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Starosta Strakonic Pavel Vondrys připouští:
„Nemám bezchybný odhad na lidi.“
Jeho děda Jan Vondrys byl prvním poválečným
starostou Strakonic a založil v tomto městě létání.
Musel být ohromně cílevědomý. Vyučený truhlář
z nemajetné rodiny žil pro dění ve městě a nadšeně
sestrojoval kluzáky. Rozhodně ale nebyl opatrný.
V padesátých letech tak přišla osudová rána –
komunisté ho obvinili z protistátní činnosti a jeho
život nabral docela jiné obrátky. Byl ve vězení, vzali
mu domov, žil pod neustálým drobnohledem a bylo
zakázáno vpouštět ho na letiště, jehož vznik přitom
osobně prosadil. Že jste neznali tento rodinný příběh?
Možná toho o životě současného starosty Strakonic
Pavla Vondrys nevíte více.
Nyní se mě lidé nejčastěji ptají, jak je to s Vámi
a dokdy můžete být starostou.
Post starosty není časově limitován. Omezený
mandát se vztahuje pouze na prezidenta, a pak třeba
na ústavní soudce.

LETNÍ TERASA
UBYTOVÁNÍ

Jste starostou počtvrté. Nemá dlouhodobé
setrvání v takové funkci svá negativa?
To je složité. Ve větších městech je kandidátů
dost. V menších obcích se ale mnohdy jedná
o neuvolněné starosty, nadšence, za které by se
náhrada hledala jen stěží. Z pohledu opotřebovanosti
a vyhořelosti by jisté omezení v některých případech
asi dobré bylo.
A jak dlouho trvá, než se v křesle starosty
člověk „rozkouká“?
Problematika města je široká, a kdo přichází na
radnici, ten nemůže rozumět všemu, postupně
se musí se vším obeznámit. Například s právními
předpisy. To rozkoukání zabere dva až tři roky,
takže většinu prvního volebního období. I poté si ale
troufám říct, že nemůže nikdo zodpovědně říct: „Tak
a teď jsem kovaným starostou.“ Základní přehled
člověk získá v průběhu druhého a třetího období.
pokračování na str. 2
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kadeønictví vizážistika manikúra- pedikúra
kadeønictví, vizážistika

Starosta Strakonic Jan Vondrys vítá 16. června 1945 ve městě
návštěvu presidenta Edvarda Beneše

MARTINČIN CITÁT NA MĚSÍC BŘEZEN

Kdo chce chodit po provaze,
musí mít těžiště v sobě.
Charlie Chaplin

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali panu Jaroslavu Novákovi za
dopis, který dorazil do naší redakce jako kladná odezva na
článek paní Kárníkové „Veřejná omluva psům“ v únorovém
čísle. Děkujeme za přízeň a chválu. Bohužel nemáme Vaši
zpáteční adresu a proto děkujeme touto cestou.
redakce novin Maxim

kadeønictví, vizážistika
brazilský keratin zn. Beox

Michaela Kuèerová

Aneta Švehlová

602 425 151

606 828 420

manikúra-pedikúra
nehtová modeláž, parafínový zábal
depilace cukrovou pastou

kadeønictví
prodlužování vlasù
brazilský keratin zn. Beox

Bohumila Henteková

Pavlína Havlová

607 588 863

605 979 687

Bezdìkovská 184, 386 01 Strakonice
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Starosta Vondrys: „Nemám bezchybný odhad na lidi.“
pohnout. Nechápal jsem, proč se to a to neřeší.
Vstoupil jsem do reality a začal narážet na svět
právních předpisů, který celé procesy komplikuje.
Dále na letité problémy s dořešením majetkových
vztahů, kde skutečně až čas nebo změna vlastníka
nakonec vedla k úspěšnému konci.
Jak to Vaše prvotní nadšení vnímali zkušení
matadoři městského úřadu?
Nenastoupil jsem sám, vlastně se tu náhle objevilo
celé nové vedení, které se snažilo věci hnát dopředu.
Tehdejší tajemník, který později skončil, pronášel
komentáře typu, že úřad „zavaříme“, že takové
tempo nemůže dlouhodobě nikdo vydržet.

Prozradíte své pocity, když jste se v roce 2010
počtvrté stal starostou? A to poté, kdy jste se
po devatenácti letech dost smutně rozloučil
s místní ODS.
Vítězství s sebou neslo obrovskou radost a zároveň
pocit velkého zadostiučinění. Že lidé pozitivně
zachytili, co se pro město člověk snažil udělat.
Navíc mi to dodalo náboj a sílu pokračovat dál.
Proč jste se vlastně stal politikem?
To byla shoda okolností. Můj bratr se po 17. listopadu
1989 vrátil z Prahy a nabitý dojmy a emocemi mi
vše popisoval. Tím mi dal impuls, že je potřeba něco
udělat.
A co to, že Váš dědeček Jan Vondrys byl první
poválečný starosta Strakonic po 2. světové
válce?
Z domova jsem byl vybavený určitými informacemi.
Včetně toho, že jsem od babičky a od dědy slyšel
vyprávět události z padesátých let. To, že si i můj
děda prošel nespravedlivě kriminálem, to k mému
rozhodnutí přispělo, to je pravda.
Četla jsem rozhovor s Janem Vondrysem, kde
vyprávěl, jak mívali k obědu jen kafe, zatímco
on v ložnici sestrojoval letadlo. Vy často mezi
řečí zmiňujete, že nechápete, za co jsou dnes
lidé ochotni utrácet peníze. Zkrátka mi přijde, že
dnešnímu konzumu nefandíte.
Přinesla to doba. Navíc jsme si prožili období
nedostatku zboží, podpultového apod. Teď je tu
druhý extrém. Zbytečně podléháme tlaku letáků
a výhodných nabídek. A když vidíte, co si lidé
nandají do košíku, tak skutečně jsou to zbytečnosti.
Je to paradox, životní úroveň stoupla, ale současný
konzumní společenský tlak přivádí celou řadu lidí do
potíží.
S jakými představami jste v prosinci 1998
začínal starostovat, vzpomenete si?
Viděl jsem mnoho věcí, se kterými je potřeba
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Zavedl jste brzy (r. 1999) radniční noviny. Proč?
Lidé nám říkali: nevíme, co jste rozhodli a co
chystáte, co máme očekávat, na co se připravit.
Takže Zpravodaj byla jakási odezva, kterou jsme se
snažili vést v přísně úřednickém provedení. Nechtěli
jsme v žádném případě suplovat klasické noviny.
Dnes má Zpravodaj pevné zázemí, ale začínalo se s
ním tzv. na koleně.
Mimochodem, letos budou krajské volby. Vy se
také podílíte na vzniku nového uskupení, které
se jich hodlá aktivně zúčastnit, Jihočeši 2012.
Co se stane, pokud uspějete?
Věřím, že tato kandidátka úspěšná bude. Pak bych
se stal maximálně členem krajského zastupitelstva,
což by našemu městu umožnilo získávat informace,
ke kterým se dnes dopracováváme jen obtížně. Řadu
věcí by to ulehčilo, nebo by nás to mohlo lépe vést
k dotačním penězům. A pokud míříte otázkou na to,
zda bych opustil Strakonice, tak to v žádném případě.
Kandidoval jsem tady, protože mi na městě záleží,
takže se o něj chci starat dál a nemám nejmenší
úmysly někam utíkat.
Co byste ve Strakonicích rád dotáhl do konce?
Moc bych si přál dokončit rekonstrukci Velkého
náměstí. Teprve pak bude jeho vzhled takový, jak byl
zamýšlený. Přál bych si zrekonstruovat dům kultury
a zmodernizovat plavecký stadion, na obé máme
hotové projekty.
Nedávno jsem také jel ulicí Švandy dudáka
a připomenul si, jak obrovský dluh máme k občanům
této části města, co se týče katastrofálního stavu
chodníků a ulic.
Dále severní dopravní půloblouk – obchvat. Ten
je v územním plánu města již od roku 1934! Loni
ŘSD zahájilo výkupy pozemků. Uvidíme, jak rychle
se pozemky podaří vykoupit. Pokud někdo bude chtít
stavbu blokovat, nemusí s odprodejem souhlasit.
Realizaci to pozdrží a dojde k další prodlevě. Další
komplikací mohou být problémy při vyřizování
stavebního povolení. I z jiných staveb s tím máme
bohaté zkušenosti.
Tohle ale bývá velký problém při čerpání dotací.
Že je to někdy problém, ukázala stavba ZŠ

Povážská. U té jsme se povolení dočkali za sedm
let. Kdyby to bylo dříve, tak jsme školu postavili
s devadesátiprocentní státní dotací. Jak se termín
dál odsouval, snížila se přislíbená dotace na padesát
procent. Nakonec vedly průtahy až k tomu, že jsme
o dotaci přišli úplně. V době platného stavebního
povolení se při poskytování dotací od státu začala
projevovat krize. Město zbytečně utrpělo škodu, která
je vyčíslitelná v penězích, ale bohužel se s tím nedá
nic dělat.
Média Vám dávají tzv. „zabrat“. Vynecháme
kauzy týkající se přímo vás. Vy se ale osobně dost
hlasitě zastáváte druhých lidí a zaměstnanců
města. Proč?
To není postoj svázaný s poslední dobou. Takové
věci jsem řešil už coby středoškolák a následně
vysokoškolák. Nebylo mi lhostejné něco, co jsem
vnímal jako křivdu, zvlášť když jsem o tom byl
bytostně přesvědčený.
Vy v té otázce narážíte na poslední medializovanou
kauzu městského úředníka, který byl podle mne
neoprávněně osočen. Nemohu si pomoct. Já jsem
zkrátka přesvědčený o tom, že se tady na úřadě
vytvořila parta lidí, která dělá svou práci dobře.
Netvrdím, že jsou neomylní, ale na druhou stranu,
pokud jim věřím a odvádějí dobrou práci, tak si
zaslouží cítit, že mou důvěru mají.
Jenže Vy dáváte za druhé ruku do ohně. To jste
se ještě nespálil?
Samozřejmě nemám bezchybný odhad na lidi a oni
mě překvapují pozitivně i negativně. Práce starosty je
práce s lidmi a někdy se člověk splete.
Jako příklad uvedu povodně 2002. Ty významně
ukázaly, jak lidé, které si člověk zaškatulkoval v
dobrém slova smyslu, v krizovém okamžiku selhávali.
Najednou jsem zjistil, že se na ně vlastně nemohu
spolehnout.
Ale také jsem některé lidi podceňoval a právě ti na
sebe uměli v krizi převzít zodpovědnost a fungovat
naprosto stoprocentně.
Když jste dával zelenou preventivnímu projektu
Dobrej start, ovlivnilo Vás to, že máte doma tři
dcery?
Možná jsem to tak podvědomě vnímal, když jste
s tím projektem přišla. Musím říct, že mít tři dcery
opravdu není nic jednoduchého. Čím jsou starší, tím
to bývá i složitější. Ale zase - jsou mi nejbližší. Jsou
to mé děti.
A chtěl byste, aby si některá z nich jednou
přivedla domů politika?
(Smích.) To je ve hvězdách. Mají zkušenost, že
jejich otec, který se vlastně téměř po celou dobu
jejich života angažuje v politice, na ně nemá tolik
času, kolik by si představovaly, nejen ony, ale i já. Tak
možná je to podvědomě povede k tomu, že politika
ani chtít nebudou.
Martina Vaněčková
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ŏetĚzce lákající na pŐedražené stroje
neznaÿkové stroje, pŐevážnĚ MADE IN CHINA

Znaÿkové stroje
Sekera FISKARS X17

ZA FÉROVOU CENU

1.450,- Kÿ

Sekera FISKARS X17

MADE IN FINLAND

MADE IN FINLAND

Bubnová sekaÿka VARI Líza
motor Honda GCV 160

22.490,- Kÿ
MADE IN CZ

Elektrická pila AL-KO 2200 W
2.790,- Kÿ
délka lišty 40 cm, 4,8 kg
MADE IN GERMANY

8.490,- Kÿ

1.820,- Kÿ

Bubnová sekaÿka
motor Honda GCV 160

Elektrická pila 2200 W
délka lišty 41 cm ?, 5,3 kg

31.990,- Kÿ

MADE IN CHINA

4.870,- Kÿ
MADE IN TAIWAN

4 taktní kŐovinoŐez
motor Honda 35 ccm

14.510,- Kÿ

Vertikální štípaÿ AL-KO 5500 kg
9.990,- Kÿ
vÿetnĚ štípacího kŐíže
MADE IN GERMANY

Vertikální štípaÿ 5000 kg

15.840,- Kÿ

Sekaÿka AL-KO 51cm, variátor
17.990,- Kÿ
motor Briggs&Stratton
MADE IN GERMANY
Series 750 DOV

Sekaÿka 51cm, bez variátoru
bez nastavení vyšky rukojetí
zastaralé tĚlo sekaÿky

ZDROJ: www.milisterfer.cz www.milisterfershop.cz

ZDROJ: www.m?u?t?i?l?.cz

4 taktní kŐovinoŐez VARI
motor Honda 35 ccm

MADE IN CZ

MADE IN ITALY

MADE IN CHINA

21.580,- Kÿ
MADE IN CHINA
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SERVIS A OPRAVY
VÝPOÈETNÍ TECHNIKY
SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
NÁPLNÌ, TONERY, KOMPONENTY
OTEVØENO
PO - PÁ 8:00 - 16:30

STRAKONICE, PODSKALSKÁ 59 (U MARKÉTY)
TEL: 383 389 011, EMAIL: SERVIS@KOMRSKA.EU

KÉ
ZEDBNNIÍCPRÁCE

STAVE

tel.:

, 606 364 982

Milan Bláha

tel.: 603 467 390
www.zednickepracemb.cz
e-mail: zednickepracemb@seznam.cz

• strojní omítání
• sádrové omítky
• fasády
• zateplování budov
• novostavby
• rekonstrukce bytĤ, domĤ
a prĤmyslových objektĤ

• rekonstrukce koupelen
a bytových jader
• práce s kamenem
(porfyr, andezit)
• obklady a dlažby
• stavby plotĤ
• pĤjþovna lešení

PODÍLELI JSME SE NA REKONSTRUKCI OC MAXIM (OD LABUġ) STRAKONICE

TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky posílejte na email redakce: redakce@ocmaxim.cz
do předmětu zadejte heslo: křížovka
Dva výherce uveřejníme v dubnovém čísle novin Maxim společně
s řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 14.5.2012 na prodejně
PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice
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2 vylosovaní, kteří pošlou správné
znění tajenky vyhrají
poukázku na slevu v hodnotě 200 kč
na konzumaci v kavárně Maxim
Strakonice

ázka

pouk

levu

na s

200

SLEVA NA KONZUMACI
V HODNOTĚ 200 Kč

Kč

Slevová poukázka opravňuje držitele na slevu při koupě
kkouupě
m Cafe v hhodnotě
odn
dnotě
zboží dle vlastního výběru v kavárně Maxim
nad 200 Kč. Poukázka není směnitelná zaa pe
peníze.
ení
níze.
Platnost poukázky do 31.12.2011.
Stra
St
rakkonice
MAXIM CAFE - Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice

NESTAREJTE SE O NARKOMANY
A JEJICH SVĚT - CHRAŇTE SI TEN SVŮJ

Jedním z úkolů v projektu Dobrej start bylo
i varování třináctiletých školaček od ochutnání
drogy. Policista Miroslav Vávra ze strakonické
protidrogové kriminálky přesvědčil k účasti
Janu, která drogy užívala od svých sedmnácti
do třiadvaceti let. Příprava této prevence byla
náročná, cílem bylo vyloučit riziko, že se zvrtne do
lákadla ke světu toxikomanů. „Já si dobře pamatuji
na protidrogovou přednášku jednoho zpěváka,
když jsem byla na škole. On nás na to opravdu
nalákal. Vlastně z jeho vyprávění vyplynulo, že to
byla zkušenost k dobru, jak to hravě zvládnul,“
vzpomněla si dnes třicetiletá Jana. Rozhodla
se proto mluvit otevřeně o všech nepříjemných
věcech a zážitcích z dob své nejtěžší závislosti, a to
při setkání se školačkami z očí do očí v jejich třídě.
Protože dnes vede spořádaný život, pozměnila
se před besedou její vizáž pomocí paruky, líčení
a brýlí.
Na začátku se promítaly reportáže Strakonické
televize o drogových případech z regionu.
Policista na ně navázal. K reportáži od soudu se
zvlášť nebezpečným recidivistou Pavlem Křížem
uvedl: „Na tomto případu naše kriminální služba
pracovala skoro rok a bylo těžké ho rozpracovat,
protože zde bylo hodně pachatelů. Pavel Kříž sháněl
pervitin a směňoval ho za věci. Lidi pro něj kradli.
Pervitin je samozřejmě návykový, takže si člověka
lehce zavážete a on pro vás potom pracuje. Je
jednoduché takhle zmanipulovat člověka a dostat

ho do problémů se zákonem. Byl sice odsouzen asi
na 5 až 6 let, ale už mu zbývá něco kolem dvou let
vězení a vrátí se nám sem zpátky.“ Za připomenutí
stojí, že v reportáži starosta Rovné, který byl
přítomen domovní prohlídce u Kříže, netajil svoje
překvapení, kolik ukradených kol, elektroniky,
autorádií a dalších součástí aut se u recidivisty
nacházelo. To vše k němu sváželi toxikomané,
kteří kvůli své závislosti vykrádají auta, sklepy,
a jejich trestná činnost je obsáhlá.
„Vyšetřovali jsme jednoho borce, který potřeboval
na jeden den deset tisíc korun. Byl v tak silné
závislosti. Asi osm tisíc mu šlo na drogy, dva tisíce
na benzín, musel někam dojet, obstarat si to, zařídit
to. A hlavně se dostával do stavu, kdy má stíhy, to
znamená, že vidí něco, co není, a tak potřebuje
peníze ještě na to, aby se měl kam schovat. Takže
platí někoho, kdo mu zařizuje tu drogu. Tím se mu
náklady zvyšují a končí to právě u nás,“ vylíčil
začarovaný kruh kriminalista.
Předal školačkám zkušenost, kdy stejně jako
ony chodil do školy a nevěděl, že jeho kamarád
začal s drogami experimentovat. „Přestali jsme si
rozumět a on mě přestal vyhledávat. Až mnohem
později jsem zjistil, že v tom byly drogy,“ řekl.
A zdůraznil, že kdyby se jim stalo něco podobného,
aby se nesnažily pomáhat, aby si světa drog vůbec
nevšímaly. Že se opravdu často stává, že takoví
kamarádi s sebou stahují do závislosti další lidi:
„Když pochopíš, že prostě nemá cenu zkoušet
drogy, tak prožiješ život bez toho, abys do nich
vůbec spadla a tyhle lidi vůbec znala. Když
budeš tvrdit sama sobě, že to co mi tady říkají,
je nesmysl a já to stejně zkusím, abych to taky
mohla někde vyprávět, tak potom dopadneš
stejně špatně jako dopadla Jana,“ varoval Vávra.
A protože příběh Jany je hodně zajímavý,
otiskneme její otevřené vyprávění v samostatném
velkém rozhovoru v příštím vydání novin Maxim.
stránku připravila Martina Vaněčková

Protidrogová prevence v podání M. Vávry se na Poděbradce konala 29.2.2012

Učitelka: Smekám
Libuše Blovská, učitelka ZŠ Krále J. z Poděbrad
doprovází školačky u Dobrého startu. Na konci
protidrogové přednášky chybělo málo, a byla by jí při
rozhovoru pro Strakonickou televizi dojetím ukápla
slza. Reportáž můžete vidět prostřednictvím webu
Strakonické televize sttv.cz. Zde je celý rozhovor:
Jak hodnotíte protidrogovou část vedenou
kriminalistou, a hosta - bývalou toxikomanku?
„Nikdy jsem se nesetkala s takto upřímným
bezprostředním projevem, aby odborník na tuto
problematiku ji uměl děvčatům takto podat. Byla
zde pro mne spousta věcí nových, jsem z některých
informací až zděšená, stejně jako děvčata. Slyšely jsme
spousty údajů. Ale nejvíc se mi líbil jeho kamarádský
přístup k dětem, ve kterém nebylo nic předstíraného.
A před paní Janou klobouk dolů. Přišla a přiznala vše,
čím prošla. Sebrala odvahu o tom veřejně promluvit.“
Jaké protidrogové besedy jste zažila dosud?
„Různé. Školení, odborné přednášky. S tím se
setkáváme, ale ne v této podobě. Tuto formu považuji
za naprosto ideální.“
Jsou reakce školaček po besedách Dobrého
startu lepší než bývá obvyklé?
„Určitě. Je to nejlepší forma prevence, se kterou
jsem se kdy setkala. Já děvčata znám z trošku jiného
pohledu, a jsem úplně nadšená z toho, jak to na ně
působí. Ony se teď otevírají takovým svým upřímným
způsobem. A najednou za nimi vidím malé osobnosti,
které rostou a setkávají se s něčím takovýmto děsivým
a působí to na ně.“
Zpočátku panovaly obavy z výběru cílové věkové
hranice, jsou to třináctileté holky.
„Je to naprosto precizně zvolený věk. Snažím se
předávat, co tady slyším, děvčatům v deváté třídě. Ale
ony už mají ledacos za sebou. Takže podle mne je to
přesně akorát pro sedmou třídu.“
Co Vám nejvíce utkvělo z protidrogové prevence
v paměti?
„Toho bylo tolik, že bude nutné vše vstřebat. Největší
informace je ta, vůbec se nesnažit těm lidem pomoci.
Že je nebezpečné, jak nás stáhnou. Samozřejmě
v sobě mám i díky mé profesi samaritánství v krvi,
a snažila bych se určitě pomoci. Ale myslím, že
v každém věku tady to nebezpečí existuje.“
Jak dlouho po Dobrém startu zážitky
vstřebáváte?
„Hodně dlouho. První den po projektovém dnu
jsem z toho opravdu špatná, protože to vždy není
o hezkých stránkách života, a na mě to působí
strašně silně. Dívky mi potom připadají zaražené.
Chodí za mnou dodatečně a mluvíme o tom. Skutečně
si to v sobě nesou. Proto bych si přála, aby to nebylo
jen pro úzkou skupinku, aby toto poznali všichni, i když
vím, že je to nadlidský úkol. Alespoň prostřednictvím
mě a dalších, kterým to vyprávím, se to snad dostane
do širší veřejnosti.“
Chcete něco vzkázat Janě, která má za sebou
drogovou zkušenost?
„Aby už nikdy neudělala krok zpátky, protože to
nebezpečí tam už vždy bude. Ať takhle silná zůstane
pořád. Moc jí to přeji.“
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Dobrej start, 2. díl: Virtuální svět a realita policejní cely

Prostředí strakonického územního odboru Policie ČR
bylo druhým místem, kam 23.února nakoukla dvacítka
sedmaček ze ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad. Kromě besed
s několika kriminalisty si prohlédly i moderní střelnici
a policejní celu.
Facebook každý den!
Mezititulek je vypůjčený z testů, které školačky na
začátku policejních besed anonymně vyplňovaly. Mohlo
by se stát heslem téměř pro polovinu vyplněných
dotazníků. Část děvčat přiznala, že na sociální síti
přístupné od třinácti let už jsou minimálně od svých
jedenácti. Pouze dvě školačky uvedly, že na Facebooku
nejsou. Nejčastějším důvodem těch, které ho používají,
je potřeba komunikace s přáteli a možnost zabavit se.
Jejich počty přátel v proﬁlech se pohybují od osmi
desítek až po hranici přesahující tisíc lidí.
Policejní mluvčí Jaromíra Nováková následně
prezentovala děvčatům zpracované statistiky trestné
činnosti páchané na sociálních sítích a prostřednictvím
internetu v USA, kde má elektronický způsob

komunikace delší trvání a zločiny na tomto poli již
dosahují obřích rozměrů.
Varovala je, že v Americe každé páté dítě
kontaktuje přes internet groomer, což je odborný
výraz pro manipulátora, který v oběti nejprve
vyvolá falešnou důvěru a s úmyslem jí ublížit se
dožaduje schůzky.

policistky žákyně sedmých tříd.
Nikomu to neřekneme!
Na policejní slovíčko přišla i zkušená kriminalistka
Věra Skolková, která objasnila rozdíl mezi pohlavním
zneužíváním a znásilněním. Všechny dívky věděly, že
sex mohou mít až po dovršení patnácti let. V souvislosti
s předešlou besedou byly varovány, že pokud by
pořizovaly lechtivé fotograﬁe (a to dokonce sebe
samých) a byť i dobrovolně je poskytly třeba příteli,
do doby než jim bude osmnáct let by se tímto mohly
dopustit trestného činu šíření dětské pornograﬁe.
Vedle mnoha zajímavých informací kriminalistka
například vyjmenovala, co všechno už se považuje
jako pohlavního zneužívání, tedy intimní styk s osobou
mladší patnácti let. „Pokud se trestného činu dopustí
osoba, které ještě nebylo patnáct let, řeší se toto před
soudem pro mládež a není to nic příjemného. Dotyční
se často nesvěřili vlastním rodičům a tam musejí
odpovídat na dotazy soudce. Ten rozhodně není v roli
hodného tatínka. Nařizuje opatření dětem,“ vylíčila
Skolková. Na námitky, že taková „věc“ se přeci utají
nebo se u soudu zapře, slyšely jednoduchou odpověď:
„Neutají, protože těch případů šetříme hodně. Varuji
na lživé výpovědi u policie a soudu, které by mohly
způsobit trestní stíhání za křivou výpověď u osob
starších patnácti let. A na vás, kterým ještě nebylo
patnáct let, čeká projednání u soudu pro mládež.
Kamarádovi možná pomůžete, ale sebe přivedete do
maléru. Pozor na to,“ varovala je Skolková.

Holky z Poděbradky zhlédly několik fotograﬁí děvčat a
jejich „internetových osudů“, které skončily smrtí.
Kriminalistka Ivana Kajtmanová pak uvedla případy,
které už šetřila na Strakonicku a odehrály se
prostřednictvím elektronické komunikace. „Tento
způsob vyhrožování, vydírání a pronásledování opravdu
prudce stoupá. Pachatelé tak jednají přes sms, mms,
chaty a sociální sítě. Lidé neumějí unést například
rozchod, žárlivost, závist, a tak se prostřednictvím
virtuálního světa dopouštějí takových zločinů, kterých
by v reálném prostředí z očí do očí vůbec nebyli
schopni. Myslete na to, když poskytujete někomu svá
osobní data, nerozdávejte je jako rohlíky,“ nabádaly

Součástí besedy bylo i vyprávění
pátrače
Miroslava
Předoty.
Ten kromě jiného zdůraznil, že
útěkem z domova se ještě
nikdy nic nevyřešilo, naopak to
bývá nejsnadnější cesta k dalším
a závažnějším problémům. Také
představil web, na kterém si lze
vyhledat seznamy pohřešovaných
a hledaných lidí.
Upozornil na poslední nevyřešené
pátrání po sedmnáctileté Alise
Diachenko, o níž doposud nejsou
žádné zprávy. Dívka je hubená,
vysoká 167 cm a policisté by na
linku 158 uvítali alespoň zprávu,
že je v pořádku. Maminka se o
Alisu opravdu strachuje.

Martina Vaněčková

3. armÁdnÍ klub musado mcs strakonice
pořádá nově výcvik sebeobrany a boje z blízka pouze pro
příslušníky policie ČR a městské Policie a to od 1. 3. 2012
každý čtvrtek od 18:00 do 20:00hod.
email: www.musadostrakonice.estranky.cz

Poděkování,
3. armádní klub MUSADO MCS Strakonice chce tímto poděkovat veliteli 25.
protiletadlové raketové brigády plk. gšt. ing. Vladimíru Barcovi MSS a veliteli
251. protiletadlového raketového oddílu pplk. ing. Petru Prskavcovi za podporu
v realizaci tohoto klubu sebeobrany a boje z blízka.
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Strakonice, Volyòská 159 (proti ZZN), tel: 774 202 764

Cukrárna 7
Navštivte novì otevøenou cukrárnu
na Velkém námìstí vedle radnice

lahodná a osvìžující pravá italská zmrzlina,
sorbety, zmrzlinové poháry
vitaminové bomby - fresh nápoje z èerstvého ovoce
velké množství výborných zákuskù
servírujeme italskou kávu
Otevøeno dennì

Pondìlí-sobota 8:00 - 18:00
Nedìle
11:00 - 18:00

Střední škola a Jazyková škola ve Volyni - první Fairtradová střední škola
v České republice a první s titulem Světová škola v Jihočeském kraji
„Dobrá škola myslí globálně, jedná lokálně.“
Tímto heslem se naše škola SŠ a JŠ ve
Volyni řídí již od roku 2009, kdy se zapojila do
mezinárodního projektu Světová škola 2, projektu
sekce Varianty Člověka v tísni o.p.s. Vybraný
tým studentů si zvolil jedno z témat globálního
rozvojového vzdělávání - problematiku fair trade.
Globální rozvojové vzdělávání má u nás ve škole
své místo ve školních vzdělávacích programech.
Nejvíce se těmto tématům věnují učitelé v rámci
předmětů občanská nauka, zeměpis, dějepis
a ekologie. Problematiku fair trade si studenti
vybrali proto, že se chtěli více dozvědět o tomto
tématu. Studenti školy se zajímají o problémy
dlouhodobé chudoby a o životní podmínky lidí
v rozvojových zemích. A právě téma fair trade
je příkladem, jak převést téma z teorie do praxe,
vést studenty k odpovědné spotřebě a k vědomí
globálních souvislostí. K zapojení do projektu
byli motivováni aktivitami z výuky o globálních
problémech.
Během více než 2 let seznámili studenti v rámci
projektových dnů s podstatou spravedlivého
obchodu nejen všechny studenty školy, ale
také žáky základních škol ve Volyni a okolí (ve

Strakonicích, Vimperku). V rámci přednášek
a propagace přesvědčili některé místní
podnikatele k nabídce fairtradových výrobků
v jejich obchodech. Projektové dny naplnily
zejména pracovní dílny k tématům fair trade
káva, kakao a čokoláda, banány, bavlník, práce
s dokumentárními ﬁlmy a přednášky o Etiopii,
Mongolsku a Severní Korei. Součástí byla
vždy ochutnávka fairtradových komodit ve
školní kavárně. Zapojením žáků oboru Cukrář
se nabídka rozšířila o prodej čokoládových
fairtradových cukrovinek. Finanční výtěžek 11
000,- Kč z prodeje těchto výrobků byl zaslán na
humanitární pomoc Haiti a Somálsku. V rámci
projektu Světové školy reprezentovali naši
studenti Českou republiku i na mezinárodním
workshopu v polském Krakově. Zde měli studenti
možnost diskutovat a sdílet své zkušenosti
z pořádání vlastních akcí s jinými mezinárodními
školami z Rakouska, Polska, Malty a Slovenska.
V listopadu loňského roku se studenti
dozvěděli z internetu o mezinárodní kampani
Fairtradová města, Fairtradové školy, o iniciativě,
jež koordinují v ČR Asociace pro fair trade, Na
Zemi – společnost pro fair trade a Ekumenická

akademie Praha za podpory Evropské unie.
Poté, co si přečetli kritéria pro udělení statusu
fairtradová škola, požádali zástupce Ekumenické
akademie o účast na jedné ze školních akcí.
Tím se rozběhl přístupový proces pro získání
certiﬁkátu. Byla založena řídící skupina, oﬁciálně
ve svých dokumentech podporuje fair trade,
pedagogové zařazují globální rozvojové vzdělání
do své výuky, škola využívá fair trade produkty,
ty lze ve školní cukrárně zakoupit a pořádá akce
pro veřejnost a medializuje téma fair trade.
Vyvrcholením všech těchto aktivit bylo v minulých
dvou týdnech získání titulu Světová škola, kdy si
zástupci školního týmu převzali certiﬁkát z rukou
ředitelky sekce Varianty Člověka v tísni o.p.s.
Petry Skalické a herečky Simony Babčákové,
která měla záštitu nad celým projektem. Jako
jediná střední škola v České republice jsme se
zúčastnili dne 9.2.2012 tiskové konference
v Evropském domě v Praze a převzali jsme titul
Fairtradová škola.
Studenti SŠ a JŠ šíří myšlenky fair trade ještě
dále. Je-li fairtradová škola proč by nemohlo
být fairtradové i město? A s tou představou
seznámili na zasedání Rady a Zastupitelstva
města Volyně zástupce města. Ti se rozhodli
zapojit se do kampaně Fairtradová města. Město
již splnilo čtyři z pěti požadovaných kritérií pro
získání statusu a má velkou šanci se stát třetím
fairtradovým městem v České republice.
Co přineslo škole zapojení do kampaně
fair trade školy? Naše škola prokázala, že
studentům a zaměstnancům nejsou lhostejné
globální rozvojové problémy. Učitelé vychovávají
a vzdělávají praktickým příkladem. Téma
odpovědné spotřeby a začlenění témat do výuky
je naším bonusem ve srovnání s jinými školami.
Škola aktivně přispívá k naplňování veřejných
cílů podpory odpovědné spotřeby a udržitelného
rozvoje a vede studenty k přijetí zodpovědnosti
za vytváření světa, kde mají lidé možnost žít
důstojný život podle svých představ.
Mgr. Lenka Hlinšťáková
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AUTOBAZAR

Strakonice
Katovická 270/5
383 323 423

Písecká 65/118
383 380 268

ZCELA ZDARMA VÁM ZPRACUJEME
FINANČNÍ PLÁN,
UKÁŽEME VÁM CESTU K FINANČNÍ NEZÁVISLOSTI.

Nejlepší ceny!

VYBERTE SI PRODUKT Z NAŠÍ NABÍDKY A MY VÁS
ODMĚNÍME.
SJEDNEJTE SI SCHŮZKU, ČAS JSOU PENÍZE.

PØÍJEM VÝKUP AUT

Potřebujete auto ???
Essox Mojeauto je tu pro Vás
Peníze do dvou dnů na Váš účet.
Splátka včetně pojištění.
Vyberte si auto dle svých potřeb s hotovostí v ruce.
Např. cena auta 150.000,- splátka 3.522,(15,5% úroková míra)

Nenechte se klamat

více informací

více informací

Bc. Radka Buchová, tel: 731466186

Bc. Radka Buchová, tel: 731466186
Bezděkovská 30, Strakonice

tel.: 383 323 971, 383 326 070, 723 846 453,
e-mail: servisstrakonice@kajgr.cz
ul. Písecká 904, Strakonice
v areálu za Moutfieldem

PENTA CZ s.r.o.
PØIJME GRAFIKA

PRODEJ PNEU, PNEUSERVIS

webová grafika, tiskové pøípravy,
znalost grafických programù
Adobe, Corel Draw,
organizaèní schopnosti

strbacka@penta.cz, 602 271 334

WWW.KAJGR.CZ
PŏIPRAVTE SE KVALITNę NA LETNÍ SEZÓNU 2012
NA NAŠÍ POBOþCE VE STRAKONICÍCH.
PŏIJĎTE SI VYBRAT Z NOVÝCH MODELš PNEUMATIK
PRO SEZONU 2012

PENTA CZ s.r.o. hledá
SERVISNÍHO TECHNIKA
Pozice:
Servisní technik IT
Požadavky:
- ukonèené vzdìlání v
elektrotechnickém oboru
- èásteèná znalost HW a SW vítána
- ØP skupiny B
Nabízíme:
- HPP ve Strakonicích
- zajímavou pracovní náplò

Stroj S300 - automatická hydraulická sezouvačka nízkoprofilových a run-fl at pneumatik,
umožňující bezpečné upínání disků za středový otvor. Hunter - Měřící středisko HUNTER engeeniring company
se senzory HawkEye používají vícerozměrné modelování s cílem poskytnout přesné měření a seřízení geometrie.

v pøípadì zájmu, zašlete prosím svùj životopis
e-mail: capek.petr@penta.cz,

mobil: +420724146939

FIAVI
AUTOBATERIE VARTA BLUE

AUTOBATERIE STARLINE

1 190Kè vè. DPH
12V/74Ah......... 1 950 Kè vè. DPH

12V/44Ah......... 895 Kè vè. DPH

12V/44Ah.........

pila WIS 600/400.... 12 650 Kè vè DPH
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12V/74Ah......... 1 550 Kè vè. DPH

Nejspíš to také znáte. Babí léto je pryč, venku zuří
podzimní plískanice, ale vy prostě ven musíte.
Roztahujete deštník, i když víte, že vám ho vítr během
chvilky obrátí naruby. Přesto to zkusíte. Tašku do jedné
ruky, deštník do druhé, klíče… Kde vzít další ruku?
A pak vás to napadne. Jestlipak letos přijede Martin na
bílém koni? Když sněží, problém s deštníkem odpadá.
Stačí oprášit vločky z kabátu a je to.
Jenže tuto zimu jsme se na Martina těšili zbytečně.
Přicválal na zabláceném hnědákovi, rozverně pokynul
a byl pryč. Co s tím? Tak snad abychom se začali těšit

na Vánoce. Jestlipak nás o těch letošních čeká Ladovská
zima? Hlavně, aby zase nebyly na blátě. Jak by k tomu
přišly ty nebohé děti? Ani o vánočních prázdninách by
si neužily sáňkování či stavění sněhuláka. Přejme jim,
robátkům, trochu té radosti. Jenže ouha, svatý Petr
to měl vymyšlené jinak. A tak jsme dítka usadili před
televizní obrazovku s hrnkem teplého kakaa a slíbili jim
sníh na příští měsíc.
Ale teď už fakt dost. Mrazy takhle na sucho? Zimo, že

Máme se na co těšit

se nestydíš! Zatímco na horách, které lemují naši zemi
od Novohradských hor po Hrubý Jeseník a Beskydy
jako podkova Martinova koně, je sněhu, že nebozí
horalé nevědí, kam s ním, u nás v nížinách příroda
vzdoruje holomrazům. Zemědělci už předem vědí, že
úroda nebude, v rozhovorech pro komerční televizi
vyhrožují minimálně hladomorem a žádají o dotace. S
dotacemi bude líp.
A pak to konečně přijde. Z nebe se majestátně snášejí
první letošní vločky a zakrývají všechen ten svinčík,
který se v ulicích nashromáždil během léta. Jásáme a
těšíme se z iluze, že je uklizeno. Co na tom, že sníh
pouze milosrdně na pár dní schoval poházené odpadky,
psí lejna a pozapomenuté podzimní listí? Co oči nevidí,
to srdce nebolí.
Když se o sněhové pokrývce dá konečně říct, že
je souvislá, vybíhají ven první nedočkavci s košťaty
a hrably, někteří dokonce startují sněhové frézy.
Snaživě odklízejí půlcentimetrový poprašek a připadají
si důležitě. Vždyť už není jejich povinností odklízet
sníh před domem, chodník patří městu. Důležitě se
rozhlížejí, kdo všechno je vidí a jestli dostatečně ocení
jejich píli. Druhý den už leckterý z nich zaváhá, jestli má
cenu odmetat. Po týdnu si odmetáme sotva chodníček
na dvorku, abychom si ten bílý sajrajt nenanosili do
předsíně. Na chodníky pečeme. Ať se postará město,
je to jejich problém, no ne?
Ta pravá zima se sněhem přišla letos o pár týdnů,
neřkuli měsíců, později, přesto silničáři opět zaspali. Do
televizních kamer žehrají na těžký úděl, nemůžou přece

být všude. A my se mimo jiné ze zpráv dozvídáme, že
zásoby soli na tuto zimu budou do týdne vyčerpané.
Kam se poděly, když do února nebylo co solit?
Netrvá dlouho a sníh nám leze pěkně na nervy.
Rozsolená břečka čvachtá pod nohama a na zánovních
kozačkách kreslí bílé mapy. Na auta nám vtipálci malují
nehezké obrázky se vzkazem „umej si to“, původně
bílý sníh už dávno hraje všemi odstíny šedé a černé.
Nezbývá nám nic jiného, než se začít těšit… Těšení
nám přece docela jde, provozujeme ho pravidelně a
už máme slušný trénink. Ostatně je to tak jednoduché,
stačí trochu zanadávat na současnost a upřít oči do
budoucna.
Kdo byste ještě váhal, k čemu se upnout tentokrát,
mám tu jednu radu. Zkuste jaro! S 21. březnem to
určitě přijde! S prvním jarním dnem jistojistě slezou
poslední zbytky umolousaného sněhu, vykvetou
sněženky a krokusy, ptáci zase začnou zpívat a bude
dobře. Pokud by to jaro do kýženého data nestihlo, stačí
si přece zanadávat a začít se těšit třeba na Velikonoce.
Co myslíte, budou letos slunečné?
Jana Kárníková
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„Bez nadací by to nešlo,“ vysvětlují rodiče zázračného kloučka.
Jeho učebnice a pomůcky jsou nepředstavitelně předražené.

Život tráví na cestách mezi školou, uměleckými
kroužky,
koncerty,
soutěžemi,
divadlem
a domovem. „Kolikrát ani večer nemůžu spát,
jak se strašně těším, co mě druhý den úžasného
čeká,“ vylíčil se šťastným výrazem ve tváři
dvanáctiletý Karel Leskovec, který žije v Újezdu
u Vodňan a který si rád nechává říkat Karlos.
Žák 5. třídy Bavorovská ve Vodňanech sólově
i sborově zpívá, ovládá zobcovou, altovou
a tenorovou ﬂétnu, hraje na klavír a harmoniku.
Má nastudované divadelní scénky, baví své okolí
parodiemi, rýmovačkami, jazykolamy a soutěží
v recitaci. Poslední prvenství získal 23. února
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ coby
absolutní vítěz hry na zobcovou ﬂétnu. V polovině
února se navíc stal absolutním vítězem v komorním
zpěvu ve Volyni.
Na výše jmenovaných kolbištích soupeří se
zdravými dětmi. Ty s ním ale v jedné dovednosti
síly nikdy nepoměří - Karlos je absolutním vítězem
ČR ve čtení Braillova písma. Při schopnosti přečíst
221 slov za dvě minuty ještě nenašel přemožitele.
„Umí číst lépe než jeho zdraví spolužáci ve třídě.
Má nadání na cizí jazyky,“ upozornila jeho třídní
Jana Kaliánková. Jako nevidomý nemá zatíženou
obrazovou paměť, a nebyl by to Karlos, aby ji
nevyplnil něčím jiným. „Naučí se třeba kalendář
na celý rok dopředu a bez váhání vám u jakéhokoli
data řekne, který den v týdnu na něj připadá i kdo
slaví svátek,“ prozradila Eva Marková. I data
narození a úmrtí spisovatelů či hudebníků má
v malíčku, jelikož s nadšením pročítá nejrůznější
encyklopedie.
Česká televize, která každoročně představuje
desítku největších talentů a předává jim cenu
nazvanou Zlatý oříšek, ocenila Karlose touto trofejí
1. ledna 2012 v televizním přenosu. Jedná se
o největší mediální projekt v republice zaměřený
na propagaci úspěšných dětí. A stejně jako ve
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škole ani ve Zlatém oříšku se rozdíly mezi zdravými
a handicapovanými dětmi nedělají. „Rozhodující
je jejich dlouhodobé úsilí a umění prosadit se.
Nicméně praxe ukázala, že se přibližně jednou
za dva roky mezi deset oceněných probojuje
někdo handicapovaný. Ještě před Karlíkem se
tu prosadil hudebník Roberto Lombino, který po
našem ocenění našel cestu k další seberealizaci,
až nakonec společně s Duškem uváděl České lvy,“
konstatoval organizátor Zlatého oříšku Jiří Kotmel.
Karlík se zdravými dětmi vyrůstá, chodí do školy
a soutěží. Aby to tak mohlo být, má „tetu Evu“. To
je jeho osobní asistentka a asistentka pedagoga.
Rodiče i ona musí mít dokonalý přehled v tom,
u kterých nadací žádat o peníze na školní potřeby.
S novou sociální reformou žijí v obavách, že jim
letošní rok nevyjde. „Upozornili nás, ať se snažíme
vše dočerpat do konce roku, že pro rok 2012 není
jistého vůbec nic,“ uvedli. Technické vymoženosti
jako speciální notebook s hlasovým odečítačem
obrazovky a braillovou klávesnicí tak Leskovcovi
díky sociálním příspěvkům pořídili za dvě stě třicet
tisíc korun.
Problém je však s pouhými pomůckami,
které jsou nebetyčně drahé. Jedna učebnice
matematiky pro 6. třídu, kterou zatím shánějí,
stojí šestnáct tisíc korun! A v půjčovně je
levnější jen o polovinu.
„Zatím jsme všechno díky nadacím dokázali
zaplatit, bez nich by to ale vůbec nešlo. Nejlepší
zkušenost máme se Světluškou, Leontinkou
a Nadací pro rozvoj vzdělání Václava Foglara,“
vyjmenovali. Marková také od samého počátku,
tedy od Karlíkových sedmi let, vyrábí chybějící
vzdělávací pomůcky ručně, čímž podporuje
chlapcovu představivost, a na té je u nevidomých
celý princip vzdělávání postaven. Během pěti
let dobře poznala Karlíkovu povahu a umí najít
způsoby, jak nesnáze v učení překonávat. Pro
nevidomé je oříškem už matematika první třídy.
„Byl jsem z toho úplně vyřízený,“ vzpomněl na

začátek školy Karlos: „Přišli jsme s tetou Evou na
fígl. Vlastně jsme objevili, že se dá spočítat, kolika
let se dožili moji oblíbení hudební skladatelé,
Bach, Bartholdy, Chopin, Beethoven. Tak jsem
začal počítat letopočty a objevil v tom logiku.“
Považte, že od 1. třídy má na vysvědčení samé
jedničky!
Život Karlíka budeme dál sledovat. Ti, kteří
by jeho talent chtěli do budoucna podpořit,
mohou kontaktovat jeho rodiče na mailu:
leskovcovi.ujezd@seznam.cz

Foto nahoře: učebnice pro nevidomé ve 3D a s Braillovým
písmem. Foto dole: učební pomůcky, které vyrábí Karlíkova
asistentka Eva Marková. Tyto výtvory později slouží k učení
dalším nevidomým dětem, se kterými jsou Leskovcovi
v kontaktu a pomůcky jim předávají.

text a foto: Martina Vaněčková
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OBLECENÍ PRO CAS TEHOTENSTVÍ
v
A SPODNÍ PRÁDLO CESKÝCH FIREM

MANIKÚRA:

PEDIKÚRA:

lakování
gel- lak na pøírodní nehty
nehtová mode l áž
gel- akryl

mediciální pedikúra
odstranìní kuøích ok
odstranìní zarostlých
nehtù

AKCE

Velké nám. 50
Strakonice
tel.: 603 832 276

K pedikúøe
parafínový zábal
rukou za 40.-kè!

Velikonoce znamenají pro každého něco jiného.
Pro paní Přibylovou je to zdobení kraslic
Velikonoce jsou pohyblivými svátky, které připadají
na první neděli po prvním jarním úplňku. Křesťané
je vnímají jako slavnosti vzkříšení a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Kristus ukřižovaný o Velkém pátku vstal
v noci ze soboty na neděli z mrtvých. Tato noc se proto
nazývá Velkou nocí - odtud tedy slovo Velikonoce.
Vajíčka se nejprve darovala plná, barevná. Později
se začala zdobit i vyfouknutá vejce. Tradice jejich
malování se nikde na světě nerozšířila právě tak jako
na území Čech a Slovenska. Navíc každý kraj měl svoji
speciﬁckou techniku a vzory.

Pani Přibylová, má obchod Inka s pleteným zbožím
v obchodním centru Maxim ve Strakonicích a jejím
koníčkem nejsou jen pletené oděvy a doplňky, ale
i krásná velikonoční vajíčka.
„Malování kraslic se věnuji asi 15 let. Zaměřuji se

výhradně na vajíčka voskovaná. Tato technologie
vychází z tradičního reliéfního zdobení, používá stejné
metody, postupy i materiály. V návrhu vzorů se fantazii
meze nekladou, ale výroba vyžaduje velkou trpělivost.“
Říká paní Přibylová.
Dělat kraslice jako na běžícím pásu není jen tak
a jejich výroba asi bude vždy odkázána na ruce
šikovných nadšenců, k nimž paní Přibylová rozhodně
patří.
„K výrobě se používají klasická slepičí, kachní, husí
nebo pštrosí vejce.“ „Po jejich vyfouknutí pomocí
vyfukovačky začínají teprve ty pravé peripetie.“
Dodává. „Prázdná vajíčka se musejí nejdříve vyvařit v
horké lázni, přitom je nutné, aby se horká voda dostala
i dovnitř.“ „Potom je třeba skořápku důkladně vyčistit,
vajíčka znovu vypláchnout ve studené vodě a nechat
dobře vyschnout.“ Popisuje postup při zdobení vajec
paní Přibylová.
„Potom, obrněni velkou trpělivostí, můžeme

začít s děrováním.“ „Vajíčka děrujeme malou
modelářskou vrtačkou nebo jehlovým pilníčkem.“
Kromě kulatých dírek lze dělat otvory ve tvaru kapky,
srdíčka, lístečků apod. „Na takto připravené vajíčko
poté malujeme kolem jednotlivých dírek reliéfní vzor.“
„Ke zdobení se většinou používá včelí vosk obarvený
zinkovou bělobou, výsledný efekt pak připomíná
krajku.“ „Samotné malování je prováděno pomocí
špendlíku se skleněnou hlavičkou, který je upevněn
na násadce.“ „Po celou dobu malování je nutné vosk
mírně nahřívat tak, aby nedošlo k jeho přepálení, ale
aby zůstal v tekutém stavu.“
Na praktickou ukázku se můžete, stejně jako
v předchozích letech, přijít před velikonocemi podívat
do krámku Inka. Vystavená, případně vyrobená vajíčka
je samozřejmě možné i zakoupit.
Barbora Dvořáková
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ZEDNICKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE MILAN BLÁHA.

Stavební ﬁrma s tradicí a dlouholetými
zkušenostmi působí nejen na jihu Čech - především
v regionech Písecko a Strakonicko, ale i ve středních
a západních Čechách a Praze.
Firma, která si zakládá na precizní pečlivé
práci a vstřícném přístupu k zákazníkovi, používá
nejdokonalejší technologie a moderní kvalitní
materiály.
Vzhledem k dlouhé praxi a působení v oboru
stavebnictví dokáže zákazníkovi poradit a tím
usnadnit případný výběr.
Vysoké pracovní nasazení a perfektní práce, to je
krédo ﬁrmy ZEDNICKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE MILAN
BLÁHA.
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Veškeré zednické a stavební práce:
-novostavby
-rekonstrukce bytů, domů a průmyslových objektů
-zateplování budov
-strojní omítání
-sádrové omítky
-fasády
-výměna oken: demontáž, montáž, zednické
začištění
-kompletní přestavby koupelen a bytových jader
-obklady a dlažby
-malířské práce
-zimní zahrady, terasy, pergoly
-stavby plotů
-veškerá práce s kamenem (porfyr, andezit)
-sádrokartony
-půjčovna lešení

Používáme stavební materiály značek:
Quick- Mix, Hasit, Cemix, Ytong, Heluz, Teranova,
Weber- zateplovací systém.

telefoní číslo: 603 467 390
e-mail: zednickepracemb@seznam.cz
http://www.zednickepracemb.cz/

TALIKA - expert na speci¿cká ošetĜení
Od svého vzniku v roce 1948 produkují laboratoře TALIKA originální a účinné produkty, které
vyhoví požadavkům i té nejnáročnější ženy.
Vše začalo na očním oddělení jedné pařížské nemocnice, kde
lékařka Danielle Roches vyvinula rostlinnou mast pro léčbu
pokožky pacientů, kteří za války utrpěli popáleniny třetího stupně.
Výsledky byly ohromující: pacientům zázračně dorostly řasy!
Z tohoto objevu se zrodil krém podporující růst řas a později
Lipocils, umožňující rychlou a jednoduchou aplikaci.
Laboratoře TALIKA vytvářejí přípravky s okamžitým účinkem, jejichž účinnost je testována týmem
dermatologů z laboratoře GREDECO, jež je součástí pařížské nemocnice Pitié- Salpêtrière.
TALIKA Lipocils Expert® - gel pro delší, hustší a natočené řasy
Delší, tmavší a natočené řasy za 28dní!
Komplexní ošetření řas se třemi účinky. Hustší, zdravější a delší řasy: speciální
směs rostliných výtažků stimuluje růst řas a bojuje proti jejich stárnutí.
Chrání je před poškozením způsobeným UV zářením a volnými radikály.
Řasy jsou zdravé, lesklé, nelámou se. Zároveň omlazuje pokožku očního víčka
obklopující cibulky řas, čímž minimalizuje jejich vypadávání.
Výraznější odstín: +50% díky výtažkům z listů stromu baobab, trpkého
pomeranče a tradiční ajurvédské rostliny coleus forskohlii, které zvyšují produkci melanocytůbuněk zodpovědných za přirozené zbarvení řas.
Natočené řasy: +50% díky obsahu polymerů a hedvábných proteinů.
Nanáší se ráno a večer na dokonale odlíčené řasy minimálně po dobu 28 dnů - nejdříve k jejich
kořínkům (plstěnou špičkou) a poté po celé jejich délce kartáčkem.
Ráno použijte před aplikací řasenky, večer po nanesení očního krému.
Objem: 10ml
CENA: 855,- Kč
Kompletní nabídku produktů značky TALIKA najdete na www.penta.cz.
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Soutěž o první jarní proměnu vizáže ve Strakonicích!
Vypukne už prvního dubna, a vůbec to není apríl.
Oblíbená proměna vizáže pro ženy, kterou provádějí
odborníci přes účesy, líčení a styling, konečně dorazila
i do Strakonic. Jako první ji zde naplánovala Agentura
Verona ve spolupráci s kavárnou Maxim Café.
„Změna vizáže je dost zásadní rozhodnutí a je
otázka, kolik žen se k ní nakonec dokáže odhodlat.
Jedná se takříkajíc o první vlaštovku, pokus zjistit,
zda je o takový počin ve městě zájem a proto jsme
se prozatím rozhodli vybrat jednu zájemkyni, přesněji
řečeno výherkyni,“ uvedla ředitelka agentury Veronika
Poláková. Soutěž vypukne 1. dubna a potrvá do 25.
dubna. Podmínkou pro případné zájemkyně je útrata

v kavárně Maxim ve výši 300 Kč. Právě v této kavárně
se závěrečná akce v rámci módní přehlídky uskuteční,
a to v sobotu 28.dubna od 19:30. Účtenky budou
slosovány v předstihu a výherkyně včas informována.
Samotná přehlídka bude netypická tím, že manekýnky
předvedou modely strakonických butiků. „Budou to
hity jarních trendů, které pocházejí z místních obchodů.
Dokonce jsme outﬁty domýšlely do takových detailů,
jako jsou brýle, které opět nabízí strakonická optika.
My to vše předvedeme v kombinacích a stylingu, který
vychází z naší praxe a každé zvídavé ženě tak může
celá show posloužit jako inspirace nadcházející jarní

sezony, pro kterou si dojde doslova za roh. Nemusí
pro ni nikam do Prahy,“ vysvětlila Poláková. Na
návštěvnice přehlídky čeká welcome drink, drobné
občerstvení a prezentace líčení. Po besedách fotografa
Jaroslava Kortuse je to další akce, ze které by majitelka
Maxim Café ráda udělala tradici. „Člověk si dnes musí
zákaznice hýčkat, a tohle mi připadalo jako služba,
která by mohla zaujmout, a která ve městě možná
schází,“ uvedla Marie Vanišová, která svou kavárnu ve
Strakonicích provozuje už čtvrtým rokem.
PR Barbora Dvořáková

S příchodem jara bychom měli zazářit
Kouzlo jara spočívá spočívá v tom, jak vše kolem
nás začíná kvést, svět je barevnější a naoko
jakoby ožívá. Příchod jara do mnohých vlévá pocit
dobré nálady a ta by se měla odrazit i v našem
šatníku.
Letos budou jaru vévodit pastelové barvy a to
u každého svršku – u saka, sukní, kalhot,

kabátů, bot, triček, zkrátka všude. „Pokud se
bojíte kombinovat tyto barvy, vezmete si oblíbené
džíny, bílé triko a na to krásné sako v pastelové
barvě. Obyčejný outﬁt se hned oživí a dostane
jiskru,“ doporučuje stylistka Agentury Verona
Lucie Urbanová.
Dalším trendem budou opět květinové vzory. Stačí

www.sttv.cz
Strakonická televize rozšířila internetovou nabídku.
Na jejím webu najdete nově dokumenty, medailony
osobností či klipy, které vznikají činností dětského
zastupitelstva. V levém sloupci je odkaz na sledování
STTV přes YouTube a portál Regionální televize.

www.strakonickonews.cz
Tento internetový deník Strakonicka funguje již
třetím rokem.
Nabízí zprávy, krimi, fotoreportáže, kulturu a také
sportovní odkazy. Sleduje aktuální zpravodajské
novinky.

jeden kus z outﬁtu a zbytek doladit klasickými
kousky ze svého šatníku.
„Vrátí se obliba krajky, a čistota podtrhnutá bílou
barvou, ta bude jaru také dominovat. Stejně jako
ornamenty, pánský styl, minimalismus, etno,
metal, sport delux,“ vyjmenovala stylistka Lucie
Urbanová.

Najdete na internetu
www.dneskamyzitravy.cz
„Kdo by nechtěl vystudovat práva za víkend?!“
Věta tak symbolická pro kauzu „západočeských
práv“. Toto je však studentský web, věnovaný
současnému dění na univerzitě. Stojí za zhlédnutí.
Stránku připravila Martina Vaněčková

Nenechte si ujít
Strakonické zastupitelstvo
Na programu je mimo jiné doplnění jednacího řádu po
diskuzi na ministerstvu. Jedná se o tolik diskutovaný
bod Různé. Jednání zastupitelů je veřejné.
Uskuteční se 14. března ve velké zasedací místnosti
městského úřadu od 15:00.
Strakonické PIVOBRANÍ
Městské kulturní středisko plní slib a z důvodu
velkého zájmu opakuje Strakonické PIVOBRANÍ, které
se poprvé konalo v létě minulého roku. K poslechu
i tanci hrají VV Band Váchovi. Tentokrát v Domě
kultury v pátek 30. března ve Strakonicích od 20:00!
Přednáška o ostrovech Malta a Gozo
Lenka Skuhravá a Miloslav Martan si připravili
výjimečné vyprávění o dvou velmi malých ostrovech
Malta a Gozo s úchvatnou krajinou a památkami,
které tam zůstaly od dob, kdy byly ostrovy ovládány
Féničany, Kartágem, Římem, Byzantskou říší,
Francouzi a Brity. Akce se koná v Rytířském sále
strakonického hradu 29.3.2012 od 19:30.
Skupovy Strakonice
Již 47. ročník loutkářské přehlídky se koná ve dnech
22. až 25. března. Podrobný program na internetu
(www.kultura.strakonice.cz) a na plakátech. Součástí
je výstava skřítků a pohádkových bytostí z dílny
Vítězslavy Klimtové pod názvem Potulná pohádková
země od 2.3. do 29.3. Ve dnech 22.3 od 17.00
a 24.3. od 14.00 se koná prohlídka výstavy
s pohádkovým výkladem. V rámci akce je možnost
zakoupit některá díla autorky: knihy, omalovánky
a pexesa.
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Poznámka: Když vám na něčem hodně záleží…
Martina Vaněčková
Kdysi dávno vévodily Listům Strakonicka denní „Poznámky“ a já zpočátku nemohla
pochopit, proč se pro tento novinářský žánr vybralo synonymum něčeho, co děti
v žákajdách mají nerady. Ale vážně: Někdy si novinář při tvorbě článku poznamená
bokem svůj názor, o kterém je přesvědčen, že by měl být zveřejněn. Tak vzniká autorský
vhled do problému. „Do zpravodajštiny svůj názor nepleťte, buďte nestranná a objektivní.
Ale jestli vás něco pálí, napište poznámku, komentář, svůj pohled,“ učil mě v počátcích
mé novinářské dráhy můj první šéfredaktor Petr Pučelík.
Dovolte mi proto malou poznámku k setkání se zajímavými lidmi v březnovém čísle
Maxima – k setkání se starostou Strakonic, s nadaným Karlíkem, s pohádkovou
„babičkou“ Klimtovou, s týmem kriminalistů a dalšími. Byla to krásná setkání a mě jen
trápilo, že nemám do uzávěrky čísla ještě alespoň dva měsíce navíc. Protože, když vám
na něčem záleží, tak se slova do vět, věty do odstavců a odstavce do článků skládají mnohem déle. Březnové vydání
novin Maxim vznikalo těžce. Ale zároveň i moc hezky.

Komplexní právní
služby pro klienty.
advokát JUDr. Jan Taraba
Tel.: 383 213 126, Mobil: 602 447 371
E-mail: taraba@akpisek.cz
advokátní koncipientka Mgr. Jana Tomešová
Tel.: 383 213 126, E-mail: tomesova@akpisek.cz

Prokopova 339, 397 01 Písek

Zájmy klienta jsou našimi zájmy
Rychlý, profesionální a osobní přístup.

TESAØSTVÍ
Jiøí Soukup

VÝROBA A MONTÁŽ KROVÙ
MONTÁŽ STØEŠNÍ KRYTINY
MONTÁŽ PROVÌTRÁVANÝCH
FASÁD
PRONÁJEM LEŠENÍ
tel.:603 583 311, 777 538 311

www.tesari-strakonice.cz/

Rozšiřujeme stávající školky s výhledem do budoucna,
vysvětlila místostarostka Strakonic Ivana Říhová
„Máme hodně dětí,“ radoval se strakonický starosta
Pavel Vondrys, když se dozvěděl, kolik prvňáčků
budou mít zdejší mateřinky a základní školy. Starost
s umístěním dětí už ležela na příslušném odboru
školství, který ve spolupráci s místostarostkou
města Ivanou Říhovou hledal a zpracovával řešení,
jak navýšit kapacitu v mateřských a základních
školách.
Strakonice na základě zápisů navýší od září
kapacitu svých školek o 70 míst! Tím se podaří od
září umístit děti narozené v roce 2009 a v lednu
2010. Dalších dvanáct dětí, které mají datum
narození v době od února do července 2010, je
zapsáno v seznamu, podle kterého budou postupně
umisťovány do školek, ve kterých se uvolní místo.
„Zvyšujeme počty míst ve školce A.B. Svojsíka

a Holečkova 413. Novou třídu necháme vybudovat
z prostor bývalé jídelny v objektu na Šumavské.
A ještě nám vznikne nová třída v přízemních
prostorách bývalé základní školy v Lidické ulici. Tam
se bude jednat o odloučené pracoviště mateřské
školy U Parku, které stejně jako na Šumavské
musíme přes prázdniny stavebně připravit,“
informovala místostarostka Říhová. Na Šumavské
se počítá s investicí při stavebních úpravách
z jídelny na třídu ve výši půl milionu korun a město
zažádalo o grant ve výši 60% u krajského úřadu.
Dalších tři sta tisíc město zaplatí za vybavení jako
jsou židle, lehátka, pomůcky, ale i myčka apod.
Na stavbu detašované třídy U Parku se zatím
projekt dokončuje, stavební práce se odhadují na
1,7 milionu korun a investice do vybavení třídy na

380 000 Kč.
„Neděláme řešení na rok. Zvažovali jsme ta
nejekonomičtější. Předpokládá se pokles dětí už
za dva až tři roky, proto jdeme cestou rozšíření
stávajících školek. Teď budované třídy můžeme
v budoucnu například pronajímat občanským
sdružením jako je Beruška a nelze vyloučit, že se
pokusíme otevřít zařízení pro děti do tří let věku,“
objasňovala místostarostka.
K zápisům do strakonických základních škol přišlo
354 předškoláků, a to je o 43 více než v loňském
roce. U 72 dětí se rozhodlo o odkladu. Otevírá se
12 prvních tříd, čtyři na Dukelské, po třech na ZŠ
F.L. Čelakovského a Krále J. z Poděbrad a dvě po
dvaadvaceti dětech na ZŠ Povážská.
Stránku připravila Martina Vaněčková

Láska spisovatelky Klimtové je předzvěstí Skupových Strakonic:
máte možnost vyfotit děti se skřítky v jejich pohádkové zemi
„Všimněte si: když vzniká něco, co vyvolává příznivou
odezvu nebo co zůstává lidem v srdci, je to většinou
velice jednoduché a prosté. Není v tom žádná
póza, žádná pompa, není to nesrozumitelné. Je to
jednoduchoučké a neokázalé. U takových věcí brzy
poznáte, jak se vám vrací to, co jste do nich vložili.
Přišlo za mnou hodně lidí. I lidí majetných, stokrát,
možná tisíckrát majetnějších než jsem já. A záviděli
mi. Já si totiž vymalovávám, vypisuji a vybásňuji
svět. Svět, který nelze koupit, který ale mohu rozdat.
Dávám jej, a to je to nejlepší, co si mohu užít. Ten, kdo
dává, ten dostává. Je něco krásnějšího než stvořit svůj
vlastní svět a pak jej dát těm ostatním?“ ptala se před
několika lety v oblíbeném pořadu rozhlasové stanice
Praha „A léta běží, vážení“ Vítězslava Klimtová.
Vernisáž Potulné pohádkové země této spisovatelky,
ilustrátorky a graﬁčky se konala 2. března na
strakonickém hradě. Až do 29. března budou
v Maltézském sále vystaveny obrázky pohádkových
postav zasazené do nejrozličnějších rámů
– malých, velkých, kulatých, oválných, čtvercových,
obdélníkových, bohatě zdobených i zcela prostých. Tato
různorodost v pojetí vesele předvádí bohatou fantazii
Klimtové. O patro níž v sále U Kata do 29. března

našli skrýš její pohádkoví skřítkové, víly, elfové a další
pohádkové postavičky. Dětem tam až oči přecházejí:
„Nejhezčí je ta zimní královna. Jak má krásné šaty
a korunku a korále,“ vylíčil Vítek Kotrch (5,5 roku),
jehož maminka tvorbu Klimtové zná a na vernisáž
přivedla syna cíleně. Výstavu navštívila i Kačenka
(3,5 roku) s maminkou Petrou Klečkovou, která se tak
o pohádkové zemi Klimtové dozvěděla poprvé a byla

příjemně překvapená: „Na mne to působí hrozně
hezky a doporučuji sem zajít všem, děti to určitě
osloví.“ Není divu, že většina rodičů se nezdráhala
a pořizovala snímky, na kterých se jejich děti staly
součástí vydařené výtvarné scény. Kluci i holky bez
odmlouvání postávali a poklekávali u vystavených
strašidýlek a postaviček umístěných do měkoučkého
prostředí mechu, lesa a obláčků.
Ředitelka MěKS Eva Dresslerová autorku zná a její
výtvarnou činnost vysvětluje takto: „Je výjimkou
v dnešním technickém světě, protože zakládá svoji
tvorbu na lásce. Svůj svět staví na tom, že všichni
jsou dobří.“ Doplnila, že proto poetickou Potulnou
pohádkovou zemi zvolila v letošním roce jako předzvěst
47. ročníku loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice,
který se koná ve dnech 22. až 25. března. „Diváci se
mohou těšit na profesionální i amatérská vystoupení.
Do domu kultury a na strakonický hrad do Rytířského
sálu jsme přichystali profesionální představení. A
ta amatérská, která jsou zároveň soutěžní částí
s postupem na Loutkářskou Chrudim, se budou
odehrávat U Mravenčí skály,“ konstatovala. Podrobný
program najdete na webových stránkách kulturního
střediska a na plakátech.

REFORMA ZÁKONA O ZAMċSTNANOSTI- náhradní plnČní

NÁHRADNÍ PLNĎNÍ PRO ROK 2012
- ještČ volné kapacity -

Každý zamČstnavatel s více jak 25 zamČstnanci je povinen zamČstnávat
postižené obþany. Tuto zákonnou povinnost mĤžete splnit také odbČrem
služeb nebo zboží od spoleþností, které zamČstnávají více než 50%
postižených obþanĤ= náhradní plnČní.
Stalo se Vám, že pro rok 2012 Vám nČkterý z dodavatelĤ
nemĤže zajistit dodávky v režimu náhradního plnČní?
PĜi prodeji pĜes „Náhradní plnČní“ nezvyšujeme cenu.
Pro ty, kteĜí již nakupovali u nás pĜes „Náhradní plnČní“ se v roce
2012 nic nemČní.
V pĜípadČ objednávky zboží v režimu „Náhradního plnČní“,
prosím, sdČlte toto pĜi objednávce.

Novelizace zákona (367/2011) zákona þ. 435/2004 Sb. -platné od 1.1.2012
Od Nového roku došlo k výraznému omezení celkového objemu, který mĤže každý zamČstnavatel osob se
zdravotním postižením v rámci tzv. náhradního plnČní, fakturovat. NovČ se zavádí limit ve výši 36 - ti násobku
prĤmČrné hrubé mČsíþní mzdy- cca 854 tis. Kþ bez DPH, kterou mĤže, v souþtu všem svým odbČratelĤm (na
všechna Iý), za celý kalendáĜní rok, za každého svého zamČstnance se zdravotním postižením, maximálnČ
fakturovat. UvČdomte si, že:
DOSUD NEEXISTOVAL ŽÁDNÝ LIMIT. Firma, která zamČstnávala osoby se zdravotním postižením, mohla
v minulém roce pĜes náhradní plnČní fakturovat takĜka neomezenČ.
KDO MģŽE DNES NABÍDNOUT 100% GARANCE. Dnes mĤže náhradní plnČní 100% garantovat pouze
spoleþnost, která byla v minulém roce chránČnou dílnou, zamČstnávala dostatek osob se zdravotním postižením,
nabízí jako jediný dodavatel (ne pĜefakturace) smluvní závazek na konkrétní objem spolupráce, který bude
schopna pouze vlastními zdroji realizovat.
ZMċNY SE DOTÝKAJÍ VŠECH FIREM A ORGANIZACÍ V ýR. ZmČny ovlivnily drtivou vČtšinu spoleþností - pouze
to prozatím mnohdy netuší. Na zmČnách nyní uspoĜí pouze ti, kteĜí pĜímo zamČstnávají dostatek OZP a nebo si
dokáží vþas vybrat poctivého dodavatele, který bude schopen svým zákazníkĤm skuteþnČ dostát.
Firma OLYMPIA PAPÍR s.r.o. je schopna splnit požadavky svých zákazníkĤ v rozsahu novelizace zákona
435/2004 Sb a poskytnout ¿rmám náhradní plnČní . Je ovšem omezena novČ zavedeným limitem, tudíž je
nutné si objednat zboží co nejdĜíve.

Kontakt:OLYMPIA PAPÍR s.r.o., BezdČkovská 30, 386 01 Strakonice
Tel./Fax: 383 325 701, e-mail: olympia@strakonice.cz
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