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Český úspěch - Lucie Poláková ze Strakonic
je potřetí národní mistryní jezdeckého sportu
V areálu stáje Polák za letním kinem se poslední
víkend v červenci konal jeden ze závodů Českého
skokového poháru. V extraligovém soupeření poměřily
síly špičky tohoto sportu, a konkrétně za Jihočechy
to byly Lucie Poláková, Hana Pokorná a Rudolf Fiala.
Ti přijeli na skokový pohár krátce po svých úspěších:
z mistrovství republiky ČR seniorů, žen, mladých
jezdců a družstev 2012, které se konalo v polovině
července v Martinici, přivezl tento trojlístek ve svých
kategoriích cenné kovy.
A strakonické jezdkyni Lucii Polákové se tam
podařil obrovský triumf – přepsala historii tohoto
sportu, když jako jediná na mistrovské soutěži žen
dosáhla již potřetí na zlatou medaili! Fiala ve své

kategorii senior vyhrál stříbro a Pokorná získala bronz.
„Na mistrovství v Martinici obhajovala loňské prvenství
Nicola Bieliková a mezi velké favoritky patřila rozhodně
Hana Pokorná se svým koněm Chanell, jimž se v této
sezoně výrazně dařilo. Ale věřila jsem, že i já s Carosem
mám šanci,“ řekla třicetiletá Lucie. Jak jsme otiskli
v červencovém rozhovoru, Poláková měla dosud na
kontě tituly z MČR z roků 2005 a 2008.
Ovšem čerstvého „hattrickového“ titulu si Lucie
Poláková cení nejvíc. Její kůň Caros nemá stejně
vyvážené výsledky jako její dřívější klisna Rainbow star.
Při posledním třídenním národním klání tak Poláková
dokázala zúročit své jezdecké zkušenosti na maximum.
pokračování na str.4

O vzniku expedic ZA HROBY SE LVY řekl reportér Aleš Hazuka:
„Na začátku stálo vyprávění veteránů o padlých kamarádech.“

SPECIÁLNÍ NABÍDKA POKRMÙ
PRO VÁS

LETNÍ TERASA UBYTOVÁNÍ
170 míst k sezení

OKNA • DVEØE
Strakonice

NEJLEVNÌJŠÍ

NABÍDKA V REGIONU

tel.: 728 431 340 • liskovecjiri@centrum.cz
Øádková inzerce,
RK nevolat!

O unikátních výpravách
členů klubu historie
letectví Jindřichova
Hradce se dočtete na
straně 10 - 11.
Úspěšný projekt brzy přesáhl hranice jihočeského
regionu.

Členové KHL ve Folkestone, u největšího britského památníku, který je věnován válečným letcům. Členové
klubu pomáhali památník dotvořit. Jmená čs. letců se souhlasem autora upravili, dodělali k nim bílým fixem
háčky a čárky. Autor je pak do černého kamene dodatečně dotesal. (Aleš Hazuka úplně vpravo)

foto obalu knihy

ITÁLIE NA VÁŠ STÙL









































































 





































































NOVÌ V NABÍDCE: 
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Dejte dětem to, co chtějí – zábavu a adrenalin ze hry.
Přesvědčí vás monstr akce Kdo sportuje, nezlobí!
Taková akce tu ještě nebyla. Klub házené HBC
Strakonice 1921 spolu s Policií ČR Strakonice,
s hasičským záchranným sborem, městskou
policií a Domem dětí a mládeže připravuje zábavný
a tělovýchovný den pro školáky a předškoláky.
Na akci přijdou třídní kolektivy, které se mezi sebou
utkají ve sportovních i vědomostních disciplínách.
A při tom bude rozhodně živo.
Proto by měli přijít i rodiče s dětmi, které ještě
navštěvují mateřské školky. „Bylo by dobře, kdyby
viděli ten zápal pro hru na vlastní oči. Náš dům dětí
bude mít na místě některé vedoucí, se kterými mohou
rodiče osobně pohovořit a prokonzultovat, jaké vyžití
volného času by bylo nejvhodnější právě pro jejich
ratolesti. Takovýto přímý kontakt při rozhodování,
kam dítě posílat na kroužky, může rodičům hodně
pomoci,“ uvedla ředitelka DDM Strakonice Iva
Šrámková a dodala, že v hale nebudou chybět ani
plakátky se souhrnnou nabídkou jejich zájmových
kroužků.
Akce se koná ve sportovním areále před
házenkářskou halou Na Sídlišti v ulici Máchova
ve Strakonicích, a to ve čtvrtek 13.září 2012 od
9 hodin. „Hasiči by měli připravit mířenou na terč,
vyjednáváme i zajímavé úkoly s městskou policií,“
nastínila policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

„Takhle monstrózní akci jsme ještě neměli.
Ale zkušenost s něčím podobným by byla,“
připustil předseda HBC Strakonice 1921 Jiří Dobeš.
A připomenul házenkářskou akci na parkovišti před
Baťovo prodejnou, kam sponzoři přivezli umělé
hřiště až z Moravy. Strakonice tehdy byly jedním
z osmi míst, kde se akce zastřešená Českým
svazem házené uskutečnila. Tehdejší termín červen
2009 ale znamenal, že se děti rozjely na prázdniny
a efekt tím ztratil na síle. „Proto jsme tentokrát zvolili
září. U házené rodiče stěží odhadnou, jestli bude
skutečně jejich děti bavit. To se musí vyzkoušet.

Pozná se to až při hře,“ podotkl Dobeš.
Předseda házenkářského klubu vede předpřípravný
oddíl nazvaný Nový nábor určený dětem od pěti do
sedmi let. Děti si u něj zaběhají, zacvičí, skáčou
a hrají. Tyto tréninky může kdokoli, sám nebo
s dětmi, navštívit každou středu v tělocvičně TJ
ČZ. Začnou pravidelně od 16.září. „Házenou ve
Strakonicích udržuje chuť lidí spojená s výbornou
trenérskou základnou, zvlášť u mužů. Máme
výborné prostory, novou halu. A co se týká financí,
město platí mládeži nájmy,“ upozornil Dobeš.
Martina Vaněčková

20. MEZINÁRODNÍ

DUDÁCKÝ FESTIVAL
V sobotu 25.8. 2012 od 16 hod.
v prostranství pøed obchodním
centrem
se mùžete tìšit na hru:

SLEVA AŽ

50%

nA SLunEční brýLE
www.axis-optik.cz

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38
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KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
ANEB PRVNÍ KRÙÈKY VE
ŠVANDOVÝCH ŠLÉPÌJÍCH
(režie: Jaroslav Bašta)

Pavla Chadrabová
tel: 607 711 485
OC Maxim, 2. patro
PEDIKÚRA:

mediciální pedikúra
odstranìní kuøích ok
odstranìní
zarostlých nehtù

MANIKÚRA:

lakování
gel- lak na pøírodní nehty
nehtová modeláž
gel- akryl

krémové
pìny na nohy
- šperky na nohy
v prodeji ZDE

NOVINKA

Kavárna Kafíèko
TANEÈNÍ VEÈERY
živá hudba

FIREMNÍ
A SPOLEÈENSKÉ
VEÈÍRKY otevøeno dennì
tel.: 601 592 393, 723 385 212
Palackého nám. 102

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 prístup.

Bezdìkovská 123 (u parkovištì kina Oko) tel.:734 242 601

Letní o tevírací doba
po - pá: 7:30 - 21:00
9:00 - 21:00
so:
10:00 - 20:00
ne:

POSEZENÍ V ZAHRADÌ

toèená Kofola • zmrzlinové poháry
míchané koktejly • snídaòová meny
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Český úspěch - Lucie Poláková ze Strakonic
je potřetí národní mistryní jezdeckého sportu

Každý den se závodilo v jednom kole. To první a třetí
odjela s Carosem čistě, bez chyby. První kolo zajelo
bez zaváhání dalších 11 děvčat. „Ačkoli bylo třetí,
finálové kolo dost náročné na dodržení určeného času
a hodně koní právě na čase nasbíralo trestné body, pro
Carose to možná byla výhoda. Když s ním víc cválám,
nemá čas se rozptylovat. Je totiž takový koukavý typ, na
což ve cvalu není tolik možností, a zkrátka se pak lépe
soustředí,“ vyprávěla. Na mistrovství byly plné tribuny
lidí a výborná atmosféra, která jezdce povzbuzovala,
ale koním jako Caros odvádí pozornost. „Právě ve
druhém kole jsme udělali chybu, no kde jinde než na
první překážce u tribuny s diváky. Já tam vyvinula větší
tlak a Caros zbytečně pustil nohy,“ popsala okamžik

jediného zaváhání Poláková. Jako plus vylíčila i to,
že se na mistrovství vydala se dvěma svými koňmi.
Tím druhým byla Quenta, která ve finálovém 3. kole
nebojovala o umístění, ale dala Polákové možnost zajet
si ve něm s ní cvičnou jízdu 3. kola. „Quentu jsem měla
do soutěže jako druhého koně, s kterým jsem se také
kvalifikovala na mistrovství.Takže jsem si mohla do
finále vybrat z dvou koní samozřejmě jsem si vybrala
Carose který měl výrazně lepší výsledky ale Quenta
mohla absolvovat všechny tři kola. Ve finále se musíte
rozhodnout pokud máte víc koní, kterého chcete
počítat do mistrovské soutěže a kterého jen do tzv.
otevřené soutěže. Tím jsem poznala, jak je sestavený
parkur ještě před tím, než jsem se na něj vydala závodit
s Carosem,“ vysvětlila.
Pro nezasvěcené uvádíme, že 1. kolo nazvané
S tvoří překážky s výškou 130 cm. Druhé kolo ST* má
překážky o 10 cm vyšší a ve třetím už pak jedou koně
podle aktuálně dosažených výsledků od nejslabších
po nejúspěšnější, aby bylo finálové kolo divácky
nejatraktivnější. Jízda favoritů ve 3. kole ST** proto tvoří
pomyslnou třešni na dortu celého mistrovství.
Tentokrát tomu bylo jinak
Po zajetí finálového 3. kola přišlo překvapení. Favorité
se umístili od stříbrné příčky níže a na Lucii Polákovou
čekalo rozeskakování spolu se severomoravskou
Lucií Dzimazovou na koni Connery. Obě jako nejlepší
jezdkyně dosáhly v součtu ze tří kol stejných výsledků.
Musely se spolu utkat o první místo. „Pro Dzimazovou
to bylo hodně nečekané,“ připustila při vzpomínce na

vygradování závodů Poláková. „Rozeskakování se jede
na vybraných překážkách, které jsou zvýšené o deset
centimetrů. Namísto dvanácti je jich po parkuru
rozestavěných sedm. Jede se také na čas,“ objasnila
Poláková. Ta rozhodující klání s Carosem vyhrála
a děvčata ze stáje Polák okamžitě volaly do Strakonic,
které se tak staly domovem jediné české držitelky
národního jezdeckého hattricku. „Otec měl obrovskou
radost. On se mnou na mistrovství do Martinic nejel,
a ještě to zdůvodnil slovy, že má pocit, že když jede
a podporuje mě, přinese mi to vždycky spíš smůlu,“
poznamenala se smíchem trojnásobná mistryně ČR
jezdeckého sportu.
Další, kdo se po zásluze radoval, byl trenér Jaroslav
Jindra. Ten spolupracuje s Polákovou jedenáct let.
„Vybrala jsem si ho pro jeho um a také kvůli vzdálenosti.
Na jihu moc odborných trenérů není, Jarda je ze
Zduchovic, které jsou na dojíždění jakž takž dostupné.
Navíc se tady domluvilo více jezdců, kteří s ním chtěli
trénovat. Není totiž cholerik. Jarda křičí jen tehdy, když
je to potřeba. Jinak umí být klidný a analyzovat jízdu.
A je to i skvělý člověk,“ poděkovala na závěr Poláková.
Martina Vaněčková

OC
pořádá další den pro děti.
BACK TO SCHOOL + Loučení s létem pro předškoláky

Srdečně vás zveme na další akci pořádanou
obchodním centrem Maxim
Akce BACK TO SCHOOL neboli Návrat do školy se
bude konat 24. srpna 2012 od 14.00 – 17.00 hod.
Bude se opět věnovat našim nejmenším pro zpestření
posledních dnů prázdnin, ale i maminkám, tatínkům

a všem ostatním věkovým kategoriím. Děti čeká
mnoho atrakcí, jako je již tradiční malování na obličej,
které bude probíhat u provozovny Olympia papír, nebo
malování a kreslení o ceny věnované dm drogeriemarkt
u prodejny Elektro Němcová. Výsledky soutěže budou
vyhlášeny po skončení akce v 17.00 hod. Dále je
připravena trampolína a další zábavné atrakce, které
mohou vyzkoušet i dospělí. Firma LEZETO přiveze opět
stejně jako na úspěšný MAXIM DĚTSKÝ DEN oblíbené
atrakce, lezeckou stěnu, ale i skákací boty a bunjee
running..
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U nás zažijí děti den plný zábavy a na každém
stanovišti obdrží sladkou odměnu.
Zapojí se téměř všichni nájemci, a to hlavně výraznými
slevami, někteří si připraví dokonce samostatné akce.
Paní Kohoutová Mokrá - Kočárky zorganizuje akci
Loučení s létem pro předškoláky vedle OC Maxim
v dětském parčíku, kde představí své zboží. Zahraje
Malá muzika Nauše Pepíka a děti se mohou v parčíku
dostatečně vyřádit.
Příbramská uzenina vám nabídne čerstvě ugrilovanou
klobásku nebo buřtík za nákup nad 300 Kč. Stánek
bude umístěn v prostranství před OC Maxim.
Paní Chadrabová v provozovně MANIKÚRA PEDIKÚRA
nabídne lakování nehtů za 20 Kč a hned vedle v Modré

pyramidě si děti mohou zaskákat ve skákacím hradě
a dát si lahodnou modrou ledovou tříšť. Maminky se
mohou zdravě opálit formou nástřiku Vita Liberata
a uzavřít dětem dětské účty Beruška nebo G2.
Akci mají také v provozovně Olympia papír, kde za
nákupy v hodnotě 100 Kč, 300 Kč a 500 Kč získáte
zajímavé dárky. Dále nabídne obchod s oblečením SAM
73 slevu 50% na kolekci jaro - léto 2012. V obchodě
se spodním prádlem Body line si pro vás připravili 30%
slevu na podprsenky a plavky budou levnější až o 40%.
V Obuvi Straňan budete mít veškerou dětskou obuv
zlevněnou o 30%. Slevy skutečně stojí za to!
Opět je tu pro vás hra POZNEJ OC MAXIM. Projděte
celé obchodní centrum a získejte razítka či podpisy ze
všech provozoven do formuláře, který je umístěn na str.
9 v těchto novinách. Když budete mít všechna, získáte
v kavárně Maxim Café palačinku s marmeládou nebo
s čokoládou za pouhých 10 Kč.
Protože je v tu dobu i slavný dudácký festival,
můžete se k OC Maxim přijít podívat i v sobotu v 16
hod. na dětské vystoupení Kdo si hraje, nezlobí aneb
první krůčky ve Švandových šlépějích.
Těšíme se na vás 24. srpna od 14.00 hod v OC
Maxim.
Barbora Dvořáková

Teleskop Celestron
AstroMaster 70 AZ

www.penta.cz
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA - KLUB ToLeDo, Bavorova 13, Strakonice
RECEPCE - tel: 777 641 866, e-mail: yamaha.tld@seznam.cz
www.yamahaskola-praha.cz, www.klub-toledo.cz
IVANA VÁCHOVÁ - øeditelka školy, tel: 777 634 455, e-mail: yamaha13@atlas.cz

NOVÝ SECOND HAND
VE STRAKONICÍCH

VELKÝ VÝBER NÍZKÉ CENY

20. - 22.8. VŠE ZA 50% 23. - 24. 8. VŠE ZA 10,C.A.Dana Kotrchová
Na Ohradě 94, Strakonice
tel.: 383 322 789
e-mail: strakonice@marco-polo.cz

LÁZNĚ • EXOTIKA • POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
SVATEBNÍ CESTY a další
Tunisko hotel 3* PP
Tunisko hotel 3* AI
Rhodos studia bez stravy
Španělsko hotel 3* PP
Kréta
hotel 3* AI
Lefkáda studia bez stravy
Korfu studia
bez stravy
Korfu vila
PP
Korfu
hotel 3* PP

8dní
8dní
12dní
12dní
8dní
12dní
12dní
8dní
12dní

16.8.
16.8.
17.8.
18.8.
18.8.
18.8.
19.8.
22.8.
23.8

10 390,12 990,10 990,15 990,13 990,12 990,10 550,12 990,13 990,-

Turecko Egejská riviera hotel 3* AI
Bulharsko
hotel 4* AI
Bulharsko
hotel 3* PP
Indický zlatý trojúhelník hotely 3*snídaně

12dní 17.8.
8dní 18.8.
8dní 4.9.
5nocí 20.10. - 26.10.

(program včetně vstupů, český průvodce, transfery)

JAR Krugerův národní park plná penze

5nocí

15 990,13 990,8 939,32 990,-

8.10. - 15.10.

(Půjčení vozu s klimatizací, neomezené kilometry, 1x nocleh v Graskopu,1x nocleh v Pretorii, 4
dny/3noci stezky v divočině v Krugerově národním parku, zahrnuje: 3x nocleh v dvoulůžkovém
srubu, plnou penzi vč. kávy, čaje a vody, 4x pěší safari v buši v doprovodu dvou profesionálních
stopařů, dopravu otevřeným džípem, hlavního kempu a zpět. Ubytování dle programu)

43 900,-
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NOVÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie okolí obchodního centra Maxim,
čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

Továrna D majitele p. Steina na Dubovci. Tři továrny a.s. roku 1900
zaměstnávaly přes 1200 dělníků.

Zahradní restaurace. Rádi bychom se dozvěděli, odkud je fotografie pořízena.

Továrna D na Dubovci, kde se vyráběly vlněné látky do celého světa

Jak se tak zdá, mají Strakonice velkou spoustu
zarytých příznivců, protože nouzi o historické
fotografie opravdu nemáme. Každý měsíc se
nám čtenáři ozývají a my jim tímto děkujeme.
Srpnovou rubriku obohatila paní Věra
Fundová, kadeřnice ze Strakonic. Je velkou
sběratelkou, ale také pořizovatelkou fotografií
Strakonic.
Nahlédla jsem do starých rodinných fotografií
a našla fotografie z okolí Paláce, kde její rodina
bydlela, Bezděkovské - jak už víme dřívější
Zátkovy ulice, ale i spousty jiných míst. „Z okna
Paláce jsme viděli všechno, co se v okolí dělo.
Bourání mostu, ale i přemisťování pomníku
Jana Husa na Dubovci. U toho pomníku sedávali
cikáni a krásně zpívali a hráli,“ vzpomínala paní Věra.

V její sbírce fotek jsem ale našla i více
historických fotografií, např. z roku 1900. Na
Ohradě kdysi stála židovská synagoga. Původně
byla dřevěná, ale společně s průmyslovým
rozvojem byla nahrazena zděnou. Na přelomu
století žilo v bývalém Bezděkově 87 Židů.

Přibližné místo někdejší synagogy zabírá dnes OC Maxim

Bývalý Dubovec získal své nové jméno díky
novému pomníku naproti zámku během 20.
století. Název byl změněn na Husovo nábřeží
a při stavbě přemostění ho čekala zkáza.
Sousoší mistra Jana Husa bylo převezeno do
městských sadů, na Dubovci byl instalován na
jiném místě nový památník padlých.
Paní Fundové visí v kadeřnictví na zdi
zvětšený obraz budovy s nápisem Zahradní
restaurace (Fotografie nahoře vpravo), s kterým
si ani zkušení znalci starých koutů Strakonicka
nevěděli rady. „Že prý to není ze Strakonic,
říkali mnozí, ale já si myslím, že pan Pravda
by byl určitě Strakonicím věrný,“ podotkla.
„Byla bych ráda, kdyby se našel někdo, kdo by
nám řekl, kde je to focené.“ Zabrouzdali jsme
i po názorech minulých přispěvatelů fotografií.
Pan Malířský si také myslel, že fotografie není
zdejší.
Prosíme tedy čtenáře, kteří by budovu poznali
a věděli, na jakém místě stála nebo ještě stojí,
ať se s informacemi obrátí na redakci a zapojí
se tak do velké pátrací akce, která trvá už dva
roky. Tak dlouho má paní Věra obraz vyvěšený
a tak dlouho už jí ta otázka nedá spát.

Palác, Bezděkovská ulice- Shromáždění před odjezdem na pionýrský tábor „fezárenských“ dětí
Barbora Dvořáková

Zapojte se do naší nové rubriky i Vy...

Noviny Maxim děkují všem svým čtenářům za přízeň.
Dovolujeme si zveřejnit výzvu, že zajímavé příběhy, svědectví a fotografie
přibližující historii obchodního centra, a které se rozhodneme zveřejnit,
oceníme poukázkou do kavárny Maxim v hodnotě 200 Kč.
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Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Povážská 266, Strakonice 386 01
724 117 302

Chráněná pracovní dílna
PRACOVNÍ POMŮCKY & OUTDOOR

MERRELL

Možnost náhradního plnění

Pracovní oděvy = vizitka Vaší firmy. Oblečeme Vás od hlavy až k patě!

AKCE NA MĚSÍC SRPEN platnost od 13. 8. 2012 - 10. 9. 2012

Montérkové kalhoty
s laclem
100%BA 270g/m
zesílené
barva šedá/oranžová
vel.46 – 64

(nebo do vyprodání zásob)

Obuv pracovní
kotníková GAMA 01
celokožená, gumová podešev
vel.39 – 47

AKČNÍ CENA

369,-

AKČNÍ CENA

PRESTIGE originál ČR,
bílé,černé,vel.36 – 48

Písecká 904
(u Mountfieldu)
Strakonice

985,-

869,-

AKČNÍ CENA

Dopravní 34
Strakonice
Montérková blůza

J.A.Komenského 1076,Blatná

VÝPRODEJ
100% BA 270 g/m
zesílená
barva šedá/oranžová
vel.46 – 64

vystaveného
AKČNÍ CENA
zboží z350,dùvodu
obmìny zásob
435,-

470,-

370,-

Kalhoty
¾ kapsáčové 100 % BA
barva zelená
vel.31 – 40

369,AKČNÍ CENA

465,-

VÝPRODEJ
AKČNÍ CENA
VYSTAVENÉHO
300,Z DÙVODU
ZBOŽÍ Montérkové
kalhoty
do pasu
100%BA 270 g/m
OBMÌNY
zesílené ZÁSOB
400,-

10 - 50%
barva šedá/oranžová
vel.46 – 64

SLEVA
Písecká 904
,0
Strakonice
%
5
0
1
tel./fax: 383 321 463, mob.:602 469 958, e -mail: texodo@texodo.cz

Rukavice, holinky, pracovní obuv, brýle, štíty, respirátory, přilby, funkč ní termoprá dlo, ponožky VOXX, obuv SPRANDI, trekingová obuv GARMISCH a outdoorová obuv MERRELL.
Oděvy a obuv pro práci i volný čas. Zakázkové šití prac. oděvů, reklamní textil včetně firemní ho loga.

Pr a covní doba : Po - Pá : 8 0 0 - 1 2 0 0 a 1 3 0 0 - 1 7 0 0

S o 9 00 - 1 2 00

(vedle Mountfieldu)

VÝPRODEJ

!

VYSTAVENÉHO
ZBOŽÍ Z DÙVODU
OBMÌNY ZÁSOB

SLEVA

!

10 - 50%

Písecká 904 (u Mountfieldu)
Strakonice
J.A.Komenského 1076,Blatná
Dopravní 34, Strakonice

Písecká 904 (u Mountfieldu)
Strakonice
J.A.Komenského 1076,Blatná
Dopravní 34, Strakonice

Muzeum středního Pootaví Strakonice pro Vás chystá
vernisáž výstavy Studenti a absolventi pražské
AVU, ateliér klasické malby Prof. Zdeňka Berana,
která se uskuteční 14. srpna 2012 od 17.00 hodin.
Unikátní výstava prací studentů a absolventů, kteří
prošli ateliérem klasické malby prof. Zdeňka Berana,
významného představitele české malby, na Akademii
výtvarných umění v Praze.
Unikátní je výstava proto, že ateliér ukončuje svou
činnost.

SLEVA

Jak šel čas . . . Z historie Mezinárodních
dudáckých festivalů ve Strakonicích
to je další výstava pořádaná Muzeem středního
Pootaví ve Strakonicích. Dne 2. 6. - 26. 8. 2012
v kapitulní síňi strakonického hradu, věnovaná 20.
Mezinárodnímu dudáckému festivalu. Otvírací doba:
denně 9:00 - 17:00 hod.
Výstava přiblížuje historii Mezinárodních
dudáckých festivalů ve Strakonicích od roku 1967
do současnosti.

10 - 50%

VÝPRODEJ

p pro uč

rý náku

e
na vešk

Písecká
(u Mountfieldu)
ol !!
% 904
ty do šk
Sleva 1ně0Strakonice
a studen

J.A.Komenského 1076,Blatná
Dopravní 34, Strakonice

Písecká 904 (u Mountfieldu)
Strakonice
J.A.Komenského 1076,Blatná
Dopravní 34, Strakonice

SLEVA

10 - 50%

VÝPRODEJ

VYSTAVENÉHO ZBOŽÍ
Z DÙVODU OBMÌNY ZÁSOB
Od 1.4.2012 vysílají Regionálnítelevize.cz na
satelitu Astra a zahrnují i vysílání STTV!!
Časy vysílání Strakonické televize na satelitu:

Pondělí 17:20
(premiéra týdenního bloku)
a ve 21:20
Úterý 1:20, 5:20, 9:20, 13:20
Čtvrtek 17:20, 21:20
Pátek 1:20, 5:20, 9:20, 13:20
Parametry příjmu: Astra 3B (23,5°východně),
12168/V, SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S,
kódování žádné (FTA
7

Back to school
24. srpna 2012 od 14.00 - 17.00 hodin
srdeènì vás zveme na

LEZECKÁ STÌNA
SKÁKACÍ BOTY
BUNJEE RUNNING TRAMPOLÍNA
MALOVÁNÍ NA OBLIÈEJ

MALOVÁNÍ A KRESLENÍ
dárky do soutìže pro dìti

MANIKÚRA - PEDIKÚRA

Pavla Chadrabová

+ venkovní akce

LOUÈENÍ S LÉTEM pro pøedškoláky Eva Kohoutová Mokrá
prodejní výstava koèárkù - venku u dìtského høište
Malá Muzika Nauše Pepíka

slevy i v obchodì

Jen tak pro chu...
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Back to school

+ AKCE LOUČENÍ S LÉTEM pro předškoláky

POZNEJ OC MAXIM II. SBÍREJ RAZÍTKA
1 dm - drogerie markt

2 Občerstvení Speciál

6 Příbramská uzenina

4 SAM 73

5 MAXIM CAFE

9 Optika Axis

7 Body Line

8 Velký tabák

12 Českomoravská stavební spořitelna

10 K-foto

11 Olympia papír

13 Elektro Němcová

14 Kočárky Eva Kohoutová Mokrá

15 Obuv Straňan

16 Pletené zboží INKA

17 Pizzerie Venézia

18 Modrá pyramida

19 Výpočetní technika NTS

20 Vlasové studio Naďa
(razítko u p. Chadrabové)

21 Manikúra - pedikúra Chadrabová

22 Masáže M. Tasáryová

Za všechna nasbíraná razítka z
provozoven OC MAXIM získáte
palačinku s čokoládou nebo
marmeládou v Café Maxim za
pouhých 10 Kč
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O vzniku expedic ZA HROBY SE LVY řekl reportér Aleš Hazuka:
„Na začátku stálo vyprávění veteránů o padlých kamarádech.“
A současnost? V polovině srpna vychází II.
díl knihy Za hroby se lvy, jejíž výpravy detailně
mapují několik stovek míst na Britských
ostrovech. Od září bude kniha v prodeji i mimo
J. Hradec, například ve specializované knižní
vojenské prodejně Krakatit v Praze. Mimo jiné
si v ní přečtete pátrání po bombardéru PPY, u jehož nálezu na skotském ostrově Hoy
byl i KHL. „Přinášíme také detailní informace
o vylovení stíhačky Spitfire, ve které zahynul čs.
letec František Hekl. Skotští letečtí archeologové
ji vylovili ze dna jezera Doon a nám předali
veškerou dokumentaci včetně fotografií,“ vylíčil
Aleš Hazuka

Trosky stíhačky spitfire ve které zahynul čs. letec František Hekl.

Obrovské zpětné reakce se dočkal I.díl knihy
Za hroby se lvy. Ta odhalila, jak se naplnily
osudy desítek zapovězených veteránů 2.světové
války, kteří padli za hranicemi naší vlasti. Do
té doby zapadlá, či dokonce neobjevená místa
posledního odpočinku začala už během přípravy
knížky dostávat svá jména, velmi často spojená
se zajímavými příběhy, a pro mnoho českých
rodin znamenalo nalezení pravdy o posledních
stopách jejich příbuzných rozuzlení dohadů
a smíření se s minulostí. Kniha vznikala tak,
že zhruba patnáct lidí „zapálených“ do historie
podnikalo ve svém volném čase z čistého
nadšení (bez jakéhokoli honoráře) expedice po
kontinentální Evropě.
V partě nadšenců působí i jihočeský novinář,
reportér České televize Aleš Hazuka. Ten
původně dopravu studoval a jeho kroky měly
směřovat do kokpitu dopravního letadla, osud
ho ale zanesl mezi žurnalisty. Zavzpomínal, jak
se nápad provést expedici za objevením hrobů
válečných veteránů zrodil: „Historii válečných
hrobů mapujeme už dvaadvacet let a samotný
začátek vzešel z rozpravy při prvním setkání
válečných letců, které organizujeme. Veteráni
vyprávěli o svých kamarádech z války a o tom,
že dodnes neví, kde jsou pohřbeni. Za totality
bylo toto téma tabu.“
Skupinka „badatelů“ se sdružuje v Klubu
historie letectví (KHL) Jindřichova Hradce
a knihu vydala v roce 2010 u příležitosti
dvacátého výročí vzniku klubu. První expedici
se podařilo zrealizovat v roce 1995. Do výprav
se přitom zapojují lidé nejrůznějších profesí, od
archeologa přes renomované historiky až po
policisty, vojáky a piloty.
„Nejzajímavější na práci těchto leteckých
historiků je dle mého soudu propojení
živých a mrtvých, propletenost osudů
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československých pilotů a jejich hrobů s osudy
jejich hledačů a s osudy lidí, žijících v místech
posledního odpočinku našich letců. Mnohá
jména, o nichž se v knize hovoří, jsou – snad
nebudu přehánět – všeobecně známá, o českých
a slovenských pilotech v minulosti hojně psal
i Vladislav Burian,“ konstatoval v jihočeských
denících kulturní kritik Tomáš Veber.
Jindřichohradecký klub vede právě archeolog
Vladislav Burian, který k publikaci uvedl: „Vyjádřili
jsme tím úctu ke všem československým
válečným letcům, kteří za naši svobodu bojovali
na nejrůznějších frontách II. světové války. První
zasáhli do bojů a jako poslední se směli vrátit
do osvobozeného Československa. Jim, jakož
jejich manželkám, jsme knihu rozesílali jako
dárek našeho klubu, který vznikl za podpory
Jihočeského kraje a města Jindřichův Hradec.“
Z charitativní myšlenky se stal
rozsáhlý a uznávaný projekt

Před publikací KHL smekl i starosta Radomyšle
Luboš Peterka. Ten má zkušenost s pátráním po
osudu Jana Matějky, pilota RAF, radomyšlského
rodáka, kterému se rozhodl před sedmi lety
v městysu odhalit pamětní desku se zásluhami
in memoriam. „Západní vojáci a jejich osudy se
stali neviditelnými, a obyčejný člověk si vůbec
nedovede představit, jakou mravenčí práci
takové pátrání vyžaduje. Z rozhovorů s pamětníky
a vdovami se stává váš životní, nezapomenutelný
poklad. Nemile mě však překvapilo, že ještě
v této době dokázalo moje počínání vyvolat i zlo
a dokonce výhružky,“ upozornil.
I podle kritiků je kniha jedinečným
nakladatelským počinem. „Dala mu základ
doslova parta chlapů a spojuje se v něm několik
motivací. Ač by se dle názvu mohlo zdát, že
čtení o hrobech, mnohých smrtích a neštěstích
bude čtenáře děsit, případně nudit, není tomu
tak. Vždyť jsme svědky doslova ‚plnění misí‘,
stáváme se téměř účastníky podniknutých
expedic. Čím to je? Skupina lidí z Klubu historie
letectví nepsala knihu pro ni samu. Kniha je
spíše kronikou soustavné a usilovné práce
a pátrání, kde nález či objev náhrobku je
pokračování na str.11

Členové KHL objevili ve Skotsku místo dopadu stíhačky Spitfire. V kráteru zůstala i původní vrtule.

Členové KHL u bývalé katedrály v Coventry.
Po válce ji neobnovili a zůstaly stát jen její trosky, Foto KHL J.Hradec

vlastně teprve začátkem. O často zanedbané
náhrobky, identifikovatelné mezi tolika jinými
prostřednictvím erbovního zvířete – českého lva
– se historici z Hradce také starají, nesejdou jim
z mysli hned po objevení,“ vysvětlil Veber.

Činnost Klubu opravdu sahá daleko za
hranice představitelných možností. Například
spolupracuje na koordinaci sekce týkající se čs.
letců na webovém portálu Ministerstva obrany
ČR nazvanou Válečné hroby.
Vyhledávaným je také jeho Letecké muzeum
v Deštné, kde dokonce najdete i některé
artefakty ze Strakonicka.
Od roku 1994 pořádá Klub každoroční Setkání
československých válečných a poválečných letců
v Jindřichově Hradci. Těch se zúčastňují lidé
v hojném počtu, což byl důvod, proč ho v srpnu
1998 navštívil i režisér Zdeněk Svěrák. „V této
době začal vznikat film Tmavomodrý svět. O své
pestré bojové zážitky se s autorem budoucího

scénáře Zdeňkem Svěrákem podělil hrdina
bitvy o Francii generál František „Rinope“
Peřina, plukovníci Antonín Vendl a Jaroslav
Hofrichter,“ upozornil Burian. A letošní setkání
je naplánováno už na sobotu 25. srpna.

Martina Vaněčková
II. díl knihy „ZA HROBY SE LVY“ vznikl především díky významné
pomoci ze strany JIHOČESKÉHO KRAJE. Generálním partnerem
Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci, včetně Leteckého muzea
v Deštné, je JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN ZE SKUPINY ČEZ.
Rovněž díky významné finanční podpoře tohoto sponzora vznikl II.
díl knihy „ZA HROBY SE LVY“. Dalšími partnery, kteří se zasloužili
o vydání II. dílu knihy „ZA HROBY SE LVY“, je MĚSTO J. HRADEC,
OBEC NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU, FRUKO-SCHULZ s.r.o. J.
Hradec a MOTOR JIKOV Č. BUDĚJOVICE.

Více informací na webu
www.khl-jhradec.cz

SERVIS A OPRAVY
VÝPOÈETNÍ TECHNIKY
SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
NÁPLNÌ, TONERY, KOMPONENTY

STRAKONICE, PODSKALSKÁ 59 (U MARKÉTY)
TEL: 383 389 011, EMAIL: SERVIS@KOMRSKA.EU
pøístrojová
pedikúra pro diabetiky
kompletní pedikérské služby
v pohodlí Vašeho domova
prodej ortopedické obuvi fir. Hanák
biochemické vložky do obuvi

NOVÉ STUDIO
na Velkém námìstí 217

nad bufetem u Hradských

Stanislava Èervenková

603 848 778

AUTOBAZAR

OTEVØENO
PO - PÁ 8:00 - 16:30

Strakonice, Volyòská 159 (naproti ZZN), tel: 774 202 764

autopolak@autopolak.cz
tel./fax: 383 380 268
mob: 608 919 979

Písecká 65/118, 386 01 Strakonice

Nejlepší ceny!

PØÍJEM VÝKUP AUT

Výstava Artwall Strakonicevýstava pod širým nebem

V galerii pod širým nebem (Artwall Strakonice
v ulici Želivského) proběhla 21.7.2012
vernisáž k výstavě „Krásná zelená.“
Vybrané fotografie od sedmi různých
strakonických autorů s jednotným barevným
tématem budou vystaveny přibližně měsíc.
Organizátoři projektu všechny srdečně zvou jak
na výstavu tak na své internetové stránky www.
artwallstrakonice.cz nebo na facebookovou
stránku Jsme Strakonice, kde je možné se také
k probíhající výstavě či jiným aktivitám skupiny
vyjádřit.

10 % SLEVA

NA VYBRANÉ TYPY DVEØÍ PRÛM
JSME STRAKONICE
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JAK DLOUHO TRVÁ ČAS
Všichni už to dávno víme, že čas je relativní
pojem. Někomu letí strašně rychle, jinému se
vleče. Jsou i tací, kterým proklouzne mezi prsty,

či další, co mají pocit, že se dokonce zastavil.
A aby toho nebylo málo, běží čas i jednomu
člověku pokaždé jinou rychlostí. Když se nám
zubař už pátou minutu snaží provrtat se zubem
i dáseň, určitě bychom odpřisáhli, že to trvá
minimálně půl hodiny, zatímco ve frontě na
pečenou klobásku nám těch pět minut přijde
skoro nekonečných.
S relativitou času se setkáváme už jako
malé děti. Jako kojenci se mohutným křikem
dožadujeme výměny mokré pleny, kterou
požadujeme uskutečnit pokud možno ihned,
a cokoli jiného vnímáme jako křivdu. Čas nečas.

Robátku dožadujícímu se máminy pozornosti
pak připadá její počkej chvilku jako neskutečně
dlouhá doba. Možná jí to potom v pubertě
podvědomě oplácí, když jí na otázku, kdy už
si konečně vykydáš ten bordel z pokojíku?
blahosklonně odpoví, že za chvilku, a neudělá
to nikdy.
Ti z nás, kteří prošli předškolními zařízeními
v podobě jeslí či mateřských škol, vědí
o natahování či smršťování času svoje. Od
té doby totiž víme, že čas je veličina nejen
proměnná, ale i drahocenná. Už tehdy jsme
pochopili, že stojí za to škemrat, aby nás rodiče
vyzvedli po o, protože jít po obědě spát ve školce
je jednak v očích mazáků záležitost potupná,
jednak neúměrně prodlužuje čas tam strávený.
A čas strávený čekáním na cokoli se většinou
neskutečně vleče.
Za dobu školní docházky si pak žáci protrpí
s časem svoje. Stejná doba strávená ve školní
lavici, i když by se to někomu mohlo zdát
nemožné, zabírá mnohonásobně delší časový
úsek, než stejná doba strávená při hraní či
u počítače. Neznám jediného školáka, který by
nepovažoval prázdniny za nepřiměřeně krátké
a školní rok za neúměrně dlouhý. Jules Verne se
svými Dvěma roky prázdnin asi taky věděl svoje.
Kupodivu toto vnímání času přetrvává i do
dospělosti, i když se k němu přidává další

&

fenomén. Zjišťujeme totiž, že čas jsou peníze.
Přesto jako dospěláci z mládí přejímáme stejně
vřelý vztah k dovolené, jako jsme dříve chovali
k prázdninám. Taky nám připadá, že uběhnou
rychleji než Usain Bolt stovku. Člověk, který
nemá rád volné dny včetně víkendů a svátků, je
jen vzácnou výjimkou. Z hlediska vnímání času
se to dá snad nazvat i odchylkou od normálu.
Zlom ve vnímání času přichází až kolem
důchodového věku. Pracovníci, kterým se blíží
hranice odchodu do důchodu, najednou tráví
v zaměstnání podstatně víc času než v mládí,
a většinou to nijak nesouvisí s tím, že by nestíhali
zadané úkoly. Najednou prostě zjišťují, že je práce
baví, a od této chvíle se jí drží zuby nehty, ochotni
ji ze svého času věnovat maximum. V soukromí
sice občas utrousí něco jako, jak ten čas letí, ale
k odchodu na zasloužený odpočinek musí být
často i několikrát intenzivně vyzýváni. Nedokáže
je zlákat ani štědrá renta od státu, která je čeká,
nepohnou jimi ani mladí, poukazujíce na to, že
jim blokují místo.
K dalšímu posunu ve vnímání času dochází
až před odchodem na odpočinek daleko delší,
korunovaný povadlými chryzantémami. Stačí
nahlédnout do některého z domovů důchodců.
A nejenom ty jsou plné lidí, kterým se čas
namáhavě vleče od snídaně k večeři. Lidí, kteří
už na čas dokonale rezignovali.
Jana Kárníková

kuchyňské studio

Jamall

Strakonice

nabízí:

AKCE -20

%

n a v y b ra n é t y py ku c hy n í

3D g rafické návrhy
a kalkulace

ZDARMA!
akční ceny elektro spotřebičů
do vaší kuchyně

Kde nás najdete

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU
12

Katovická 175 (bývala budova Telecomu)
Strakonice
Tel.: 383 323 275

www.jamall.cz

VÝKUP KOVÙ
Strakonice - Øepice
U státní silnice R4 smìr Praha
pod fa Bambásek, vjezd pøes pneuservis

MOTOCYKLY
MOTOOBLEÈENÍ
ZA SKVÌLÉ CENY

digitální vážení • autováha

možnost zpracování a odvozu
vìtšího množství od vás
STŘELTE
SVŮJ
ODPAD

www.jkmoto.cz

prodej nových skútrù, motocyklù i ètyøkolek,
motoobleèení, pøileb, doplòkù a pøíslušenství,
záruèní a pozáruèní servis,zajištìní financování,
splátkový prodej, pojištìní

Novì v nabídce:

STŘELTE
SVŮJ
ODPAD

Kevlarové jeansy pro motorkáøe vèetnì patentovaných chránièù
Stylová volnoèasová obuv RUSTY PISTONS nejen pro motorkáøe
Stáèený olej pro všechny typy 4T motocyklù jen za 199 Kè / litr
Motoobleèení MODEKA a MBW v širokém sortimentu k vyzkoušení
Pitbike na menších i vìtších kolech
Levné bezproblémové skútry
Jezdíme skoro zadarmo
elektrokola a elektroskútry GUREWER
Znaèkové rakouské skútry
znaèky GENERIC

železo•litina•mìï•hliník•katalizátory•chladièe
kabely•nerez•elektromotory
otevøeno: Po-Ne od 9- 16.00h tel.: 739 038 970

Máme dìtské ètyøkolky
pro každou vìkovou kategorii

(od automatu bez øazení až po 3 rychlosti + zpáteèka)

VÝKUP EUR PALET

Písecká 904, 386 01 Strakonice, mobil: 774 243 004
fax: 389 501 083, e-mail: jkmoto@jkmoto.cz

ýkup AUTOVRAKŮ
Otava
www.otavanet.cz
info@otavanet.cz
TEL: 383 383 384
20% sleva na paušální

platby pøi pøedplacení
služby na 12 mìsícù.

Pøi pøechodu od jiného
poskytovatele získáte
3 mìsíce ZDARMA!

Po - Pá 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
So 9.00 - 12.00

EUR

PØIPOJENÍ K INTERNETU
PRO RODINÉ DOMY

Zøízení služby 1,- Kè

Bezdrátová
jednotka

Znaèkový
WIFI Router

ZDARMA

ZDARMA

Platí pro nové pøípojky v rodinných domech pøi smlouvì se závazkem na 24 mìsícù
s využitím roèního pøedplatného služby se slevou 20 % ze standardní ceny vybraného tarifu.

AirMAX N 10M / 4M

download 10 Mbps
upload 4 Mbps

300,- Kè / mìs.

AirMAX N 15M / 8M
download 15 Mbps
upload 8 Mbps

400,- Kè / mìs.

Technologie airMAX je poslední generace bezdrátových spojù, díky které
Vám mùžeme nabídnout skuteènì rychlé a vysoce spolehlivé internetové pøipojení.

Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH.

OtavaNet s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, info@otavanet.cz, tel. 383 383 384
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Otava
www.otavanet.cz
info@otavanet.cz
TEL: 383 383 384
20% sleva na paušální

platby pøi pøedplacení
služby na 12 mìsícù.

Pøi pøechodu od jiného
poskytovatele získáte
3 mìsíce ZDARMA!

PØIPOJENÍ K INTERNETU
PRO BYTOVÉ A PANELOVÉ DOMY

Zøízení služby 1,- Kè

Znaèkový WIFI Router

ZDARMA

Platí pro nové pøípojky v bytových domech pøi smlouvì se závazkem na 24 mìsícù.

LAN 10/10

LAN 20/20

300,- Kè / mìs.

400,- Kè / mìs.

upload
10 Mbps
download 10 Mbps

upload
20 Mbps
download 20 Mbps

Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH.

OtavaNet s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, info@otavanet.cz, tel. 383 383 384

TAJENKA O CENY

Tajenka z minulého čísla zní: „LETNÍ VOLNÉ DNY“
Výherci srpnového čísla jsou Miluška Žídková- Strakonice, Libor Štěpánek
Strakonice

Správné znění tajenky posílejte na email: krizovka@ocmaxim.cz
(do 3.9. 2012) do předmětu zadejte heslo: křížovka.
Nebo pište na adresu: Povážská 266, Strakonice 386 01, na obálku
napište opět heslo: křížovka.
Dva výherce uveřejníme v zářijovém čísle novin Maxim společně
s řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 14.9. 2012 na prodejně
PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice.
14

2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky
vyhrají poukázku na slevu v hodnotě 200 Kč na
konzumaci v kavárně Maxim
Strakonice
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PRONÁJEM MONTÁŽ
POJÍZDNÝCH VÌŽÍ

6,5 cm

RapidTech 4602

Pracovní plocha
1,5 x 2,85 m
Max. pracovní výška
na volné ploše:
9,60 m
V uzavøených prostorách:
13,60 m
Dovolené zatížení:
200 kg/m2

BEZ BOURÁNÍ, BEZ NÁSTØIKU
MONTÁŽ 2 HODINY
ZÁRUKA 5 LET, ZÁSTÌNY, SANITA

TESAØSTVÍ
SOUKUP
• krovy a støešní okna
• krytiny
• sádrokarton · lešení
• kompletní montáž
støech
• podkroví
• montáž
provìtrávaných
fasád

mobil: 777 583 311 www.tesari-strakonice.cz
www.martinm.cz
tel: 603 583 311

WWW.RENOVO.TYM.CZ

DOBŘÍŠ

STRAKONICE

6,5 TÁBOR
cm

VESELÍ NAD LUŽNICÍ
PŘÍBRAM

KNIHKUPECTVÍ S KAVÁRNOU
STRAKONICE
(Vedle polikliniky)

Dìkujeme našim zákazníkùm za masivní využívání
KNIŽNÍCH KUPONÙ
platných od 1.1.2012

Ke každé knize od nás
obdržíte KNIŽNÍ KUPON

(Tento Vám odeèteme od dalšího nákupu)

tel.: 383 323 971, 383 326 070, 723 846 453,

U NÁS UŠETØÍ OPRAVDU KAŽDÝ

e-mail: servisstrakonice@kajgr.cz
Písecká 904, Strakonice (v areálu za Mountfieldem)

přezutí osobního automobilu
do 16" AKCE

S Modrou pyramidou

máte slevu 50%
na zdravé prírodní
opálení formou
nástriku Vita Liberata

350 Kč

WWW.KAJGR.CZ

SLEVA

50%

www.vitaliberata.cz/

Eva Srbová tel: 722 641 268
Bezdìkovská 30, Strakonice

PRODEJ
ZEMÌDÌLSKÉ TECHNIKY

prodej folií, plachet
a potøeb pro zahrádkáøe

prodejní plocha Strakonice
ul. Písecká smìr Praha
(naproti autobazaru Polák)

www.agrotechnika.cz, mob.:+420 606 791 775, tel.: +420 416 787 022
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