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Seznámení se ženou? Byla soupeř a překážela na trati!
Zavtipkoval rallycrossový závodník Roman Častoral.

Láska mezi nimi vzplanula v roce 2009. Dnes
rodinu rallycrossového závodníka Romana
Častorala (36 let) a taktéž závodnice Kamily
Častoral (původem z Polska) tvoří ještě
syn Nikolas. Nadšenci rychlé jízdy se dali

dohromady při soutěži v Maďarsku. Na otázku,
jak si své vyvolené všiml, zavtipkoval: „Byla
můj soupeř a překážela mi na trati.“ Vzájemná
náklonnost zvítězila, a tým Romana Častorala
ještě nakonec dával sympatické brunetě
dohromady auto. „Všechno mi na něm upravili
a já se díky nim stala vicemistryní Polska,“
zavzpomínala Kamila.
Manželé jsou si oporou a snaží se po světě
cestovat spolu. Právě jim končí „prázdniny“,
které rádi tráví doma. Sezona začíná a celý
kolotoč skončí až v listopadu. V dubnu, po
uzávěrce novin Maxim, už budou mít za sebou
účast na závodech Mistrovství Evropy v Anglii.
pokračování na str. 2

SVATEBNÍ HOSTINY
170 míst k sezení

LETNÍ TERASA
UBYTOVÁNÍ

ŽELEZÁØSTVÍ ELKOST
prodejnaU

Bohouška Školní 114, Volynì

v kvìtnu

SLAVÍ 7 LET

A to jen díky všem našim zákazníkùm,
dìkujeme Vám za vìrnost

pøipravte se

na mìsíc kvìten
bude !AKCE !

7 dní s 20% slevou na vše zboží
zakoupené na prodejnì i v tyto dny objednané
na Vaši návštìvu se budou tìšit
Bohumil Dubìda a Antonín Liška

Ti nahoře vzali sportu peníze. Udrží města sportovce ve hře?

Aneta Švehlová

606 828 420

Martina Vaněčková
Pád Sazky a změna loterijního zákona stačily
na to, aby se sport v republice ocitl téměř bez
peněz. Na Strakonicku přitom činí náklady na sport
vykazované v účetnictví ČSTV za jeden kalendářní
rok 25 milionů korun! „Kdo zapříčinil krach Sazky
se rozkrývá a bude určitě podána informace na
dubnové valné hromadě. Pravdou je, že tento
významný zdroj peněz pro sport byl ztracen,“
konstatoval Pavel Kouba za okresní sdružení ČSTV.
Na začátku roku 2012 se navíc změnil způsob
rozdělení peněz plynoucích na sport také

z loterijních a sázkových her. „Novela loterijního
zákona teď významnou část ﬁnančních prostředků
přiděluje do rozpočtů obcí,“ ukazuje na druhý odliv
peněz určených na sport Kouba, který již zahájil
jednání se starostou Strakonic Pavlem Vondrysem.
Podle ministerstva ﬁnancí by díky novele mělo
do obcí přijít více než 6 miliard korun, a to je
v porovnání s loňskem nárůst ve prospěch obcí
o 4,3 mld. Kč. Strakonice by si oproti roku 2011
měly „přilepšit“ o 9,5 milionu korun.
Platnou novelou se pochopitelně všechna města
pokračování na str. 4

PROFESSIONAL

Salon Matrix

Bezdìkovská 184, Strakonice

BRAZILSKÉ KERATINOVÉ OŠETØENÍ
?
Okamžitý výsledek
?
Zdravé, lesklé

?
Redukuje nechtìný

a hladké vlasy
?
Ideální pro chemicky
ošetøené vlasy
?
Narovnává vlasy
?
zamezuje krepacení
vlnitých vlasù

?
Zkracuje dobu

objem
fénování
?
Výraznì zlepšuje

upravitelnost vlasù
?
Vhodné pro všechny

typy vlasù

! IDEÁLNÍ PØED DOVOLENOU !
šampon a péèe v hodnotì 638 kè pro
domácí péèi v cenì procedury

Na stránkách uvnitř nepřehlédněte:
str. 4: Strakoničtí soudci se zapojili do
prevence Dobrej start.
str. 14: Smutná vzpomínka Jany - Drogy
mi našla maminka.
str. 15: MěKS Strakonice vystavuje
obrázky Ivy Hüttnerové.
MARTINČIN CITÁT NA MĚSÍC DUBEN:
Každé zlo lze snadno potlačit v zárodku.
Jakmile zakoření, zpravidla sílí.
(Cicero)
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„Často se mě lidé ptají, jestli o Romana při
závodech nemám strach. Nemám, protože
jsem je také jezdila. Naopak mu hrozně fandím.
Strachuji se pouze o výsledek, strašně prožívám
finále a nejvíc nervózní jsem na závodech
Evropy. Myslím, že partnerky závodníků, které
tento sport na vlastní kůži nevyzkoušely, jim
nemohou rozumět a musí to být pro ně těžké,“
svěřila se.
Ne náhodou se stal Roman vítězem posledního
ročníku ankety Sportovec roku, kterou pořádá
Deník Strakonicka. Katovický borec má na
kontě tituly jako vicemistr Evropy 2011, Mistr
Evropy 2006 a dalších odhadem 40 titulů
mistra Česka, Polska, Maďarska, Rakouska
a na loňském mezinárodním šampionátu
vyhrál tři závody Mistrovství Evropy.
Jako každé odvětví sportu ve Strakonicích
i tento bojuje s financemi. Vývoj na autě není
zadarmo a tvoří ho jednak špičková technika,
jednak potřebné informace, které nebývá
snadné si vyhledat. „Určitě jsou levnější
sporty,“ pousmál se šampion a vysvětloval:
„O tu špičkovou věc si v podstatě musím říct,
ty nejsou k mání někde na prodejně. Někdy
je opravdu problém nejnovější vylepšené
díly sehnat. Většinou jsou to technologie ze
zahraničí.“
Romanovým štěstím bylo, že pochází z rodiny
závodníků. Tatínek jezdil klasickou rallye do

roku 1995 a syn měl na co navázat. První malou
motokáru už proháněl ve svých pěti letech.
Teď s otcem tvoří tým, který si sám sestavuje
a opravuje motory, na závody pak s sebou
přibírá ještě jednoho nebo dva mechaniky.
Navíc provozují vlastní autoservis. „Ale protože
nemám žádného supermanažera, je pro mě
čím dál těžší sehnat nového sponzora v České
republice. Firmy mají problémy samy se sebou
a vlastně se čeká, až jestli jim skutečně něco
zbude,“ konstatoval.
V zahraničí jsou „mecenášské“ podmínky
lepší, a tak každý vyhraný zahraniční závod
bývá i určitou satisfakcí. „Ti zahraniční špičkoví
jezdci, hlavně Seveřani, rozdíl v podmínkách
vidí a pak uznávají i ten můj úspěch. Například
když jsem loni vyhrál v Belgii první sezonní
závod stylem start cíl tím, že jsem zvolil
správnou strategii v závodě, přišly mi popřát
téměř všechny týmy, a to i ty velké tovární, od
nichž bych to ani ve snu nečekal. Říkal jsem
si, že je to ani nemůže zajímat. Takže mě
dojali. Na dalším závodě v Holandsku mi pak
gratulovali znovu, protože jsem opět vyhrál,“
upozornil Častoral.
Rychlá jízda je sice jeho život, ale v běžném
provozu na silnici rozhodně nezávodí. Naopak
sundavá nohu z plynu. „Při některých situacích
určitě děkuji bohu za ten svůj postřeh, který
mám ze závodů. Při dnešní hustotě provozu

si ani já vůbec netroufnu jezdit rychle, a to
ani když opravdu spěchám,“ řekl. Ale na
adresu mladých šoférů, kteří zkouší, co z auta
„vymáčknou“ poznamenal: „Popravdě řečeno,
v těch mých dvaceti letech jsem také jezdil
po silnicích hodně rychle. Jenže jsem mohl,
protože to ještě nebyl takový provoz a člověk
byl na cestě téměř sám.“
Pro závodnickou vášeň má samozřejmě
pochopení, a tak mladým řidičům vzkazuje,
že je škoda, když se raději nevyřádí v místech
k tomu určených. „Výborný je autodrom
Sosnová v České Lípě, kde mívají i nějaké
dny otevřených dveří. Je to tam super. Můžete
tam s civilním autem, porovnáte si tam časy,
zazávodíte si proti někomu, a když tam uděláte
chybu, není její následek tak hrozný jako
v běžném provozu. Také myslím, že je teď
nějaký autodrom i u Příbrami,“ doporučil
Častoral.
Martina Vaněčková

Drtivá většína sportovců jsou patrioti, důležité je, aby vydrželi
O vítězi tradiční ankety Nejúspěšnější sportovec
okresu Strakonice, kterou poslední čtyři roky
pořádá Strakonický deník, jste si mohli přečíst na
titulní straně novin Maxim. Následující rozhovor je
s šéfredaktorem tohoto deníku Petrem Škotkem
a seznámíte se v něm s jeho osobním pohledem
na tuto anketu, sport ve Strakonicích a sportovce
obecně.
Něco málo k historii ankety byste věděl?
Sice to není otázka přímo na mě, ale dobře. Historie
sahá už do nějakých osmdesátých, devadesátých
let, kdy to rozjížděli Pavel Kouba z ČSTV a ředitel
STARZu Pavel Dušek. Od té doby měla soutěž
mnoho různých podob a variant, od sportovních
plesů, které byly velice oblíbené až po komornější
vyhlašování výsledků v hotelu Bavor. Pro nás je
asi důležitější to, že poslední čtyři roky je anketa
v naší režii a má podobu galavečera. Anketa je plně
zaměřena na sportovce. Nová podoba má rychlost,
spád, razanci, a nejdůležitější je, že se opravdu
věnuje sportovcům. Tohle může někdo jen těžko
překonat nebo udělat jiné. Je to tak organizačně
a materiálově náročné, že to prostě nejde udělat
na koleni. Samotná organizace trvá v myšlenkách
od ročníku do ročníku, ale od září už vše jede ve
velkých obrátkách, kdy se shánějí peníze, věci, dělá
se nominace a podobně.
Co přinesla nového Agentura ČOK-CZ?
Agentura v zastoupení Romana Šimona je
organizace, která anketu zastřešuje. Shání prostory,
2

peníze, ocenění. Organizátory jsou tedy Deník,
ČOK-CZ a město, ve kterém se anketa koná. Ještě
loni se na přípravách podílel ČSTV, ale v posledním
ročníku z časových důvodů už ne. Nicméně musím
říct, že Pavel Kouba nám v mezích možností, které
šly, rozhodně pomohl.
Jak se vybírá to, kdo je nejlepší? Hádáte se?
Při určování za rok 2011 jsem byl v komisi poprvé.
Do věcí, kterým se tolik nevěnuji, se raději moc
nehrnu. Nemůžu o sportu na Strakonicku vědět jako
můj sportovní kolega Miloš Vrátný, bývalý kolega
František Třeštík nebo právě Pavel Kouba.
Ale jaký je postup. Sportovní redakce rozešle do
klubů výzvu: nominujte svého sportovce a pošlete
nám jeho úspěchy. Tak vznikne širší nominace. Pak
už jsme se sešli u Pavla Kouby na ČSTV, kde jsme
se snažili určit pořadí nejúspěšnějších sportovců
a kolektivů. Pokud si někdo myslí, že se tam
protlačuje nějaký černý kůň, to nejde ani omylem.
To je strašně tenký led. Není to jednoduché, je
tu obrovská sportovní základna a líheň talentů.
Zářný příklad je basketbalistka Petra Reisingerová
- sice už ve Strakonicích nehraje, ale to, že je
dvojnásobnou vítězkou ankety za roky 2009
a 2010, není náhoda.
Máte nějakou odezvu, že by medializace
v anketě ulehčila cestu ke sponzorům, protože
sport je teď o penězích a radnice ho nemůže
ﬁnancovat v celé šíři?
Já osobně odezvu, že by byl o nějakého sportovce

díky ocenění větší zájem ze strany sponzorů,
nemám. To už jsou všechno lidi, kteří jsou tak
daleko se svým sportem, že už sponzory mají, nebo
je shánějí na poněkud jiné úrovni.
Spíš to pro ně má morální význam. Drtivá většina
z nich jsou navíc patrioti. Takže výsledek v anketě je
pro ně spíš takové pohlazení po duši.
Mluvíte s nimi na té akci?
Jistě. Do poslední chvíle nevědí, jak se umístili, ale
nevyzvídají. Ani ti, co je doprovázejí. Vzpomínám
si třeba právě na Petru Reisingerovou. Při prvním
vítězství byla velmi překvapená, ale při obhájení o rok
později plakala. A její dojetí ani slzy nebyly hrané.
Volal jsem jí i nyní, kdy už za Strakonice nehraje,
a ona mi řekla: „Moc vzpomínám. Bylo to super
a ceny mám doma.“ Má radost z toho, že tu něco
zanechala. Nikdo jí to neodpáře a přinejmenším to
znamená právě milou vzpomínku.
Co byste popřál strakonickému sportu?
Jakékoli ankety jsou absolutně bezpředmětné,
pokud nebudou ti, kterých se týkají – tedy sportovci.
Já bych popřál lidem, aby nezapomínali na to, že
pokud by zmizel sport jako takový, zmizí s ním
obrovská část našeho společenského života
sportovního i kulturního. Sportovec svým výkonem reprezentuje svou zemi, město i sebe.
A pro mne osobně je obrovská pocta, když se
s takovým člověkem, který tohle všechno dokázal,
mohu setkat. Takže ať vydrží.
redakce

$NXVWČUNDVRGViYiQtP:9
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Inovativní odsávání vody nového bateriového þLVWLþH oken WV 50
]QDþQČ zjednodušuje þLVWLFt proces: 1DVWĜtNDW – UR]HWĜtW – odsát!
•

žádná kapající špinavá voda SĜL stírání díky elektrickému
odsávání vody

•

žádné WYRĜHQt šmouh na þLãWČQpP povrchu

•

hygienická a þLVWi práce, QHERĢ QHSĜLFKi]tWH do kontaktu se
špinavou vodou

•

snadná a komfortní manipulace, bez námahy, kompaktní
NRQVWUXNFHXORåHQtQHQiURþQpQDPtVWR

•

Optimální pro okna, GODåGLþN\ zrcadla a VNOHQČQp plochy!

9\VRNRWODNêþLVWLþ.76SHFLDO(GLWLRQ
•

Komfortní WĜtGD: pro þDVWp používání SĜL VWĜHGQtP až silném ]QHþLãWČQt

•

Vodou chlazený LQGXNþQt motor: pro delší životnost, nižší hmotnost a vyšší
energetickou efektivnost

•

Systém Quick Connect na obou stranách VT hadice

•

Nový Plug 'n' Clean systém: MHGQRGXãHQDVDGLWþLVWLFtSURVWĜHGHNKODYRXGROĤD]DþtW
þLVWLW

•

Vytahovatelné madlo

•

Vyznamenán známkou Efficiency Label do Fraunhoferova LQVWLWXWX]DRE]YOiãWČ
energeticky úspornou práci

3

Ti „nahoře“ sebrali sportu peníze. Udrží města sportovce ve hře?
dostávají do tlaku. Jsou na nich teď doslova závislé
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které
předtím dostávaly peníze z loterií přímou cestou od
svých zastřešujících organizací, národního svazu
nebo z okresní organizace ČSTV, a to skončilo.
Je tu jeden obrovský problém: „Ministerstvo
ﬁnancí vydalo tabulky, kde jsou rozpoložkovány
předpokládané výnosy, které mají údajně přijít
do rozpočtů jednotlivých měst. Ve Strakonicích
to má být až sedmnáct milionů korun,“ vysvětlil
počátkem dubna starosta Vondrys a zdůraznil toto:
„V rozpočtu teď máme zařazenu jen částku ve
výši tři a půl milionu korun. V dubnu bychom měli
obdržet první zálohovou platbu. Dosud nepřišla
jediná koruna. V případě, že předpokládané
peníze do rozpočtu přijdou, Strakonice sport
rády podpoří. Moje zkušenosti jsou v tomto
směru spíše negativní a myslím si, že číslo
uvedené v tabulkách ministerstva ﬁnancí není
reálné.“ Vondrys ještě podtrhl, že se Svaz měst a
obcí ČR kvůli problému dohaduje s Ministerstvem

ﬁnancí Česká Republika.
A jak vidí výpadek ﬁnancí sportovní kluby? „Naši
házenkáři a házenkářky zrovna bojují o postup

Strakoničtí házenkáři s kapitánem Martinem Mošovským
(na snímku) míří do I. ligy. Foto: Jindřich Kosák

do celorepublikové I. ligy. U mužů je postup při
sedmibodovém náskoku v čele tabulky více než
reálný. Takže už nyní, s půlročním předstihem,
musíme řešit zvýšení nákladů na vyšší soutěž.
Neodvažuji se vůbec pomyslet na to, že by tým,
který suverénně vládne druhé lize, nemohl hrát
celorepublikovou soutěž z ﬁnančních důvodů,“

řekl předseda HBC Strakonice 1921 Jiří Dobeš.
S nedostatkem peněz se dlouhodobě potýká
nejnavštěvovanější sport – hokej. Nyní se historicky
poprvé povedl postup do I. ligy hokejovým
juniorům. „Hledáme cestu, jak bychom účast
juniorů v soutěži ﬁnančně zajistili,“ povzdechl si
Roman Heimlich za HC Strakonice. V minulosti
totiž jejich muži z áčka dvakrát vybojovali postup
do II. ligy a právě kvůli špatné ﬁnanční situaci
museli pokaždé účast v soutěži vzdát. „ Nejsou to
dobré pocity a největší zklamání je to pokaždé pro
fanoušky, těch na zápasy play off chodívá kolem
tisícovky.“
Podle Kouby se ﬁnanční situace ve sportu
zhoršovala od roku 2006: „A poslední dva roky
provoz okresního sdružení ČSTV, které má pod
sebou sportovní svazy řídící okresní soutěže,
zachraňovaly granty Jihočeského kraje a zejména
pochopení hejtmana Jiřího Zimoly,“ zdůraznil
Kouba. I tato pomoc pro letošní rok ale zatím
zůstává nevyřešená.

Děvčata z Dobrého startu si vyslechla rozsudek „vinna“

Foto: Jarka Krejčová

Chvíli, kdy v soudní síni zazní rozsudek „vinna“,
a také pocit být uvězněná za mřížemi si z dalšího
dílu Dobrého startu odnesla děvčata ze 7. tříd ZŠ
Krále Jiřího z Poděbrad. Strakonický okresní soud
byl dalším místem, kam se podívala v rámci
preventivního projektu, jehož patronkou je
místostarostka města Ivana Říhová. Zaujetí, s jakým
sledovala prevenci připravenou pod taktovkou
zdejších soudců, překvapilo i přítomnou učitelku
Miroslavu Haladovou. Ta doprovázela školačky
namísto učitelky Libuše Blovské.
„Odpovědí na to, jak se soudcům simulovaný
proces a následná přednáška vydařily, bylo to
ticho a pozornost, kterou od jindy rozpustilých
žaček sklidili. Byl by slyšet spadnout špendlík,“
konstatovala Haladová.
Z nevinného uklouznutí velký malér
Simulovaný proces dívkám ukázal, jak snadno by
se mohly dostat na lavici obžalovaných. V pozici
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obžalované se ocitla samotná předsedkyně soudu
Martina Flanderová pod smyšleným jménem
Martina Nováková. Scénář zápletky, kterou si
soudci připravili, byl jednoduchý: samoživitelka,
matka dvou dětí, po rozchodu s přítelem do noci
popíjí, na což není zvyklá. Brzy nad ránem se
rozhodne „chtít vztah zachránit“ a vyjede autem za
přítelem. Ještě pod vlivem alkoholu způsobí malou
nehodu. Řidičem, do jehož vozu nabourala a který
proti ní svědčil v simulovaném procesu pak nebyl
nikdo jiný než soudce Miroslav Bažata. Děvčata
sledovala vyřknutí verdiktu o vině, který pro
samoživitelku dvou dětí znamenal velký problém.
Kvůli nedomyšlení svého konání se na dva roky
připravila o možnost řídit auto a dostala podmínečný
trest, při jehož porušení by musela strávit půl roku
ve vězení. Také náhrada škody 12 300 Kč byla pro
ni velkou zátěží a u soudu zaznělo, že bude částku
splácet. „Nejobtížnější bylo zvolit téma zápletky,
protože věková skupina v projektu Dobrej start je

ještě velmi nízká. Při simulovaném procesu jsme
pak hodně improvizovali,“ vysvětlila předsedkyně.
Nenechávejte si „to“ pro sebe a svěřte se
Nejdůležitější informace pro školačky přišly po
zinscenovaném procesu. Předsedkyně soudu
odkryla svou identitu a představila své kolegy:
Tomáše Uldricha, Tomáše Lise, Miroslava Bažatu,
Lenku Bártovou a Danu Chromou. Poté vysvětlila
práci justice. Například jakou měrou začíná být
trestně zodpovědný patnáctiletý člověk, jaké máme
typy věznic a objasnila všechny formy trestů –
nepodmíněný, domácí vězení, peněžitý, obecně
prospěšné práce a zákaz činnosti, který zahrnuje
dokonce zákaz vstupu na diskotéku!
„To, co nás ale opravdu hodně trápí, jsou případy
sexuálních deliktů. Bohužel se nám v poslední době
opravdu hodně rozšiřují přes internet. A týkají se
i děvčat vašeho věku. Množí se nám zde takové
případy. Prosím vás, nenechávejte si tyto informace
pro sebe. Vyhledejte rodiče, známé, nebo na škole
nějakého učitele, a svěřte se s tím,“ naléhala na
dívky soudkyně Lenka Bártová. A předsedkyně
Flanderová ji doplnila: „Další nebezpečí spočívá
v tom, že se vás může chtít dotýkat někdo, od koho
byste to vůbec nečekaly. Někdo z vašeho blízkého
okolí. Stává se to. Pak je třeba to říct. Nebát se. Nikdo
nemá právo vám dělat něco, co je vám nepříjemné.
Nikdy se nenechte přemlouvat.“ Přirozený přístup
předsedkyně soudu k dětem učitelku Haladovou
překvapil: „Dokázala si u nich získat přirozenou
autoritu a přiblížila se co nejhlouběji do reality,
o kterou se teď děvčata zajímají a do které vstupují.
A také mě překvapila její ochota i umění přejít ze
své funkce na druhý břeh souzeného člověka.“
Čas byl výjimečně i na zábavu
Ačkoli strakoničtí soudci vidí v prevenci nemalý
smysl, jejich vytížení jim tuto aktivitu téměř
pokračování na straně 6

KÉ
ZEDBNNIÍCPRÁCE

STAVE

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
Tajenka z minulé křížovky:

„JARO JE TU“

Když k nám sami pøivezete
Kè
své auto, dostanete
tel.:

, 606 364 982

Výherci kuponu v hodnotě 200,- ke konzumaci v Cafe Maxim Strakonice
z březnového čísla jsou paní Iva Prskavcová a paní Veronika Priharová.
Gratujuleme !

Správné znění tajenky posílejte na email redakce: krizovka@ocmaxim.cz
(do 2.5.2012) do předmětu zadejte heslo: křížovka,
nebo piště na adresu Povážská 266, Strakonice 386 01 na obálku
napiště opět heslo křížovka.
Dva výherce uveřejníme v květnovém čísle novin Maxim společně s řešením.
Výhru si vyzvedněte nejpozději do 11.6.2012 na prodejně PENTA CZ,
Povážská 266, Strakonice

2 vylosovaní, kteří pošlou správné
znění tajenky vyhrají poukázku na
slevu v hodnotě 200 kč na konzumaci
v kavárně Maxim Strakonice
5

neumožňuje. Za loňský rok v desetičlenném
složení vyřídili 2472 exekucí, rozhodli 633 sporů
o opatrovnictví, 1070 případů civilních a 660
trestních spisů. Školačky proto možnost diskuze
hbitě využily a zajímaly se například o pocity
soudců při ukládání trestu. „Kam jdou děti, když

Strakonická kráska uspěla
v prestižní soutěži

Číslo devět přineslo štěstí modelce ze
Strakonic Michaele Haladové (na snímku
vpravo). Z celorepublikové soutěže Topmodel
2012 ve Špindlerově Mlýně si přivezla dvě
korunky: jednu za titul 2 vicemiss a druhou v
kategorii Miss internet, kam ji na 1. místo jako
svou favoritku katapultovali fanoušci soutěže.
Michaela je zároveň nadanou moderátorkou
a například v březnu takto provázela
maturitní ples Gymnázia Strakonice, jehož je
absolventkou.
(MV)

odsoudíte jejich maminku do vězení? Není vám jich
líto?“ Vyzvídaly, jak soudce pozná, že mu někdo lže.
Ale trápily je také vážné věci, které nelze veřejně
prezentovat. Soudci jim na ně ochotně a citlivě
odpovídali. Za zájem pak holky čekala odměna,
a to návštěva cel, kde čekají na svá soudní jednání

přivezení vězni. Na otázku pracovníka justiční
stráže, zda si chtějí pobyt v cele s ocelovými žlutými
dveřmi vyzkoušet na vlastní kůži a nechat se v ní
zamknout, žádná nezaváhala. Po dvojicích i trojicích
obsadily cely a smích, který se v nich rozléhal, se
na tomto místě jistě ozýval poprvé. Martina Vaněčková

NEMŮŽU SI DOVOLIT SE ZHROUTIT,
ŘÍKÁ MATKA POSTIŽENÉ DÍVKY
Schválená reforma ji připravila o měsíční příjem ve
výši čtyř tisíc korun. Řeč je o Olze Rotové z Cehnic,
jejíž dceru Nikolu od dětství pomalu ovládá
nevyléčitelná nemoc. Nyní už je upoutána na vozík,
musí jí být zaváděno jídlo, nemůže mluvit a hýbe jen
pravou rukou.
Výpadek ﬁnancí okomentovala Rotová po svém:
“Jsou to docela velké peníze, ale nedá se nic dělat.
Nehroutím se, nemůžu si to dovolit, už kvůli Nikole.
Musíme tím zkrátka proplout. Jsou rezervy z minula,
člověk to hodlá nějak skloubit, ale vždycky to nejde.
Mám rodiče, kteří mě v tom nenechají. Doufám, že už
k žádným reformám nedojde. Ani politické dění raději
nesleduji, protože mě to rozčiluje.”
Matce Nikoly v posledních měsících kromě jejího
okolí hodně pomohli novináři v cestě za lepší péčí.
A na konci března se v Čejeticích konal Beneﬁční
koncert pro Nikolku, na němž vystoupila bez
nároku na honorář kapela Šrumecz a Meteor
Petra Lexy. “Zástupci hasičů předali mamince
Nikoly téměř šestnáct tisíc korun, což byly peníze

plynoucí z dobrovolného vstupného a z příspěvků
hasičů,” uvedl za organizátora – Strakonický deník
– Petr Škotko. Ten se postaral i o to, že lidé kromě
beneﬁce přispěli ještě přímo na účet Olgy Rotové
(170278216/0300).
A lidem z jejího bydliště také není osud sedmnáctileté
dívenky lhostejný: “Znají Nikolku odmalička. Sledují
ji od dob, co byla v kočárku, až po teď. Sledují její
zdravotní stav. Mají ji rádi, zdraví se s ní. Ve škole
dostala individuální plán, aby dokončila základní školu.
Přišly za mnou také starší paní z Cehnic a omlouvaly
se, že na Beneﬁci nemohly a strkaly mi peníze do
kapes, že to máme aspoň na čokoládu. A představte
si, šla jsem s Nikolkou, mojí mladší dcerou a neteří na
procházku. Najednou u nás zastavilo auto, vystoupil
z něj starší pán a řekl, že mě hledá. Z auta vyndal
kytičku, dal mi peníze, popřál hodně štěstí, sedl do
auta a odjel. Vůbec jsem netušila, kdo to byl, jméno
mi říct nechtěl, prý to vůbec není důležité. Chtěla bych
všem těmto lidem moc poděkovat,“ vyzdvihla přístup
místních matka Nikoly.
Barbora Dvořáková

Hýbejtɏ sɏ – BUīTE FIT!
Chcete: Pravidelnɀ cvićit?
Zábavu pro celou rodinu?
Nebo chcete darovat pɀkný
dárek?

Máme pro vás ideální ĺešení!
Pĺedstavujeme Vám interaktivní
podložku TvFit, která nabízí
pohyb i zábavu všem, bez
rozdílu vɶku. Jednoduše ji
pĺipojíte k jakékoliv televizi,
nepotĺebujete žádné drahé
herní konzole ani drahé hry.
V mžiku tak máte k dispozici
svého osobního trenéra, který
Vám nabídne a
vysvɶtlí
nepĺeberné
množství
rłznɶ
zamɶĺených
cvikł
(pálení
kalorií,
posilování,
protahování) - a to vše
kompletnɶ v ĆESKÉM JAZYCE.
Podložka Vás pĺekvapí velkým
množstvím
sportovních
a zábavných her pro strávení
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aktivních a veselých chvil celé
rodiny. Nechybí ani atraktivní
a v Ćeské republice velice
oblíbená tanećní hra DDR
- TvFit je zároveĮ tanećní
podložka konećnɶ pro TV.
Chcete-li se dozvɶdɶt více,
prohlédnɶte si, co všechno
Vám TvFit młže nabídnout.

TvFit...
1. Interaktivní podložka pro
cvićení a zábavu
2. Cvićební programy sestavené
profesionálními trenéry
3. Cvićení zamɶĺeno na hubnutí,
posilování a protahování
4. Speciální jóga program pro
zdraví a rovnováhu tɶla
5. Animovaný osobní trenér,
který provází ćesky celým
cvićením
6.
BONUS
sportovní
a zábavné hry pro celou

rodinu

CENA: 1.288,- Kč
Další taneční podložky najdete na

www.penta.cz

Podložku zakoupíte v prodejně:
PENTA CZ, s.r.o.; Povážská 266,
Strakonice
Pro bližší informace volejte:
602 187 290; 602 270 082

PŘÍJEM ZVÍŘAT- KDYKOLIV !
to je práce ochránců přírody v Záchranné stanici živočichů MAKOV

Pomalu ale jistě se zase o slovo hlásí jaro a to, (alespoň
pro mě) vždy z teplých krajin přiváží čápi, kteří oznamují
jeho příchod svým typickým klapáním zobáku. Jaro je
zkrátka o přírodě, a proto jsem se vydala do Záchranné
stanice Makov v Nové Vsi u Písku, abych se podívala,
jak vůbec taková stanice vypadá a mohla jsem se
majitele záchranné stanice pana Libora Šejny a jeho
manželky Mirky na pár věcí zeptat.
Záchranná stanice vznikla v roce 1993 Českým
svazem ochránců přírody na pomoc zraněným,

Labuťátko jemuž matku přejel vlak,
muselo také do záchranné stanice.

Pan Šejna s dětmi ze ZŠ Čížová
nasazují ptačí budky.

nemocným nebo jinak handicapovaným zvířatům.
Stanice zajišťuje péči o volně žijící zvířata v nouzi na
území bývalých okresů Písek a Strakonice. Ročně
stanice přijme cca 250 zvířat z volné přírody. Někdy
je sem přinese městský strážník, jindy zas lidé, kteří
zraněné zvíře někde najdou. Některá zvířata se vypustí
zpět do přírody, jiná tu zůstávají. „A některá tu zůstanou
i když už je vypustíme,“ směje se paní Šejnová.
Mají zde i manželský pár Marušku a Honzíka. Jsou to

Pozorování krmítka v záchranné stanici Makov přes webkameru.
Když se Vám poštěstí sejde se na svačinku i více obyvatel stanice.

právě čápi bílí a oba nemohou létat, mají zraněná křídla
a i přes toto postižení s pomocí Záchranné stanice
Makov odchovali 20 mláďat, která odletěla do Afriky.
V České republice je 340 hnízdících párů a dle jisté
vyhlášky patří čáp v ČR mezi ohrožené druhy. I proto
si vážím práce ochránců přírody v Záchranné stanici
živočichů Makov. Dalo by se totiž říci, že Honzík
s Maruškou úspěšně rozšiřují svůj druh.
Ročně navštíví stanici více než 7000 lidí. Přijet se

podívat můžete v pondělí, středu, pátek a v sobotu od
9 do 17 hodin. Jezdí sem dokonce i školy a školky.
Mají tu přednášky, soutěže a veliký altán, ve kterém
i v sychravém období mohou hrát různé hry. Ovšem
teď musíte návštěvu ještě na chvíli odložit. Záchranná
stanice se právě přestavuje a rekonstrukce je
naplánována až do konce dubna.
Zatím se můžete do Makova vydat přes webovou
kameru, na www.makov.cz v sekci „Krmítko
v záchranné stanici živočichů MAKOV.“ Na jaře
snesou čápi vejce a vy můžete sledovat jejich líhnutí.
Doporučuji proto alespoň nakouknout do jejich
„soukromí“.
A jak můžete zvířatům v záchranné stanici pomoci
Vy? Třeba přispět ﬁnanční částkou na účet stanice
Makov 643001349/0800, nebo zasláním dárcovské
SMS ve tvaru: DMS ZVIREVNOUZI MAKOV na
telefonní číslo 87 777 a přispět tím tak 27 Kč. Cena
DMS je 30 kč.
Barbora Dvořáková

SERVIS A OPRAVY
VÝPOÈETNÍ TECHNIKY
SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
NÁPLNÌ, TONERY, KOMPONENTY
STRAKONICE, PODSKALSKÁ 59 (U MARKÉTY)
TEL: 383 389 011, EMAIL: SERVIS@KOMRSKA.EU

OTEVØENO
PO - PÁ 8:00 - 16:30
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STUDENTSKÉ KONTO G2.2
S BONUSEM
300 Kè
Rádi byste si uzavøeli studentský
úèet,ale zatím nevíte jakou
z nabídek na trhu využít?
Máme pro vás øešení.

Založte v Modré pyramidì
do 30.6.2012

studentské konto G2.2
a získejte aktivaèní bonus
spolu s dalšími výhodami.

JEDNO
SAMOZABARVOVACÍ
SKLO TRANSITIONS

Pro více informací mì prosím kontaktujte:

OD KOMERÈNÍ BANKY

Bc. Radka Buchová
tel.: 731 466 186
Bezdìkovská 30, Strakonice

TESAØSTVÍ

ZDARMA
Nabídka platí při zakoupení kompletních brýlí
od 1.4. do 31.5.2012. Slevy se nesčítají.

Jiøí Soukup

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

www.axis-optik.cz

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

www.tesari-strakonice.cz/
PRODEJNA VÝROBKģ
VODĕANSKÝCH DRģBEŽÁREN

DRčBEŽÍ RÁJ
E
ODÁVÁM
NOVċ PR
A
ěE- FARM
U
K
É
K
S
FARMÁě
LOUŽNÁ
V prodeji chlazený a mražený
králík, široký výbČr uzených
a þerstvých ryb. Každý týden
krĤtí maso, krky, stehna, prsa,
kĜídla, mleté maso, maso na guláš
a droby. Prodej bezlepkových
výrobkĤ.
Dále prodej: drĤbežího, porcovaného,
chlazeného a mraženého masa,
drobĤ, uzených kuĜat, klobás, párkĤ,
paštik, tlaþenek, aspiku, sekané

Velké námČstí 9, Strakonice
Tel.: 383 396 253
mezi MČÚ Strakonice a kamenným kruhovým
objezdem u pivovaru
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LETNÍ SLEVY
UHLÍ ZAÈALY
Objednejte uhlí vèas!!

nabízíme: hnìdé uhlí “Bílina”
(kostka, oøech 1, oøech 2)

brikety, koks, kopaný a
chlumský písek
vše vèetnì dopravy
skládání dopravníkem do sklepa
objednávky: 383

37 23 44, 607 708 977

Váš dlouholetý dodavatel
FRANTIŠEK MARTÍNEK
Slovenská 211, Volynì

Léto se blíží
Zima skončila a s blížícím se létem
a horkými dny neexistuje snad žena, která
by se netěšila, až vymění stahující kozačky
za pohodlné letní sandálky či žabky.
Aby naše nožky v otevřených střevíčcích
vypadaly co nejlépe, je nutno se o ně starat.
Jenže známe to, večer jsme již unavené
a domácí pedikúru stále oddalujeme na
zítra, druhý den večer si řekneme opět zítra.
A tak to jde stále dokola. Ráda bych vyřešila
tuto starost za vás a zpříjemnila vám péči
o unavené nohy. Novinkou, s kterou bych vám
ráda vyšla vstříc, je modelace GEL-LAKU na
nohou, která se provádí současně s pedikúrou
a pomůže vám vyřešit problém zarůstajících
nehtů na nohou. Tento luxus si můžete dopřát
v mém studiu a za pouhou jednu hodinu je
výsledek neuvěřitelný. Nejenže zkrášlí vaše

Na vaši návštěvu se těším v nově
zrekonstruovaném prostoru v OC MAXIM
ve 2. patře – (výtah je k dispozici,) kde vás
přivítá přátelská atmosféra moderního zařízení.
Po hodinové zkrášlující relaxaci načerpáte
optimismus a novou sílu. Vaše nohy budou
lehčí a vy budete mít pocit že se vznášíte.
Na Vaši návštěvu se těší

Pavla Chadrabová: 607 711 485
nehty do otevřených botek, ale můžete počítat
s tím, že elegantní úprava vám vydrží mnohem
déle než běžné nalakování. Budete spokojeny
téměř šest týdnů. Navíc vám nazdobím nehtíky
dle vašich představ.
Abych vám ušetřila čas, který je v dnešní
uspěchané době více než vzácný, nabízím vám
GEL-LAK na ruce či klasickou manikúru nebo
manikúru s P-Shine současně s pedikúrou.
Tato zkrášlovací procedura zabere pouhou
hodinku. Výhodou mého studia je nejen praxe
a stálé doškolování v oboru, ale především
zaručuji kvalitu provedené práce a rovněž
kvalitu materiálu prostého alergenů, navíc
s naprosto dokonalou přilnavostí. Při modelaci
UV gelových nehtů a GEL-LAKU používám
materiály firmy Enii-nails.
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Od 1.4.2012 vysílají
Regionálnítelevize.cz na satelitu
Astra a zahrnují i vysílání STTV!!
ýasy vysílání Strakonické televize na
satelitu:
PondČlí 17:20 (premiéra týdenního bloku) a
ve 21:20
Úterý 1:20, 5:20, 9:20, 13:20
ýtvrtek 17:20, 21:20
Pátek 1:20, 5:20, 9:20, 13:20
Parametry pĜíjmu: Astra 3B (23,5°východnČ),
12168/V, SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S,
kódování žádné (FTA)
Martina Vaněčková

Americké parky na fotograﬁích
Čtyřicet stupňů ve stínu, setkání
s medvědem, potíže při placení
stodolarovkou a otřesné jídlo, to byly
podmínky, které nezapomenutelně
ovlivnily fotografickou výpravu do
amerických národních parků. Právě
o této expedici vyprávěl na své
další besedě v březnu v kavárně
Maxim Café Jaroslav Kortus.
Jako první představil Joshua Tree
v Kalifornii. „Zažili jsme písečnou
bouři, a pochopili jsme, proč je
zde půjčovné aut tak drahé. Když
jsme je vraceli, vůbec nevypadaly
dobře,“ poznamenal nad snímky
zachycující příchod písečné bouře.
Návštěvníci sledovali série snímků
pořízené v Red Rock Canyon,
u přehrady Hoover Dam, jezera
Mono Lake, z Route 66, od Grand
Canyonu, z Údolí monumentů, Údolí
ohně, Údolí smrti, kráteru Panum
a další. „Údolí smrti dělalo svému

názvu opravdu čest. Jednak tam
je naměřený rekord 56.7°C, za
celý rok tam spadne celkem pouze
37 mm srážek, těží se tam sůl,
ale hlavně tam všude lítají havrani,
a podívejte, jak bezvadně nám
pózovali,“ řekl fotograf.

Ale nebyly to jen přírodní krásy, co
lidé v kavárně obdivovali. „Zavítali
jsme i do Města duchů, které
zůstalo po těžbě zlata vylidněno
a nyní je vyhlášeno za památku.
Zůstalo tak, jak bylo a pomalu se
rozpadá. Za dob své největší slávy
mělo deset tisíc obyvatel, mnoho
barů, restaurací i vlastní čínskou
čtvrť,“ vyprávěl Kortus.
Další beseda se uskuteční
19.4.2012 od 19.00 hodin a bude
na téma Ruský sever a Solovecké

ostrovy.
Barbora Dvořáková
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AUTOBAZAR

Strakonice
Katovická 270/5
383 323 423

Písecká 65/118
383 380 268

Nejlepší ceny!
PØÍJEM VÝKUP AUT
PRODEJ PNEU, PNEUSERVIS

Komplexní právní
služby pro klienty.

www.kajgr.cz

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

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.
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JARNÍ TRABLE
Nechci, aby to vypadalo, že si zase na něco stěžuju,
ale vám nepřipadá, že si s námi letos příroda nepěkně
zahrává? Jak k tomu přijdeme my, striktně se držící
gregoriánského kalendáře? Jsem ochotná vzít na
vědomí, že jarní rovnodennost připadla tento rok už
na dvacátého března. Budiž. Vědělo se to předem
a člověk se mohl připravit. Ale co s tím nehorázným
jarním počasím, které nás přepadlo už na začátku
března?
Chápu, že slabší povahy by s tím mohly mít
problém. Vezměte si třeba správně vychované
hospodyňky. Na Vánoce napekly vanilkové rohlíčky,
pracny a linecké, nasmažily hory řízků z kapra
i jiné havěti, spáchaly škopky bramborového salátu,
o pečených kurech nemluvě. A pak to během
svátků hojnosti všechno spořádaly, protože zbytek
rodiny se povaloval u televize se skelným pohledem
a nedokázal pozřít už ani jediné vosí hnízdo. Přece
se to nevyhodí, když to dalo tolik práce? A protože
nasucho to do krku neleze ani huse, bylo třeba prolít
ty dobroty slaďoučkým vánočním punčem. Ostatně
hospodyňka ví, že si to může dovolit. Když po svátcích
trochu poleví, do kalendářního jara jsou vánoční kila
zase dole. Jenže ouha! Příroda nás nutí svléknout
milosrdné zimníky téměř o celý měsíc dřív! Nejedné
baculce pak může činit psychické potíže vyrazit mezi
lidi ve vypasovaném jarním sáčku, které nehorázně

odkrývá nabyté špeky.
A co chudáci zemědělci? Jak se budou moci letos
vymlouvat na dlouhotrvající mrazy, neodtávající sníh
a jiné nepřízně počasí? Teď aby opravdu vyrazili do
polí už na svatého Řehoře (protože líný sedlák, který
neoře). A to je, pomněte, už dvanáctého března! Ještě
se mohli povalovat na kanapi a rozjímat, kam co zasít
a na koho svést, že to nevzešlo. Snad aby si začali
přát krupobití či holomrazy v květnu. Jak jinak by

dosáhli kýženého nedostatku a tím patřičně vysokých
cen, čím by asi tak zdůvodnili potřebu dalších dotací?
Taky zdravotní pojišťovny mohou být na nenadálý
brzký příchod jara patřičně nabroušené. Jívy, břízy,
kočičky a jehnědy všeho druhu, kvete to jako o život
o měsíc dřív než obvykle. Když se to přepočte na
sumu nutnou k zaplacení léků pro alergiky, kteří
v tomto období začínají nehorázně prskat, kýchat
a slzet, zamáčknou slzu i správci našich peněz,

Mìsto Strakonice ve spolupráci s Muzeem støedního Pootaví, Jihoèeským krajem
a Nadací Jihoèeské cyklostezky a Jadernou elektrárnou Temelín zve všechny pøíznivce cyklistiky na akci:

STRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTA
ANEB
NA KOLE PO PAMÁTKÁCH STREDNÍHO POOTAVÍ
v

28. 4. 2012 Sobota
STRAKONICKÝ HRAD
Oficiální zahájení cyklistické sezony v Jihoèeském kraji 2012
9.00
registrace úèastníkù cyklistického a turistického výletu
10.00
Pøivítání úèastníkù a START
(trasy: 12; 38,5 a 53 km - hlavní cíl støedovìký vodní mlýn Hoslovice,
otevøení nového informaèního centra a expozice Ze života šumavského Podlesí)
výlet s dudákem po Nauèné stezce Švandy dudáka. (nordic walking, 11 km)
13.00
Vernisáž výstavy Zbranì a militaria (Muzeum støedního Pootaví)
zahájení soutìží - Pochod kapra Jakuba
13.30
Zahájení odpoledního programu
13.45
taneèní vystoupení skupiny RM Dance
14.15
slosování úèastníkù o ceny
14.30
Na divokém západì – Míša Rùžièková zábavný program pro dìti
15.45
slosování úèastníkù o ceny
16.00
vystoupení bublináøe (Cirkus trochu jinak)
16.40
slosování úèastníkù o ceny
16.45
Koncert skupiny RANGERS
Doprovodný program:
09.30–17.00
lezecká stìna (III. hradní nádvoøí)
13.30–16.30
malování na oblièej, pletení copánkù, koktejlový bar, tvùrèí dílny, historický kolotoè
Muzeum støedního Pootaví: výstava Zbranì a militaria - zbranì, uniformy, vyznamenání
Maltézský sál: výstava Obrázky - Iva Hüttnerová
Zámecká galerie
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POÈASÍ
SPORTOVNÍ AREÁL NA SÍDLIŠTI

26. 4. 2012 ètvrtek, 15.30 - Aprílové bruslení mìstem
Exhibièní vystoupení na speciálním biketriatlonovém dvaceti palcovém kole
Jízda na in-line bruslích pro malé i velké
Ochranné pomùcky pro úèastníky do 15 let jsou povinné.
SLOSOVÁNÍ úèastníkù o zajímavé ceny
Akce je poøádána ve spolupráci se STARZem Strakonice.
VSTUPNÉ SE NEVYBÍRÁ
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA
Projekt je realizován v rámci grantového programu Nadace Jihoèeské cyklostezky.
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odevzdaných na zdravotním pojištění. Jak k tomu
přijdou? Copak si mohou dovolit letos nepostavit
žádný přepychový palác vykládaný mramorem? Ještě
budou kvůli usmrkánkům vypadat jako chudáci!
A vezměte si třeba kosa. Co ten s tím? Vyrazil
na snídani a nestačí se divit. Zmizelo krmítko
i s jeho nedojedeným naklovaným jablkem! Místo
pohostinnosti každodenně doplňovaného švédského
stolu, ke kterému stačilo slétnout z nejbližší větve,
musí vyrazit do okolí a shánět si bobule a ponravy
sám. Navrch ho kosice začíná nutit do jakýchsi
manželských povinností. A aby toho nebylo málo,
ještě po něm chce v hnízdě vyměnit pár trámů,
vymést starou špínu a vymalovat, protože do
takového svinčíku ona snášet vajíčka nebude.
I ty sněženky, bledule, modřence a krokusy jsou
letos nějaké zadýchané. To byl ale fofr, jakým musely
vyrazit, když už je sluníčko tak vehementně vytahovalo
z hlíny. Ještě doteď jim nestačil oschnout pot na čele
z té dřiny.
A tak je to se vším, stačí se rozhlédnout. Přírodo,
že se nestydíš, vnášet chaos do nalinkovaného řádu
našich dní! A vy, co teď nesouhlasně kroutíte hlavou,
že je to přece fajn, když je venku tak krásně, mějte
slitování aspoň s tou žížalou, co skončila v kosím
zobáku o dobrý měsíc dřív! :-)
Jana Kárníková

Jarní proměny v café Maxim
Všechny zákaznice, jež v café Maxim utratí víc než 300 Kč,
získají možnost vyhrát kompletní změnu image (líčení, účes,
styling) při Fashion night 21.4. 2012 od 19.30, na kterou vás tímto
srdečně zveme!
Těšit se můžete na módní přehlídku, taneční vystoupení
a přednášku o jarních trendech v líčení a oblékání.

VÝKUP KOVÙ
Strakonice - Øepice

U státní silnice R4 smìr Praha
pod fa Bambásek, vjezd pøes pneuservis

železo•litina•mìï•hliník
katalizátory•chladièe
kabely•nerez•elektromotory
otevøeno: Po-Ne od 9- 16.00h

Vstup: 75Kč

Autováha digitální vážení
možnost zpracování a odvozu
vìtšího množství od vás

Modelka: Eva Š. (Agentura Verona, www.agenturaverona.cz)
Foto: Lenka Drápalová www.lenkadrapalova.com

tel.: 739 038 970

NOVÝ SECOND HAND
VE STRAKONICÍCH

VELKÝ VÝBER NÍZKÉ CENY

CIVA Trans

Strakonice, Volyòská 159 (vedle RETY), tel: 774 202 764

Nabízíme:

Více informací na stránkách www.civatrans.cz

Na kolech kolem
Bavorského
more
SobotaSobota23. èervna 2012
26. kvìtna 2012
odjezd:
odjezd:
5:00 z Rovné
v 6.OO h z Rovné
5:10 ze
(nákladka kol musí
Strakonic od
zaèít s pøedstihem)
Lidlu
v 6.10 h ze Strakonic
od Lidlu.
Na kolech do
termálních lázní

v

v

CENA: 670,- Kc

v

CENA: 550,- Kc

Autobusové zájezdy
do termálních lázní
Bad Füssing
termíny:
15. záøí 2012
13. øíjna 2012
27. øíjna 2012
10. listopad 2012
1. prosince 2012
8. prosince 2012
15. prosince 2012
Berchtesgadenorlí hnízdo
22. záøí 2012

Prodám:
kompletnČ vybavenou garsoniéru
s balkonem v centru mČsta.
Byt se nachází v 6.np novČ zatepleného panel. domu
s výhledem na Šumavu.
Plocha: byt 24m2, balkon 4,3m2 a sklep 1m2. Po
kompletní rekonstrukci (zdČné jádro, plovoucí podlaha,
kuchyĖská linka s barem, koupelna, plastová okna
+ veškeré spotĜebiþe - lednice, praþka, televize+domací
kino, sporák s keramickou deskou, skĜínČ aj.).
V blízkosti: COOP market (1min), centrum-námČstí
(2min), park (1min) úĜady (do 10min). Lokalita v okolí
domu prošla celkovou rekonstrukcí. Klidná lokalita.
cena k jednání 690 000KĀ
KONTAKT: tel. 725 713 188
email: ladislav.dusek1@seznam.cz
13

„Drogy mi našla maminka,“ vzpomínala Jana
Třicetiletá Jana ze Strakonic byla šest let závislá na
pervitinu. Následující otázky jí pokládaly školačky ze
7. třídy ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad. Odpovědi jsme
ponechali autentické.
Kdybyste mohla vrátit čas, bylo vám patnáct let, jak
byste začala svůj život?
Našla bych si něco, co by mě bavilo, třeba sport. Mě
bavilo vždycky tancovat, byla jsem docela tělesně
zdatná, ale nikdy jsem to neuměla využít. Dnes bych
začala úplně jinak.
Jak se o tom, že jste závislá, dozvěděli rodiče?
Mamince asi nebylo jedno, co dělám, tak mi prohledávala
věci a ty drogy našla. Našla mi pervitin, psaníčka. Než
jsem se probudila, našla mi asi padesát naskládaných
psaníček. Zjišťovala, na co to je, a pak mi to všechno
ukázala.
Jak jste reagovala?
Hrozně. Byl to šok, protože jsem to nečekala. Bylo to
strašný. Zamkli mě doma. Psychika na tom pervitinu je
podlomená, prožíváte to vypjatěji. A ztrácíte své já. Člověk
je úplně jiný. Je víc manipulovatelný. Každá reakce je na
tom- úplně jiná, než když je člověk normální. Pocity máte
víc umocněné.
Snažili se tomu nějak porozumět? Neměla jste
výčitky?
Mamka do toho víc šťourala a najednou začala šedivět,
taťka začal brát prášky na tlak. Nevěděli, co se mnou
dělat. Člověk utekl, neposlouchal je. Byli prostě nešťastní.
Snažili se udělat cokoli, snažili se mě narvat do léčebny,
snažili se mi pomoci, ale já jsem pomoc nechtěla,
protože jsem je nepotřebovala. Chtěla jsem si žít svůj
život. Jenom jsem potřebovala, když jsem přijela domů,
se vykoupat, vysprchovat, nic jsem od nich nechtěla.
A porozumět se mně nesnažili, v tomhle se to nedá,
chtěli, abych se z toho dostala.
Jak jste se vlastně vnímala fyzicky? Narkomani jsou
takoví propadlí, vyhublí a špinaví.
Hygiena u mě fungovala, člověk se myl normálně, ale
ten pervitin z vás vyzařuje takovou chemickou „vůni“,
že i když se myjete, pořád pocit špinavosti nebo
chemického zápachu je znát.
Jak se nejtěžší závislost podepsala na vašem
vzhledu?
Byla jsem vyhublá, propadlá, měla jsem zálibu ve

štípání obličeje, měla jsem ho úplně rozštípaný, a také
nohy. I jsem se ostříhala sama. Člověk nespal, nebyl
odpočinutý, byl unavený, vypadal úplně vyﬂusnutě.
Nebyl to hezký pohled. Člověk je roztěkaný, já byla
i vzteklá, agresivní, bylo znát, že jsem jiná. Akorát já jsem
to všechno na sobě neviděla.
Nebála jste se nemocí nebo toho, že se předávkujete?
V tu chvíli vůbec, je vám to úplně jedno, člověk myslí
jen na to, aby si drogu dal, aby mu bylo fajn a tyhle věci,
které mohou přijít, vůbec neřeší. To by se muselo něco
stát, aby nad tím začal přemýšlet. Chcete se hlavně
dostat do euforie a mít pocit blaženosti – to je na prvním
místě.
Zemřel nebo měl nějaký úraz někdo na drogách
z lidí, které jste znala?
Zemřel. Bylo to těžké. Ty lidi znáte, myslíte, že jsou to
kamarádi, a najednou nejsou. A to je okamžik, že si
začnete něco uvědomovat. Jenomže zase to odejde,
uplyne to, fetujete dál. Mohlo mi to dát, abych chtěla
přestat, ale asi ta droga je silnější než vy. Berete to tak, že
to tak je, že lidi na drogách umírají, a jedete dál.
A kdyby zemřel nebo se zranil blízký kamarád?
K tomu kamarádství - myslíte si, že jsou to kamarádi,
ale žádný feťák není kamarád. Všichni vás podrazí.
U toxikomanů neexistuje kamarádství. Je zpočátku,
v době, kdy rozdáváte drogy nebo něco. Ale žádný feťák
není kamarád. Když jde do tuhého, každý vás podrazí.
Nikdo prostě není kamarád.
Kde jste brala peníze na drogy?
Nejdřív jsem kradla doma, peníze a zlato. Když na to naši
přišli, tak člověk litoval, že kradl svojí rodině. Na druhou
stranu jsem si neudělala problémy u policistů, protože by
mě nenahlásili. Ale když jsem neměla kde už brát, tak
jsem jako netrestaná šla do elektra, tam koupila telefon
na splátky za deset tisíc, a vzápětí jsem ho prodala za
polovinu. Nesplácela jsem nic a třeba za rok mě to
dohnalo, exekuce a telefon vyšel na třicet tisíc. Ty dluhy
mě dohnaly. Taky jsem neplatila žádné poplatky, jako
zdravotní pojištění.
Dlužila jsem celkem snad sto tisíc, a to už jsem chtěla
žít normálně, měla jsem dítě. Takže když chcete přestat,
vždycky vás něco dožene. I ve zdraví.
Kolik peněz na denní dávku drogy jste potřebovala?
Ze začátku málo, i nic. Když se do té drogy dostáváte,

tak po vás nikdo pomalu ani peníze nechce. Potom se
dávky zvyšují, a to je okolo tisícikoruny denně. A pak víc,
někdo má větší závislost.
Co jste udělala, když drogy došly?
Byla jsem nervózní, protivná, když nebyly. Taky jsem
hodně spala. Samozřejmě se nakonec i kradlo. Ty drogy
prostě nesměly dojít. Byla jsem svědkem, že lidi, kteří už
opravdu neměli peníze, ředili drogy omítkou ze zdi. Nebo
jinými věcmi, solí, cukrem. To se ředilo, aby množství
vypadalo na první pohled větší a prodalo se to. Člověk,
co to užívá nitrožilně, nepozná, že tam je něco navíc
přimíchaného, až když si to dá. Prý může dojít k zástavě
srdce nebo něčemu takovému, je to hodně nebezpečné.
Kolik jste za den brala drog?
V konečné fázi, kdy jsem užívala nitrožilně, i pětkrát
denně, což je hodně.
Proč a jak jste s drogami skončila?
Myslím, že jsem měla v podvědomí rodiče, pořád
jsem je měla ráda, ale bylo mi asi i hrozně moc špatně.
Byla jsem v takovém psychickém rozpoložení, že buď
přestanu, anebo to dopadne špatně, možná smrtí, nebo
skončím v blázinci. Odstěhovala jsem se pryč a našla si
přítele. Pomohlo mi, že jsem utekla ze Strakonic do cizího
prostředí. Musela jsem začít pracovat, musela jsem se
starat sama o sebe, vydělávat peníze. Pět let neberu.
Stýkáte se s bývalými „kamarády“, jste ve spojení?
Většinu to dohnalo a jsou ve vězení. S těmi, co jsou ve
Strakonicích, se moc nedávám dohromady. Mám dítě.
Ani si nemám s nimi co říct. Mám jednu kamarádku, se
kterou jsem.
Co byste udělala pro to, aby po droze někdo nesáhl?
Pokud stojí někdo na začátku, měl by vědět jedno:
drogy opravdu nemají smysl. Spousta lidí je zkusila a já
neznám nikoho, kdo by na tom udělal kariéru nebo něco
z toho získal. Drogy pokaždé a každému něco vzaly.
A co vzaly vám?
Zdraví – opravit si zuby mě stálo moc peněz, také mě
často bolí u srdce, vadí mi, že jsem jakoby ztratila slovní
zásobu, hodně si teď snažím vzpomenout, ale dřív jsem
znala a věděla víc. Přišla jsem o spoustu peněz a ztratila
kamarády.
A vzpomínáte na něco?
Ty vzpomínky nejsou pěkné. Spíš bych na některé věci
z toho konce raději zapomněla.
Martina Vaněčková

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

DOBRÁ ZPRÁVA
V první čtvrtině
roku ve Strakonicích
poklesla
násilná
trestná
činnost. O tom
na schůzce bezpečnostní složek
počátkem dubna
informoval
starostu Pavla Vondryse náměstek
Luděk Chrt a dodal: „V období od
ledna do dubna
ve městě evidujeme meziroční pokles o sedm
trestných činů. Strakonický policejní obvod navíc zvýšil oproti loňskému období objasněnost,
a to o devět procent.“ Vysvětlil také, že zdejší
policejní služba má v rámci kraje vyšší počty
výjezdů techniků a psovodů, kteří pomáhají ke
zdárnějšímu objasňování trestné činnosti. Na
poli bezpečnosti se teď daří, přáli bychom si,
aby tento trend vydržel. Chci vyzdvihnout, že
hodně pomáhá i realizovaná prevence,“ shrnul
situaci Chrt.
(MV)

Seriálová bezdomovkyně Iva Hüttnerová s vtipem
a nadhledem zahájila výstavu ve Strakonicích
„Tuhle dámu bych si nejraději pozvala na návštěvu
k sobě domů,“ konstatovala Věra Brejchová 3. dubna při vernisáži výstavy obrazů malířky, moderátorky
a herečky Ivy Hüttnerové. Populární umělkyně při besedě trvající téměř hodinu bavila přítomné dvě stovky
hostů natolik, že posluchači otevřeně lichotili a zvědavě
se vyptávali na její angažmá v divadlech, na pořad Domácí štěstí, její zahrádku a nejbližší působení. Nechyběly dotazy k tomu, jak se sžila s rolí bezdomovkyně
v seriálu Ordinace. „Tak podívejte se. Já jsem vlastně
šedesát let žila zbytečně,“ nadnesla odpověď Hüttnerová a pokračovala: „Totiž jako na bezdomovkyni Lepařovou na mě pokřikují už i pokrývači ze střech. Neustále čelím dotazům lidí z ulice, co bude s tím Toníčkem.
Jednou jsem při
natáčení chtěla
navštívit toalety
v místní restauraci a hospodský
mě vyhodil takovým stylem, že
jsem se opravdu
lekla. Až pak mi
došlo, jaký mám
na sobě kostým.
Je neuvěřitelné,
jak si lidé seriálové postavy ztotožňují. Martinu Zounarovi už nechtějí dát ani kafe.“

foto: Josef Suchopár

Herečka se také svěřila, že do pořadu Barvy života naskočila už jaksi za provozu, kdežto u Domácího
štěstí měla neskutečnou kliku: „Stihla jsem si tam pozvat generaci herců, jako byl Vlastimil Brodský, Stella
Zázvorková, Miroslav Horníček a další. Ten pořad mě
hrozně bavil, jako herečka jsem si tam užívala moderování, vybírala a tvořila jsem si výtvarné pojetí studia.
Svobodu jsem měla i v tématech,“ rozplývala se.
Její obrazy jsou součástí stálých expozic naivního
umění v Paříži a Hamburku. Nyní se můžete jejími obrázky pokochat v Maltézském sále strakonického hradu, a to až do 28. dubna. A jak se jí po dobu čtyřiceti
malířských let hledají náměty? „Víte, já musím malovat
to, co znám. Proto třeba vznikl ten obraz s plnou skříní
šatů a nahatou postavou, který se jmenuje Nemám co
na sebe.“ Nyní se můžete díky úsilí MěKS Strakonice
jejími obrázky pokochat v Maltézském sále
Martina Vaněčková
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Bezpečný nákup přes internet ve Strakonicích a okolí na

www.penta.cz

Akční ceny, výprodejové nabídky, 6000 položek ihned skladem ve Strakonicích,
zbytek do 24 hodin od objednání. O možnosti vyzvednout zboží budete
informování e-mailem a SMS zprávou.
PENTA CZ, s.r.o. Povážská 266, 386 01 Strakonice, tel.: 383 369 100, e-mail: obchod@penta.cz

Foto video · Počítače, komponenty, kancelář · Parfémy a kosmetika · Chovatelské potřeby · TV-Audio · Bílé zboží
Hračky · Telefony, GPS · Zabezpečovací a protipožární technika · Síťové prvky · Hobby, zahrada · Pokladní systémy

... z pohodlí vašeho domova

JARNÍ
AKCE

SEKAéKY AVENBERG 6.999,na jaro s krásným trávníkem

,
9
9
4.9

íte
ušetĢ KĀ
,1428

tďlo
Ploché m

19,5 m

Praÿka AEG L47330
Max. poþet (ot/min): 1300
Energetická tĜída: A+
rozmČry: 85x60x40 cm
SpotĜeba energie (kWh): 1.02

Nikon Coolpix S2600
Širokoúhlý objektiv NIKKOR s 5×
zoomem (26–130 mm)
14 MP: obrazový snímaþ CCD s
14 miliony pixelĤ

pro autobaterie (12V,
(1 5A, 1,2110AH/160
H/160 AH) urþena pro 12 V
baterie od 1,2 do 110 Ah a je vhodný
až do 160 Ah pro udržovací nabíjení.

9 198,- KĆ

2 489,- KĆ

solární ohĝev bazénu
AVENBERG SE-100
5 let záruka na prorezivČní zásobníku
zdarma solární energie
RozmČry: prĤmČr 58 mm,
délka 1800 mm

1 646,- KĆ

5 995,- KĆ

Nabíjeÿka
bíjeÿka CTEK MULTI XS 5.0 EU

TALIKA Lipocils
Expert®
gel pro delší,
hustší a natoþené
Ĝasy

Sada náĝadí 72ks
plast. box
KufĜík obsahuje
šroubováky, kleštČ,
dipy, výsuvný metr a
další

Suché krmivo
Calibra
Salmon&Potato
Ke každému balení
Ĝady Brit Premium 15kg
+ 3kg zdarma12kg

740,- KĆ

600,- KĆ

747,- KĆ

pĤvodní cena 996,- KĀ

leasing
Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Nabídka platí do 14.5.2012 nebo do vyprodání zá
zásob. O aktuálním stavu se informujte na www.penta.cz. Zboží k vyzvednutí na prodejně PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice 386 01
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