 
pohlednice z období první republiky. 
Jsou na ní hřbitovní kostel sv. Václava, 
kostel sv. Prokopa, kostel sv. Markéty 
a   kostel panny Marie Podsrpenské. 
Rád přijmu jakékoliv doplňky a foto-
grafie k   zapůjčení k ulicím Žižkova, 
Plánkova, Komenského a Na Ohradě. 
A to na email: Malirsky.J@seznam.cz
tel. 723158306 
nebo na Tržní 1152, 386  01 Strakonice I. 

Malířský Jan, Strakonice 



7VÝZNAMNÝ DEN

Světový den populace

7 miliard lidí. Tolik nás dnes žije 
na Zemi. Přitom v roce 1950 to 
bylo jen 2,5 miliardy. První miliardy 
dosáhlo lidstvo za 1800 let. Druhé 
již za pouhých 127 let, třetí za 33 
a  šesté a sedmé za rekordních 12 
let. Od té doby se populační růst 
mírně zpomalil. V současné době 
roste světová populace přibližně 

o  1,1 % za rok, tedy asi o 75 mi-
lionů. Podle odhadů dosáhne počet 
obyvatel Země na konci tohoto sto-
letí 10 miliard (růst z 9 na 10 mili-
ard bude trvat asi 40 let).

Po prvním odstavci plném čí-
sel si dovolím uvést ještě jedno 
– 11.7. Toto datum je spjato se 
Světovým dnem populace. Jeho 
cílem je zvýšit povědomí o problé-
mech globální populace. Byl usta-
noven Radou guvernérů Rozvojo-
vého programu OSN v roce 1989. 
Předcházel mu „Den pěti miliard“, 
stanovený na 11. července 1987, 
což je přibližné datum, kdy měla 
světová populace dosáhnout po-
čtu pěti miliard obyvatel Země. 
V   souvislosti s tímto dnem se 
podíváme na některé skutečnos-

ti, které mají co do činění s námi 
lidmi, co na naší planetě žijeme. 

V první řadě nelze opomenout 
fenomén, který bývá právem často 
označován jako globální problém. 
Přelidnění či přemnožení je stav, 
kdy prostředí neposkytuje dostatek 
zdrojů pro obživu populace. Pří-
činou přelidnění může být nárůst 

plodnosti, pokles úmrtnosti, zvýše-
ná imigrace nebo vyčerpání zdrojů.

Nejhorší situace se zdá v tomto 
směru být v rozvojových zemích, 
kde se počet obyvatel v budoucnu 
pravděpodobně ještě zdvojnáso-
bí nebo ztrojnásobí. V černé Afri-
ce nyní překračuje roční přírůstek 
tři procenta. Stále tak roste počet 
chudých lidí, jejichž podíl na veške-
ré populaci se však během deseti 
let snížil z 32 procent v roce 1985, 
na 25 procent v roce 1995. Propast 
mezi nimi a těmi nejbohatšími se 
navíc stále prohlubuje. Na počát-
ku 90. let žilo v absolutní chudobě 
1,156 miliardy lidí, tedy o 212 mili-
onů více než v roce 1970.

Dalším problémem, který je s tou-
to skutečností spjat, je zhoršování 

životního prostředí. Růst populace 
není v souladu s ekonomickým růs-
tem, s kvalitou životního prostředí 
se totiž znásobují všechny ostatní 
problémy: nedostatek pracovních 
míst, nenávist k cizincům, hlad 
a  migrace vyvolaná nesnesitelnou 
bídou. Alarmující je rovněž pokles 
zásob pitné vody a obdělávané 
půdy. Každoročně mizí na pade-
sát tisíc druhů rostlin a živočichů. 
V současné době téměř pětina lidí 

nemá přístup k pitné vodě, v rozvo-
jových zemích téměř polovina.

V Evropě je situace docela jiná. Zatímco 
v některých oblastech zůstává populační 
exploze v souvislosti s nedostatkem po-
travin a chudobou jednou ze zásadních 
otázek budoucnosti civilizace, například 
v Evropě řeší opačný problém: Jak za-
jistit reprodukci? Počet obyvatel Evropy 
se celkově snižuje od roku 1996. V jed-
notlivých státech, například v Rakousku, 
Maďarsku či Dánsku je tento trend patr-
ný už od 70. let. V zemích Evropské unie 
se loni narodily čtyři miliony dětí, což je 
nejméně od konce druhé světové vál-
ky. V Německu, Itálii, Rakousku, Řecku, 

Portugalsku nebo Španělsku roste počet 
obyvatel jen díky imigraci.

Ani v České republice není situace 
nikterak růžová. Od roku 1975 po-
rodnost v tuzemsku trvale klesá. Již 
šest let počet zemřelých každoročně 
převyšuje počet novorozenců. V roce 
1994 se v Česku narodilo 106 579 
dětí, což je nejméně novorozenců od 
roku 1785, kdy se v českých zemích 
začalo statistické sledování provádět. 

Česká republika se tak zařadila mezi 
desítku vesměs evropských států, je-
jichž populace vymírá.

Abychom však nezůstali jen u statistik 
nepříliš veselých, podívejme se také na 
některé další zajímavosti. Čína a Indie 
mají nejvyšší populaci - polovina lidí 
na Zemi jsou čínského nebo indického 
původu, zatímco Čechů je zhruba 11 
milionů, tedy 0,15 procent z celkového 
počtu osob na světě. Každou vteřinu se 
narodí 4,2 dětí a zemře 1,8 osob.

Štěpán Pelán
Zdroje obrázků:

evidenceunseen.com
youtube.com, newsjunkiepost.com
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Vesnice Kadov

V tomto článku Vám připomeneme 
historii vesnice Kadov nacházející 
se v okresu Strakonice. Vesnice 
je to poměrně malá, ovšem 
pamětihodností má v poměru 
jejího rozsahu dost. K   těm ale 
později. Nyní si objasníme určité 
body historie této obce.

První písemná zmínka o obci 

pochází z roku 1352. Ve 14. 
století zde stávala tvrz, v níž sídlili 
vladykové z  Kadova. V 15. století 
náležel Kadov vladykům z Lukavice. 
Roku 1517 se dostal majetek 
Zabořským z Brloha, jimž pak více 
jak sto let náležel. V  polovině 17. 
století byl Kadov prodán jistému 
Janu Měsíčkovi z Výškova, jehož 
syn Karel prodal otcovský statek 
roku 1670 Kateřině hraběnce 
Khunové, a po její smrti roku 1677 
koupil Kadov Jiří Vojtěch Janovský 
z Janovic. 

A právě v tomto století zde 
máme první zprávy o škole, 
neboť se podle knihy Blatensko 
a   Březnicko od Josefa Siblíka 
vyskytují v Kadově učitelé Martin 
a  Jan Mařík. Později škola zanikla 
a teprve roku 1758 byla obnovena. 
Hrabě Swerts-Spork, pán  ze Lnář, 
vystavěl také roku 1757 školu 
v Kadově. Byla malé přízemní 
stavení, obsahující jednu školní 

světnici, jednu světnici s  komorou 
a černou kuchyňkou pro učitele. 
Prvým učitelem a  varhaníkem byl 
František Karel Mikš. 

Nyní si představme farní kostel 
sv. Václava, který v Kadově stojí 
od nepaměti. Víme, že byl zděný 
a  pokrytý kůrkami. Prostor chrámu 
osvětlovalo několik malých úzkých 
oken a uvnitř byly čtyři oltáře. 
Jelikož již chrám byl ve špatném 
stavu, nechal jej hrabě Sweerts 
Spork zbořit a zbudoval roku 
1765 na vlastní náklady nynější 
barokní kostel s třemi kopulemi 
a   věží. V   chrámu se vyskytují 
tři oltáře, přičemž ten hlavní je 
zasvěcen sv. Václavovi, poboční 
P. Marii Karlovské a   sv. Janu 
Nepomuckému. Na kruchtě jsou 
varhany z roku 1768 a rovněž stojí 
za povšimnutí kříž na křtitelnici a 
socha P. Marie Lurdské. Na věži, 

která je ozdobena hodinami, pak 
visí tři zvony. 

Pro Kadov je také charakteristická 
tamější tvrz, která byla původně 
dřevěným vladyckým sídlem 
obehnané příkopem. Prvním 
vladykou tvrze byl Racek ze 
Žihobec, který byl roku 1362 
patronem kostela. Bývalá tvrz 
byla na počátku dvacátého století 
přebudována na sýpku. Severní 
křídlo bylo pak zvýšeno a rovněž 
přeměněno na sýpku. V západním 
křídle se dochovaly oba renesanční 
štíty s arkýřem a tři veliké sklepy. 
Okolo roku 1661 býval při tvrzi 
dokonce také pivovar, v němž 
sládek Martin Sosna vařil pivo. Ke 

tvrzi patřila zahrada, která proslula 
vzácnými druhy květin a stromů. 
Příkopy byly osázeny vzácným 
druhem lip, jejichž listy se podobaly 
kněžským kvadrátkům. Bohužel 
byly lípy roku 1749 pokáceny. 

Ke Kadovu se vztahuje i kaple 

Nalezení Svatého Kříže postavená 
v jednoduchém gotickém stylu 
roku 1856. V kapli se konaly 
několikrát do roka svaté mše. 
Okolo kaple byly vysázeny lípy 
a  také zde byl vybudován hřbitov.

Navštivte Kadov, který se 
vyskytuje v nádherné přírodě 
a   kde se mimo jiné každoročně 
konají nejrůznější dětské akce, 
včetně například vodáckého 
tábora. Toť již vše především pro 
milovníky regionální historie. 

 
Článek vychází z www.kadov.net, 

zpracoval Roman Škoda
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Výstava: Jan Samec
- obrazy
13. 7. – 3. 9. 2017
Vernisáž:  12. 7. 2017
Kapitulní síň

Kamil Střihavka & Leaders! 
- Akusticky
22. 7. od 20:00
Místo konání: II. nádvoří stra-
konického hradu
Vstupné: 350 Kč

Vodní mlýn v Hoslovicích
Sezóna 2017 - zábava pro 
celou rodinu.
Otevírací doba: denně  9:00 - 
17:00 hod.

Hradní palác
Expozice muzea otevřeny 
denně:  9:00 – 17:00 hod.
Vstupné do celého objektu:   
50/25 Kč
Nabízíme sdružené vstupné 
do vodního mlýna v Hoslovi-
cích. Děti do 6 let zdarma.

Předmět měsíce:
V letošním roce si připomí-
náme 60 let od úmrtí strako-
nického rodáka Josefa Sku-
py. Vzhledem k tomuto faktu 
se Muzeum středního Poo-
taví rozhodlo vystavit jako 
předmět měsíce července 
Skupovy loutky, s kterými se 
proslavil. Jak je Vám všem 
patrné, jedná se v první řadě 
o ústřední dvojici jeho her, 
tedy Spejbla a Hurvínka, kte-
ré budou doplněny například 
loutkami Máničky, psa Žery-
ka a dalších. K vidění budou 
v pokladně muzea na strako-
nickém hradě během celého 
měsíce července.

Víte, že...

•   dne 1. července uplyne 
160 let od narození Theodo-
ra Františka Mokrého? Tento 
lesnický a rybníkářský odbor-
ník se narodil ve Vodňanech 
v roce 1857. Od roku 1891 
byl vedoucím a později i ředi-
telem lnářského a rybničního 
hospodářství ve Lnářích a vý-
znamně se zasloužil o založe-
ní Střední rybářské školy ve 
Vodňanech. Rovněž byl čle-
nem České lesnické jednoty, 
předsedou v Československé 
lesnické radě nebo zakláda-
jícím členem a členem vý-
boru Československé matice 
české. Je autorem mnoha 
publikací a studií, z   nichž 
zde například zmíníme: Blat-
ná a  Lnáře, Deset let invaze 
bobříka pižmového (ondatry) 
v Čechách či Dějiny lesnictví, 
lovectví a rybníkářství v bla-
tenském kraji na počátku XX. 
století.

•   dne 2. července uplyne již 
100 let od bitvy u Zborova? 
Tato bitva byla součástí tzv. 
Kerenského ofenzívy a bylo to 
poprvé, kdy se Českosloven-
ské legie vzniklé v Rusku vý-
znamně vyznamenaly v   boji. 
Podařilo se jim prolomit fron-
tu, postoupit někde až o 5,5 
km a zajmout na 3300 ne-
přátelských vojáků. Výsledek 
bitvy měl obrovský politický 
ohlas po celém světě a zbo-
rovské vítězství podpořilo ne-
jen myšlenku na samostatný 
stát Čechů a Slováků, ale i 
další rychlé vytváření česko-
slovenských jednotek v Rus-
ku, Francii a Itálii.

•   dne 9. července uplyne 
660   let od slavnostního 
položení základního kame-
ne k   novému kamennému 
mostu přes Vltavu? Ano, bylo 
to za vlády Karla IV. v roce 
1357, který tak dal základ k 
tzv. Kamennému či Pražské-
mu mostu, který dnes známe 
pod názvem Karlův most.

•   dne 13. července uplyne 
410 let od narození význam-
ného barokního rytce a kres-
líře Václava Hollara? Během 
svého života působil v Ně-
mecku, Londýně či Antver-
pách a proslavil se tvorbou 
realistických leptů s motivy 
přírody, krajin, vedut, portré-

tů, zátiší, map, … Muzeum 
středního Pootaví má rovněž 
ve své sbírce pár jeho děl, 
ale jeho nejznámější rytinou 
je Dobrá kočka, která nemlsá 
z roku 1646. Pokud by měl 
někdo zájem o jeho tvorbu, 
tak si ji bude moci prohléd-
nout na konci letošního roku, 
neboť Památník národního 
písemnictví připravuje vý-
stavu s názvem Wenceslaus 
Hollar Bohemus – Řeč jehly 
a   rydla (2. 11. 2017 – 31. 
12. 2017), kde budou k vidě-
ní mnohá jeho díla.

KULTURNÍ PŘEHLED ČERVENEC

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

Akce platí od 1.6. do 21.7.2017 nebo do vyprodání zásob. Nelze ji kombinovat s jinými slevami.
Sleva je platná při nákupu kompletních brýlí a lze ji využít na vybrané obruby.

Více informací na prodejnách Axis Optik.
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Černé jezero

Červencové dny jsou úžasné, plné 
slunce a krásných zážitků. Tak proč 
si neudělat cestu třeba k největší-
mu karovému, ledovcovému jezeru 
v České republice? Jistě, máme na 
mysli Černé jezero, které se na-
chází asi 6 km severozápadně od 
Železné Rudy a   méně než 1 km 
od česko-německé státní hranice. 
Co se týče jeho velikosti, dosahuje 
více jak 18 ha a leží v  nadmořské 
výšce 1008 m, přičemž dosahuje 
maximální hloubky necelých 41 
m. Tyto hodnoty vykazují, že Čer-
né jezero je také nejvýše položené 
a  nejhlubší u nás. 

Stejně jako jeho ostatní šumav-
ští „sourozenci“ vzniklo ve čtvrto-
horách, kdy některé zdejší svahy 
pokrývaly ledovce. Po ústupu 
doby ledové zůstaly zahloubené 
pánve - kary. Kar Černého jezera 
je zahlouben do svorového podloží 
Jezerní hory s 1348 m.n.m, což ji 
činí nejvyšším vrcholem Železno-
rudské hornatiny.

Ochrana Černého i nedalekého 
Čertova jezera začala již v roce 
1911, kdy se o to zasadil tehdejší 
majitel zdejšího panství, jistý kníže 
Hohenzollern. Od roku 1933 jsou 

obě jezera součástí Národní pří-
rodní rezervace Černé a Čertovo 
jezero o rozloze necelých 175 ha. 

V Černém jezeře mají domov 
porosty šídlatky jezerní a zeravu 
splývavého. Na stěně exponova-
né k severu rostou arktoalpinské 
rostliny. Žijí zde také vzácné druhy 
bezobratlých. Nicméně barva jeze-
ra, dle názvu „černá“, je odvozena 
a ve skutečnosti způsobena odra-
zem tmavých lesů, které ho obklo-
pují. Dno jezera tvoří skála, na níž 
je v současné době asi 9 m kalu, 
který tvoří pyl z okolních stromů, 

ukládající se zde po tisíce let. 

Černé jezero proslulo také udá-
lostí, jež neblaze proslula za mi-
nulého režimu. Tehdy zde Stát-
ní bezpečnost v září roku 1964 
zinscenovala aféru s nálezem 
tajných dokumentů z 2. světo-
vé války s tím, že uložila bedny 
s   dokumenty na dno jezera. Mi-
nistr vnitra Štrougal, který o  akci 
věděl, oznámil nález na mimořád-
né tiskové konferenci v   budově 
Československé televize. Naleze-
né listiny měly dokazovat, že zá-
padní Německo a Rakousko jsou 



11CESTOVÁNÍ

Černé jezero

prorostlé sítí přisluhovačů naci-
stického režimu. Uloženy v   nich 
byly pravé dokumenty z  českých 

archivů a také prázdné papíry. 
Sovětská KGB slíbila dodat ty nej-
zásadnější materiály, avšak o dva 
měsíce se zpozdila, takže akce 
proběhla bez nich. Na ukládá-
ní pokladu se podílel i „soudruh 
Brychta“, vlastním jménem Ladi-
slav Bittman, který byl infiltrován 
do skupiny sportovních potápěčů, 
která na začátku července poklad 

nalezla. V polovině měsíce pak 
byly bedny převezeny do Prahy. 
Akce byla inspirovaná nálezem 
desítek beden s   falešnými ang-
lickými librami, které byly vyzdvi-
ženy z rakouského jezera Toplitz-
see na podzim roku 1963.

Nekruťme ale hlavou nad takový-
mi absurditami a raději si stručně 
připomeňme, neboť věříme, že 
jste již tuto lokalitu navštívili, jak 
se k   jezeru dostaneme. Na tento 

báječný výlet je nejpříhodnější se 
vydat ze Špičáckého Sedla. Žlu-
tá turistická značka vás dovede 
pohodlnou, příjemnou cestou až 
právě k  Černému jezeru. Násled-
ně k   jezeru Čertovu vás bude če-
kat poněkud obtížnější cesta. Tu, 
a  další jezero, si přiblížíme v  dal-
ším vydání měsíčníku MAXIM. Pře-
jeme šťastnou cestu a   užijte si 
výlet. 

Roman Škoda

Chcete českou kvalitu, nakupujte v RABBITU

OC MAXIM nově otevřel další obchod, 
a sice ten co vyloženě potěší labužníky 
dobrého masa či uzenin.

Řeč je o řeznictví RABBIT, 
které patří do sítě necelých 100 
maloobchodních prodejen v České 
republice. Obrovským benefitem je 
šíře sortimentu, která je převážně 
produkcí ryze českých společností 
v   rámci holdingu RABBIT CZ a.s. 
Pro širokou klientelu nabízí kuřecí, 
králičí, vepřové, hovězí, krůtí 
a  kachní maso, také širokou škálu 
uzenin, mraženého zboží, doplňkový 
sortiment jako vejce, koření, mléčné 
výrobky a další. 

“Chcete českou kvalitu, nakupujte 

v RABBITU“, “Z našeho pole na 
Váš stůl” – tato motta společnosti 
mají své opodstatnění. Vlastníkem 
maloobchodu je firma RABBIT 
Trhový Štěpánov a.s., výrobce 
kuřecího masa a zejména jediný 
český výrobce masa králičího. 
Celý holding podniká v oblasti 
zemědělství, prvovýroby, výroby 
krmných směsí, chovu a  zpracování 
drůbeže, skotu, vepřů, produkce 
vajec či výroby uzenin. Touto 
vertikálou prochází většina výrobků 
z pultu maloobchodních prodejen. 
Zákazník tak dostává skutečně 
ČESKÝ produkt, a to od A do Z, a  to 
za cenově velmi přijatelnou cenu! 

Všechny výrobní procesy jsou pod 
stálou veterinární kontrolou, podniky 
auditovány několika společnostmi 
ohledně kvality zboží, a proto 
má zákazník jistotu, že kupuje 
kvalitní, bezpečný a český produkt. 
Odměnou mu jsou pravidelné akce 
na kuřecí, vepřové maso nebo 
uzeniny. Výhodou pro zákazníka je 
možnost platby stravenek Sodexo, 
Ticket, Cheque; stravenkovými 
kartami Sodexo a  Ticket, případně 
bankovní kartou. 

Řeznictví RABBIT je jednou z mála 

společností, která balí uzeninu do 
moderní technologie ECO SHEET, 
která zákazníkovi zaručí delší 
trvanlivost krájené uzeniny, a je mu 
tak přidanou hodnotou, která se 
v  ceně nezobrazí. Řeznictví RABBIT 
je tak tradičním českým řeznictvím 
s českým masem, které se stará 
o   svého zákazníka a záleží mu na 
jeho spokojenosti.

Chcete být tedy spokojeni? 
Navštivte OC MAXIM a nově 
otevřené řeznictví RABBIT!
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První prázdninový měsíc je tady a mnoho z nás se chystá na dovolenou, kde si užijí moře, slunce a také zahraniční kuchyni. Pokud se vám v červenci 
vycestovat nepodaří, nesmutněte. Připravili jsme pro vás recepty, které vás přenesou na vyhřátou terasu u moře a k dokonalosti bude chybět snad jen 

zvuk racků a šplouchajících vln. Přejeme vám krásné léto plné lahodných vůní, chutí a skvělých zážitků!

Řecké pečené brambory Vitello tonnato

Ingredience:

• brambora o váze 250 g
• balzamikový krém
Kalamáta Papadimitriou bílý
s pomerančem a citronem 3 lžíce
• olivový olej 2 lžíce
• voda 75 ml
• nasekaná sušená rajčata 1 lžíce

• zelená kapie, nakrájená nadrobno 1 lžíce
• sůl
• čerstvě namletý pepř
• sušené oregano
• cherry rajčátka na větvičce4 ks
• feta sýr 50 g
• balzamikový krém Kalamáta 
• Papadimitriou tmavý

Ingredience:

Na 8 burgerů potřebujete:
• telecí kýta
• tuňák 1 konzerva
• mrkev 1 ks
• řapíkatý celer 1 ks
• cibule 1 ks

• kapary
• masový vývar
• citronová šťáva
• majonéza
• snítky tymiánu
• olivový olej
• sůl

Postup:

Bramboru nařežeme přes 
struhadlo na plátky o síle 3 mm. 
Plátky položíme na pekáč vyložený 
pečícím papírem tak, aby se 
překrývaly jen z   malé části jako 
rybí šupiny.

Na brambory nakapeme olivový 
olej, osolíme je, opepříme, a přidáme 
sušené oregano. Navrch nasypeme 
nakrájenou papriku a sušená 

rajčata. Poté štědře zakapeme 
bílým balzamikovým krémem 
s pomerančem a   citronem 
a   vložíme do rozpálené trouby 
na 200 stupňů asi na 20 minut, 
až budou plátky brambor zlatavé 
a křupavé.

Naservírujeme na talíř, navrch 
položíme cherry rajčátka, 
posypeme rozdrobeným sýrem 
feta a zakapeme tmavým 
balzamikovýk krémem Kalamáta 
Papadimitriou.

Postup: 

Zeleninu nakrájejte, hoďte do kastrůlku, zalijte vývarem a přiveďte k varu. Kýtu 
očistěte, osolte, opepřete a posypte čerstvým tymiánem. Pak maso zabalte do 
potravinové fólie a vložte do vývaru se zeleninou. Nechte povařit 30 - 40 minut.

Uvařené maso nechte zchladit a vývar přeceďte.

Teď si připravte omáčku: k tuňákovi přidejte sůl, citronovou šťávu, naběračku 
vývaru a lžíci majonézy. Rozmixujte, přidejte kapku olivového oleje a šťávu 
z  masa, kterou jste předem svařili. Znovu promixujte.

Telecí nakrájejte na drobné plátky a zalijte omáčkou z tuňáka. Ozdobte kapary 
a zeleninou z vývaru.

Tuhle středomořskou lahůdku si můžete vychutnat jako přílohu anebo samostatně, 
jako lehkou večeři. Chuť oregana, balzamika, citronu a pomerančů, vás naladí na tu 
správnou dovolenkovou vlnu!

Vitello tonnato je klasický italský recept, který pochází ze severní části Itálie. Tenké 
plátky telecího jsou zalité tuňákovou omáčkou a ozdobené kapary. Pravá italská 
pochoutka!

Zdroje texu a fotek:
www.prima-fresh.cz, www.ilove-italy.cz, www.lidovky.cz, apetitonline.cz
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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

Lektoři a učitelé jazyků na ostatních 
školách - Strakonice

Ke dni 23.06.2017 nabízí Petra Brajinová 
(72104147, Strakonice) volné pracovní místo 
na pozici Lektoři a učitelé jazyků na ostatních 
školách (lektor anglického/německého jazyka/
francouzského jazyka) v obci Strakonice (okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za 
Zkrácený úvazek (minimálně 20hod týdně) 
pracovní úvazek (Jednosměnný provoz) je 
12000 Kč hrubého. 

KONTAKT: Brajinová Petra, tel.: 724500205,
e-mail: petra.brajinova@seznam.cz 

Ideal Automotive Bor s.r.o.
Pozice – dělník ve výrobě

Náplň práce: 

- Práce na lisu

- Odebírání vysekaných dílů koberce

- Zacházení s vysekávacím strojem

- Dodržování provozní 
dokumentace a pořádku na pracovišti

Požadujeme: 

- Min. SOŠ – s výučním listem

- Pracovitost

- Spolehlivost a pečlivost

- Čistý trestní rejstřík

Nabízíme:

- Týden dovolené navíc

- Zázemí stabilní společnost

- Příspěvek na stravování

- 13. Plat

- Věrnostní bonus

Kontakt: 374 213 551

Prodavači ostatního zboží v  prodejnách 
- Strakonice

Ke dni 23.06.2017 nabízí AUTO KALNÝ 
s.r.o. (26320100, Strakonice) volné pracovní 
místo na pozici Prodavači ostatního zboží v 
prodejnách (prodejce nových a ojetých vozů) v 
obci Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá 
(minimální) mzda za Plný úvazek pracovní 
úvazek (Jednosměnný provoz) je 22000 Kč 
hrubého.

KONTAKT: M. Kalná, nejprve se telefonicky 
ohlásit nebo zaslat životopis na e-mailovou 
adresu, tel: 775 207 002, e-mail: mkalna@
autokalny.cz 

Řidiči nákladních automobilů (kromě 
tahačů) - Strakonice

Ke dni 23.06.2017 nabízí S.V.G., spol. s r.o. 
(45022429, Strakonice) volné pracovní místo 
na pozici Řidiči nákladních automobilů (kromě 
tahačů) (řidič nákladního automobilu) v obci 
Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá 
(minimální) mzda za Plný úvazek pracovní 
úvazek (Jednosměnný provoz) je 15000 Kč 
hrubého. 

KONTAKT: M.Český, J.Kacovský, tel.: 
602435556, 606310289, e-mail: svg@
strakonice.cz 

Barmani - Strakonice

Ke dni 22.06.2017 nabízí ELKOST 
PLUS Strakonice, s.r.o. (63907402, 
Strakonice) volné pracovní místo na 
pozici Barmani (barista - BRIGÁDA !!!) 
v obci Strakonice (okres Strakonice). 
Nabídnutá (minimální) mzda za Dohoda 
o provedení práce pracovní úvazek 
(Turnusové služby) je 70 Kč hrubého.

Kontakt: výhradně na e-mail! 
požadavkem je zaslat životopis! 
e-mail: elkost@elkost.cz 

Obsluha pletacích strojů - Strakonice

Ke dni 22.06.2017 nabízí MOIRA CZ, a.s. 
(26479761, Strakonice) volné pracovní místo 
na pozici Obsluha pletacích strojů (seřizovač 
pletacích strojů) v obci Strakonice (okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za 
Plný úvazek pracovní úvazek (Jednosměnný 
provoz) je 20000 Kč hrubého.

KONTAKT: v případě Vašeho zájmu zasílejte své 
strukturované životopisy e- mailovou adresu: 
volf.martin@moira.cz. Do předmětu uvádějte 
heslo „Seřizovač“ 

Prodavači v prodejnách - Strakonice

Ke dni 17.06.2017 nabízí ELEKTRO 
VILLNER s.r.o. (63250063, Strakonice) 
volné pracovní místo na pozici Prodavači 
v prodejnách (prodavač/ka v oddělení 
domácích a zahradkářských potřeb) 
v obci Strakonice (okres Strakonice). 
Nabídnutá (minimální) mzda za Zkrácený 
úvazek (minimálně 30hod týdně) pracovní 
úvazek (Dvousměnný provoz) je 10050 Kč 
hrubého. 

KONTAKT: nejprve si telefonicky domluvit 
schůzku, Villnerová Dana, tel.: 777202816, 
e-mail: villnerka@seznam.cz 

NABÍDKA PRÁCE

omalovánka
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Jiné město mě moc neláká, myslím si, že ve Strakonicích je 
basketbal na vysoké úrovni, říká třináctiletá talentovaná hráčka 

strakonického basketbalu, Adéla Junková.

Strakonický basketbal je jeden z nejoblíbenějších sportů u nás ve Strakonicích, hlavní důvod této popularity spočívá v úspěších našich 
sportovních patriotů. A právě třeba ony úspěchy mohou nalákat děti na nábor do těch nejmladších kategorií, z kterých se následně vycho-
vávají talenti, kteří mohou skončit jednou klidně i v české reprezentaci. Jednou z takových hráček je i třináctiletá, velice talentovaná mladá 

slečna, hráčka starších minižákyň a mladších žákyň, Adéla Junková, jejíž sen je právě zmiňovaná reprezentace. Není tomu dávno, co si 
odnesla cenu z vyhlašování Sportovce Strakonice, což jenom potvrzuje její píli, nadšení a talent. A co my víme, když se všechny faktory spojí, 

třeba se její sen splní. Troufám si říci, že bychom jí to všichni přáli.

Jak ses k basketbalu do-
stala? Byli to rodiče, co tě 
k  němu přivedli?

K basketbalu mě přivedla sestra, 
která dříve hrála, a mně se to zalíbilo, 
tak jsem začala basketbal hrát také.

Hraješ od mala za Strakonice? 
Jaké týmové úspěchy jsi zažila?

Ano, od začátku hraji za 
Strakonice. Jako náš největší 
úspěch považuji druhé a třetí místo 

na mistrovství České republiky.

Jaký post zastáváš? Jsi ve věku, 
kdy ještě zkoušíš různé posty. 
Které ti vyhovují nejvíce? Potaž-
mo kdy je nejlepší podle tebe se 
na daný post již specializovat?

Posty zatím definitivně rozdělené 
nemáme, já hraji křídlo nebo pivota. 
Kdy rozdělit posty definitivně, se říct 
nedá, je to dost individuální.

Jak se koukáš na minulou sezó-

nu? Jsi spokojená? Co si slibujete 
jako tým od sezóny následující?

Jsem určitě spokojená. Do nové 
sezóny nastoupíme, tak jako do této, 
a budeme se snažit obhájit letošní 
třetí místo na Mistrovství ČR.

Máš nějaké své osobní cíle? 

Láká tě i jiné město nebo třeba 
dokonce jednou zahraničí?

Můj osobní cíl nebo také sen je 
dostat se do české reprezentace. 

Jiné město mě moc neláká, myslím 
si, že ve Strakonicích je basketbal na 
vysoké úrovni.

Dosáhla jsi úspěchu ve vyhlašo-
vání Sportovce Strakonicka. Co to 
pro tebe znamená?

Pro mě je to velká cena, která 

mě neuvěřitelně potěšila, a vůbec 
jsem nepočítala, že bych mohla být 
nominována.

Jaký trenér či trenérka ti zatím 
nejvíce pomohli? Proč?

Každý trenér mi v něčem 
pomohl. V začátcích mě trénovala 
Radka Drnková, ta mě naučila 
základy. Jarka Bernasová mi toho 
dala také nespočetně mnoho 
a  musím zmínit Jakuba Mužíka, 
který nás trénuje nyní.

Jaké máš do blízkého budoucna 
plány ať už z osobního nebo spor-
tovního pohledu?

Žádné plány nemám - jen trénovat 
a snažit se zlepšovat.

Roman Škoda
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Když to nevyjde jednomu, druhý je na řadě, kalkuluje se svými 
šancemi Jan Hřebíček, obránce HC Strakonice.

Příprava hokejistů na nadcházející sezónu již začala. Hráči HC Strakonice intenzivně aplikují suchou přípravu, s tím, že se na led dostanou 
začátkem srpna. Rozhovor vznikl ve spolupráci s Janem Hřebíčkem, mladším bratrem Jaroslava, jenž je již nějaký ten pátek pilířem zadních 
řad strakonického týmu. Osmnáctiletý Honza je jeden z talentů, co se chtějí dostat do mužského „Áčka“. Bude to cesta trnitá plná překážek? 

Jaká má mladý Honza očekávání? Přeji příjemné čtení.

Podruhé za svoji hráčskou karié-
ru jsi absolvent letní přípravy mužů. 
Jak se zatím takový dorostenec v zá-
přahu s o mnoho staršími borci cítí? 
Jaké vidíš v přípravách rozdíly?

Začnu asi koncem. Loňská příprava 
byla zaměřena spíše na výbušnost, 
dynamiku, obratnost. Zatímco ta 
nynější je více o síle a vytrvalosti. Do 
téhle sezóny přišla změna trenéra, 
takže logicky ta příprava musí být 
jiná. Je to pro mě samozřejmě čest 
trénovat například s takovými borci 
jako jsou David Ruda nebo Tomáš 
Růžička. Snažím se pracovat sám na 
sobě, nevyvíjet na sebe tlak…

Jak vidíš své šance se do týmu pro-
bojovat? Máš takové ambice?

Prvořadý je pro mě starší dorost, kde 
se budeme snažit udělat s týmem co 
nejlepší úspěch, a opravdu věřím, že 
máme šanci se probojovat co nejdále. 
Budu rád za každou šanci v týmu 
mužů a mojí snahou se bude odvděčit 
trenérovi co nejlepšími výkony, s tím, 
že budu doufat v další příležitosti. 

V mančaftu figuruje tvůj bratr Jaro-
slav, jenž v týmu působí nepřetržitě 
již 7 let. Je lákavé si s ním zahrát?

Určitě. Už jsme si zahráli v minulé 
sezóně pár střídání v Telči. Budeme 
se snažit na to navázat i v té další. 
Vždycky je to lákavé, nebudu zapírat, 

že ne. Bylo by to i pro rodiče a vůbec 
celou rodinu velmi zajímavé. Vždyť 
i pro to jsme veškeré úsilí věnovali 
hokeji. Rodina to s námi samozřejmě 
prožívá, a můžeme jim jenom 
poděkovat za to, že nás vždy plně 
podporovali. 

Jaký je skok mezi doroste-
neckým hokejem a tím muž-
ským? Jak bys to specifikoval, resp. 
jaká máš očekávání?

Mužský hokej je více o zkušenosti, 
kdežto v dorosteneckém se dělá 
mnohem více chyb, a není tolik 
propracovaný taktikou. Když dostanu 
již avizovanou šanci, bude to pro mě 
mnohem složitější, jelikož právě ty 
zkušenosti hrají zásadní roli. To jsou 
základní očekávání, co mám. Teď si 
netroufnu říci, co mě na ledě čeká. 
Třeba právě ty zkušenosti z „Áčka“ 

mi pomohou v dorostu, kterému budu 
chtít co nejvíce pomoci, abychom 
dosáhli toho, co si před sezónou 
dáme za cíl. 

V dorostu tě trénuje Milan Řehoř, 
který zároveň má pod sebou právě 
muže. Může to být pro tebe výhoda?

Samozřejmě je to jeden z  předpokladů, 

jak se do mužů dostat, jelikož se 
s   trenérem známe už od přípravky. 
Známe se tedy velice dobře a víme, co od 
sebe očekávat. Všichni z ročníku 1999 
budeme doufat, že dostaneme příležitost. 
Je to jenom na nás, jak s nabídnutou 
šancí naložíme. Kdyby se nějaký zápas 
náhodou nepodařil, musíme věřit v další 
šanci, ale tu už stoprocentně využít, 
protože konkurence není malá. Když to 
nevyjde jednomu, druhý je na řadě.

Na čem bys tedy měl zapracovat, aby 
se tvoje šance zvýšila, a naopak na co 

se můžeš, řekněme, spolehnout?

Zapracovat bych měl jistě na 
psychice. Nesmí mě položit kdovíjaká 
hloupost, minela a tak podobně. 
Hokej je o psychice, ostatně jako 
každý sport, a jen odolný hráč se 
může dostat tam, kam chce. Ještě 
bych potřeboval zapracovat na síle, 
která je v mužském hokeji zásadní. 

Můžu se tady bavit o několika dalších 
věcech, nejsem hotový hráč a vždy je 
to o   komplexní vybavenosti daného 
hráče. Co se týče těch silnějších 
stránek, pokud chytnu první momenty 
zápasu, začnu si více věřit na puku. 
Hru s pukem jsem se snažil zdokonalit 
v minulé sezoně a myslím si, že se mi 
to celkem podařilo. 

Kdy jdete na led a jaká vás čeká pří-
prava na ledě?

Začátek bude krušný. Potrvá několik 
tréninků, než se dostaneme do toho 
správného drilu. Očekávám, že při 
prvním tréninku si osahám výstroj, 
a  pak to bude především o trénincích 
zaměřených na bruslení. Následuje 
práce s pukem a celková technika. Je 
pravděpodobné, že my, dorostenci, 
dostaneme šanci v přípravných 
zápasech, snad dopadnou dobře 
pro tým i pro nás. Ale jaké týmy nás 
prověří, ještě nedokážu říci.

Roman Škoda
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Lidická 170
386 01 Strakonice

tel.: 383 134 334

Jsme tu pro vás

od pondělí do pátku

od 8 do 17 hodin.

Barevný a černobílý tisk a scan A4, A3.

Barevné a černobílé kopírování A4, A3.

Velkoformátový tisk a scan.

Laminace A4, A3.

Výroba razítek.

Výroba vizitek, letáků, samolepek, ...

Vyrobíme vám originální dárky z vašich

fotografií - trička, hrnečky, kalendáře,

samolepky na auto, potiskneme jedlý papír

na dort, ...

 akce měsíce

sleva 

20%

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.
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ŠKOLNÍ BALÍČKY
NEJEN PRO PRVŇÁČKY

2017 / 2018
Školní rok

u nás najdete vše potřebné ....

na školní sortiment


