NOVINY STRAKONICE
LEDEN 2013
Máte šanci mluvit s architektem Kiszkou o tom,
jaké by mělo být nové centrum Strakonic.
Prezentaci charismatického architekta Josefa
Kiszky, který se již několik let věnuje řešení možné
podoby centra města, měli zatím možnost vyslechnout místní zastupitelé a architekti. Vesměs všechny
oslovil a zaujal. Například Radek Chvosta /ODS/ o
Kiszkovo studii „Lázeňská – Podskalská“, jenž de
facto popisuje možnost vytvoření nového centra
města, prohlásil: „Tato studie za město říká: ´Vím, co
chci. Zde jsou hrubé obrysy a chci do toho vtáhnout
všechny chytré lidi.´“
Kiszka Vás při vysvětlování svých vizí osloví zejména
„selským rozumem“, s jakým dokáže téma rozebrat
a nabídnout řešení stávajících nedostatků. Svá ře-

šení však nevnucuje, nechává je variabilní a otevírá
při nich diskuzi s cílem, aby si Strakoničtí k novému
centru řekli své. Chce, aby se konečná podoba nového centra co nejvíce přiblížila představám místních obyvatel.
Teď je na řadě názor veřejnosti
Problémem takových studií a záměrů bývá, že se k
nim mnohdy vyjadřuje jen malý vzorek lidí, kterých
se prováděné změny ve finále nejvíce dotýkají. Rozčarování z provedených úprav tak nebývá vzácností.
Čeká podobný osud i nové centrum?
pokračování na straně 12

Multifunkční objekt Triangl by zčásti zasahoval do pozemku současné Katovické ulice, u které Kiszka počítá s proměnou
na boulevard /vpravo/. Vlevo od Trianglu je vyobrazený Měšťanský pivovar Strakonice. Foto: studie arch.J.Kiszky

Martinčin citát na leden:
Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment.
Obvykle také poslední.
(Helena Rowlandová)

Proč máme ve Strakonicích dražší vodu
a to i v porovnání s podobnými městy?
Odpověď si přečtěte na str. 2
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Zdražení vodného a stočného – znepokojivé souvislosti
Obyvatelé Strakonic se musí pro rok 2013
vyrovnat s další nepříjemnou informací, která
jim přímo navýší náklady na život v našem
městě. V tomto případě jde o významné
zdražení vodného a stočného. Cena vzrostla
z částky 76,6 Kč/m3 platné v roce 2012 na
částku 82,08 Kč/m3 stanovenou pro rok 2013.
Jde bohužel o druhou nejvyšší cenu vody
v celém jihočeském regionu, jak je možné
zjistit v tabulce níže.
Tabulka – vodné a stočné v městech regionu

vodné a stočné (Kč/m3)

malý a nejde na něj svést ani 7% růst ceny
ve Strakonicích, ani dále nelze vlivem DPH
obhajovat prakticky 14% rozdíl mezi cenou
vodného ve Strakonicích a sousedním Písku.
DPH totiž je, jak dobře všichni víme, ve
Strakonicích i Písku naprosto stejné.
Vraťme se tedy k poslednímu podstatnému
faktoru ovlivňujícímu cenu vody, kterým je
vliv města Strakonice a jeho požadavky na
výši pronájmu vodohospodářského majetku
požadované po technických službách. Nechci
přitom seriózně zapomenout na fakt, že

rok 2013
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nárůst ceny v %

Tábor

88,25

77,8
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Strakonice

82,08

76,6
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Písek

72,86

70,16
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Prachatice

71,82

71,71
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J.Hradec

71,71

60,82

18

Budějovice

71,54

67,03

7

nezveřejněno

71,4

Krumlov
zdroj : deník Dnes - vydání ze dne 29.12.2012
– cena včetně DPH

2012 je mimořádný. Jen meziroční nárůst mezi
roky 2011 a 2012 činí prakticky 5%. Navíc je
zřetelně vidět, že nepravidelný nárůst částek
nekopíruje jen inflaci nebo případné investiční
potřeby, ale sleduje mnohdy pravděpodobně
úplně jiné cíle. Úspěšně by se totiž dalo
domnívat, že například nezvýšení nájmu
v roce 2009 a následné zvýšení o horentních
16% mezi roky 2009 a 2010 má až primitivní
souvislost s volbami probíhajícími v roce 2010,
a tudíž nezvýšení nájmu v roce 2009 se dá
charakterizovat jako možné líbivé předvolební
gesto.
Předpokládám, že většině z nás po pročtení
hodnot pronájmu již došlo, co se vlastně
děje. Současné vedení města Strakonice se
dlouhodobým navyšováním částky za pronájem
vodohospodářského majetku snaží přenést
výsledek svého nedobrého hospodaření na
bedra svých občanů. V tomto případě je
důsledkem zvýšení ceny vodného a stočného.
Jak jinak lze nazvat tento stav, kdy město na
jedné straně zbytečně navyšuje životní náklady
občanů města, a na druhé straně se tím snaží
zoufale a chaoticky dotovat svůj městský
rozpočet nadměrně zatížený půjčkami.
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PRODEJNA VÝROBKŮ
VODŇANSKÝCH DRŮBEŽÁREN

DRŮBEŽÍ RÁJ

prodej čerstvých
a uzených ryb
V prodeji chlazený a mražený králík,
široký výběr uzených a čerstvých ryb.

Pavlína Havlová

–
–
–
–
–

Každý týden krůtí maso, krky,
stehna, prsa, křídla, mleté maso,
maso na guláš a droby. Prodej
bezlepkových výrobků.

MASÁŽE

Masáž sportovní a rekondiční
Dornova metoda a Breussova masáž
Protimigrénová masáž
Baňkování
Dárkové poukazy

Adresa:OC Maxim, Bezděkovská 30,
Strakonice
Tel.: 733 518 758
TERMÍN MASÁŽÍ DLE OBJEDNÁNÍ

v

v

v

OBLECENÍ PRO CAS TEHOTENSTVÍ
v
A SPODNÍ PRÁDLO CESKÝCH FIREM
Velké nám. 50
Strakonice
tel.: 603 832 276

Dále prodej: drůbežího, porcovaného,
chlazeného a mraženého masa, drobů,
uzených kuřat, klobás, párků, paštik,
tlačenek, aspiku, sekané

Velké náměstí 9, Strakonice
Tel.: 383 396 253
mezi MěÚ Strakonice a kamenným kruhovým
objezdem u pivovaru
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Z Austrálie si vodní pólistky přivezly modřiny,
sportovní zkušenosti a životní poznání.

Nahoře zleva: K. Hlavatá, K.Javůrková, K. Parobková PHA, K. Kopencová, L. Brožová, N.Bušauerová PLZ, Jitka Votavová
Spodní řada - A. Šešulková HK, A. Šornová, T. Hálová, L. Chládková, B. Hlavatá, B. Pavlíková HK, R. Fügnerová. Foto: Oddíl vodního
póla.

Strakonice jsou kolébkou českého vodního
póla. Oddíly TJ Fezka drží národní tituly
mistrů už několik let za sebou, strakonický
bazén je domovem české reprezentace a
vedení vodního póla předává svou štafetu
dalším dvěma stovkám dětí. Juniorské vodní
pólistky si loni vybojovaly účast na mistrovství
světa. Většinu nákladů zaplatil Český svaz
vodního póla, zbylých deset procent pak díky
medializaci poskytl Jihočeský kraj a sponzoři.
Reprezentace odlétala koncem listopadu a
vracela se 11. prosince. Proč konečné 10.
místo na Mistrovství světa v Perthu v konkurenci
šestnácti špičkových týmů znamená úspěch?
Na tuto i další otázky odpovídá trenér juniorek
Michal Brož.
Pobavila mne historka, jak trenéři ostatních
družstev v Austrálii vyprávěli, že skládali třináctku děvčat do reprezentačních týmů ze
třiceti, šedesáti i sta sportovkyň. A Vy jako
český trenér jste s úsměvem řekl, že jste měl
na výběr z patnácti reprezentantek ale taky
jste si nakonec těch třináct jmen vybral…
Tak mistrovství světa už je opravdu špička a v
Austrálii se ukázalo, že bojovat o osmé místo v
této konkurenci je nereálné, byť jsme zpočátku
na umístění v první polovině vzhledem k
potřebě finanční návratnosti pomýšleli.
Co to konkrétně znamená, když nemůžete
poskládat tým tak, jako tomu bylo u soupeřů?
Nedal jsem dohromady dvě kompletní šestky,
které by se mohly v průběhu zápasu prostřídat,
mohl jsem vystřídat vždy jen některou z hráček.
Zatímco soupeři v zápase střídali celé sehrané
skupiny. Když to řeknu laicky, naše děvčata
hrála často celý zápas až do konce na pokraji sil
proti odpočinutým soupeřkám. Naší nejsilnější
šestku tvoří sestry Karolína a Barbora Hlavatá,
4

Tereza Hálová, Leona Brožová, Aneta Šornová a
Nikola Bušauerová.
Konkurence je silnější i o to, že trénuje v
jiných podmínkách.
Strakonický bazén se svým zázemím je
tím nejlepším, čeho lze v České republice
dosáhnout. Navíc má vodní pólo v tomto
městě svou nesmazatelnou historii. Na druhou
stranu prostě nemáme takový prostor jako
týmy například z Řecka, Maďarska, Ruska,
Španělska či USA, které mají možnost využít
příznivého podnebí, nepotřebují tolik investovat.
Existují kluby, které mají své stadiony, kam
nemá přístup veřejnost, kdy má vodní pólo jako
jeden ze základních sportů Olympijských her
absolutní podporu.
Pak mi to přijde jako zázrak, když se Češky na mistrovství světa probojují a ještě jsou
desáté ze šestnácti.
Je za tím dřina a dlouhodobá příprava. Naše
děvčata spolu hrají často od svých osmi let.
Zůstaly vodnímu pólu věrné. Do sehraného
týmu jsme vlastně brali jedinou novou hráčku
Nikolu Bušauerovou z Plzně, která dokázala
výborně zapadnout do kolektivu.
Kdo byl v Austrálii oporou týmu a překvapil
někdo?
Tahounkou týmu je vždy Karolína Hlavatá,
která hráčky vyhecuje k maximálním výkonům.
A svou herní činností a srdíčkem mě překvapila
Tereza Hálová. Také jsem rád, že bylo opět
spolehnutí na brankářku Barboru Pavlíkovou.
Mnozí netuší, že vodní pólo je záludnější a
tvrdší sport než fotbal či hokej, že se fauluje
pod vodou a dochází ke zraněním.
Ani v Austrálii se nám převoz do nemocnice
nevyhnul. Za svých osm let na střídačce jsem

ještě neviděl tolik krve, jako když dostala
Karolína Kopencová úmyslně loktem do nosu.
Ta pak hrála už jen jeden zápas. Další nefér
zákrok byl proti Karolíně Hlavaté, které dostala
nohou do obličeje. Ta to zvládla po ošetření na
střídačce a hrála pak dál, přestože úder nohou
je třikrát silnější než rukou a způsobuje velký
otřes a pochopitelně bolest.
Jak jsou vlastně hráčky staré a odkud jsou?
Nejstarším bylo osmnáct a nejmladším čtrnáct,
třináct let. Devět pochází ze Strakonicka, dvě
z Jindřichohradecka, jedna z Plzně a jedna z
Prahy.
Perličkou je, že dvě Vaše hráčky v minulosti úspěšně reprezentovaly ČR na mistrovství
světa i v dalším týmovém sportu.
To je pravda. Naše pólistky Aneta Šornová
a Karolína Hlavatá už vybojovaly jedenáctou
příčku na mistrovství světa, a to s jejich
basketbalovým týmem.
Zpět k Austrálii. Nejprve se týmy rozdělily do čtyř skupin. V té Vaší jste se utkali s
Austrálií, Uzbekistánem a Indonésií. A hned v
úvodu jste prohráli s Austrálií. Nesrazilo Vás
to?
Ne. Hráli jsme před plnou tribunou, pracovala
tréma. Bylo potřeba nechat holky aklimatizovat.
Následující utkání s Uzbekistánem jsme vyhráli
a v závěru naší skupiny bylo rozhodující utkání
s Indonésií. Rozhodovalo se, z jakého místa
budeme dál nastupovat. Druhé vítězství ve
skupině pro nás znamenalo, že jsme zdolali
námi stanovenou laťku a nastupovali jsme z
druhého místa ve skupině.
V semifinálových kolech pak už šlo o to,
zda dosáhnete na hru do 8. místa nebo zabojujete o umístění mezi 9. až 12. příčkou.
Které z těchto utkání Vám přineslo největší
inspiraci?
S Jihoafrickou republikou, která měla kvalitní
obranu. Zodpovědnost těchto hráček byla
jako tvrz, nešla prorazit. Takového soupeře
jsme zažili snad poprvé. Nebylo možné je
porazit jako družstvo proti družstvu. I ostatní
soupeři jim horko těžko dávali góly, bylo těžké
na jejich organizovanou hru něco vymyslet.
Museli jsme tvořit individuální akce a asi na ně
nakonec platila naše hra chaosu, protože jsme
je nakonec přemohli, čímž jsme si splnili náš
druhý vytyčený cíl.
Takže pocity spojené s desátým místem
zahrnují převážně radost a splnění maxima?
Ano. A má to i další dimenzi. Austrálie byla
inspirativní. Znamenala adekvátní odměnu
za to obrovské nasazení, které děvčata do
vodního póla dávají. Byl čas podívat se k
moři, na nákupy, setkat se Čechy, kterým se

Austrálie stala domovem a porovnat životní
styly. Austrálie je zdravější, svobodnější, přitom
není zkažená, a některá děvčata odjížděla se
slovy, že by si tam dovedla představit žít, že
je to láká a rozhodně si minimálně vylepší
angličtinu. Oslovilo je to. Měli jsme štěstí, že
jsme s reprezentací mohli soutěžit zrovna tam.
Tím se dostáváme k samotnému poslání
sportu, které je z mého pohledu společností
stále nedoceněné. Zážitky, poznání, zdravé

zdolávání překážek – potřebný základ v dospívání i v dětství.
Souhlasím. Osobnost člověka lze zformovat
z části. Velkou část jeho individuality utvářejí
geny a výchova rodičů. Náš klub vede mládež
a snaží se působit na ten zbytek. To znamená,
že naše svěřence připravujeme pro život
a fungování ve společnosti. Není to jen o
fyzické přípravě. Patří k tomu zodpovědnost,
dochvilnost a všechno, co brání rozvoji zhrzené

osobnosti. Mrzí mne, že alkohol, cigarety a
drogy jsou dnes „normální“, společnost je
toleruje, přizpůsobuje se této situaci. Lidé si
nakonec přivyknou všemu.
Co znamenala Austrálie pro děvčata jsme
zmínili. Co znamenala účast na mistrovství
světa pro strakonické potažmo české vodní
pólo?
Prestiž. Větší šance, jak tento sport
zviditelnit, už neexistuje.

Martina Vaněčková

Chráněná pracovní dílna
Možnost náhradního plnění

MERRELL

PRACOVNÍ POMŮCKY & OUTDOOR

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

AKCE NA MĚSÍC LEDEN

platnost od 14.1. – 8.2.2013 (nebo do vyprodání zásob)

VÝPRODEJ ZIMNÍCH A SOFTSHELLOVÝCH BUND

AKČNÍ CENA

1190,-

849,-

AKČNÍ CENA

1249,-

899,-

Pánská softshellová bunda
CHILI 41
stahovací šňůrka v pase
kapuce složená v límci
stahovací pásky na rukávech
voděodolnost:10.000 mm
prodyšnost: 3.000 g/m2/24 hod.
vel.M-XXL

AKČNÍ CENA

1249,-

899,-

Bunda QUEBEK 04095
–Industrial Starter
moderní sportovní peřová
(syntetická) bunda -IZOLATOR.
Složení: 100% nylon ripstop,
mikroflis a polstrovanou vnitřní
syntetickou část,
vel.S-XXL

Dámská softshellová bunda CHILI 42
stahovací šňůrka v pase,
kapuce složená v límci,
stahovací pásky na rukávech
voděodolnost:10.000 mm,
prodyšnost: 3.000 g/m2/24 hod.
vel.S-XL

Dámská zimní bunda ÓSTYLE
vínová,zajímavý střih,
péřový efekt,100% PES
vel.38-44

AKČNÍ CENA

1540,-

1099,-

Rukavice, holinky, pracovní obuv, brýle štíty, respirátory, přilby, funkční termoprádlo, ponožky VOXX, obuv SPRANDI, trekingová obuv GARMISCH a outdoorová obuv MERRELL.
Odě vy a obuv pro práci i volný čas. Zaká zkové 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

Písecká 904 (vedle Mountfieldu) , Strakonice , www.texodo.cz
tel./fax: 383 321 463, mob.:602 469 958, e-mail: texodo@texodo.cz
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

dům J. Kaizla
1904
Václava Čeňka Bendla, Rodný
spisovatele
Jaroslava

silnice k hornímu náměstí r. 1909

náměstí s pohledem na Malsičku r. 1902

Hůlky, malíře Antonína Lhoty, architekta
Josefa Niklase, matematika profesora Dr.
Jindřicha Svobody a geologa J. V. Želízko. Je
zde i náhrobek rodiny Lovických a Budínských
s reliefem madody od Jakuba Štursy z roku
1910. K rodákům a významným osobám
jěště patří výtvarníci Maxmilián, Alois a Josef
Boháčové z domu č. p. 64, malířka Helena
Zezulová, loutkář Václav Kopecký, literární
kritik A.M. Píša a politik Josef Kaizl, jehož
busta se nachází na rodném domu.
Foto z pohřbu řezníka, smuteční průvod náměstím na Malsičku

Zdroj: Jan Malířský, Strakonice

Volyně:
Jednou z dominant města je tvrz vzniklá
v I. čtvrtině 14. století a ještě v 16. století
byla osídlena. Dnes je v ní městské muzeum
se stálou expozicí „Volyňsko v pravěku“ a po
celou sezonu se zde pořádají krátkodobé
výstavy, vesměs výtvarného zaměření. Ve
městě je i dobré zázemí pro turisty. Zejména
pak koupání na otevřené plovárně s bufetem
a zelení, která se stala kulturní památkou.
Protéká zde řeka Volyňka jejíž pramen je na
východním svahu Světlé hory jižně od obce
Lipka.
Na hřbitově na Malšičce najdeme náhrobky
rodáků a významných osob: spisovatele

Zapojte se do naší rubriky i Vy...

Noviny Maxim děkují všem svým čtenářům za přízeň.
Dovolujeme si zveřejnit výzvu, že zajímavé příběhy, svědectví a fotografie
přibližující historii Strakonic a které se rozhodneme zveřejnit,
oceníme poukázkou do kavárny Maxim v hodnotě 200 Kč.
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Pohled na základní školu a bývalou mateřskou školu r. 1953

Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Povážská 266, Strakonice 386 01
724 117 302

SLEVY 5, 10, 15, 30 až 100%?

ANO

Značkové nářadí a stroje zadarmo
Starjet

AL-KO

Husqvarna

Kühtreiber

KRBOVÉ STUDIO
KOUPELNOVÉ STUDIO
BOSCH

AGADOS

KVS MORAVIA

HONDA

KRBOVÁ KAMNA KRATKI

10
SLEVA

KÄRCHER

METABO

LUMAG

%

VARI

na ruletě štěstí od 2.1.2013
Jiří Milisterfer-AGROM
Volyňská 145 STRAKONICE
tel.: 383 324 405, 777 993 399 prodejna
383 324 406, 777 993 355 náhr. díly
383 324 407, 777 993 311 servis

ZÁSOBNÍKOVÉ
OHŘÍVAČE
%
VODY

15
SLEVA

Po-Pá: 7.00-18.00
So: 8.00-15.00
www.milisterfer.cz
www.milisterfershop.cz
3
milisterfer@strakonice.cz

VÝPRODEJ VZORKŮ

70

Akce platí do 31.1.2013 nebo do vyprodání skladových zásob. Výprodej se týká vzorků vystavených a označených slevou na prodejně.

SLEVA

%

PechaSan spol. s r.o. - Písecká 1115, Strakonice 386 01, tel.: 383 411 535

www.pechasan.cz
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Jak vnímat umění staré osm set let? Srozumitelně.

Workshop Oživme si Strakonice, lektor Hynek Látal vpravo. Foto: Petra Lacinová

Snaha volného uskupení Oživme si Strakonice,
které tvoří Soňa Nováková, Jan Freiberg, Aneta
Brejchová a další spolupracovníci už zaujala
několik desítek lidí. První akcí je cyklus podzimních
a zimních workshopů o architektuře a veřejném
prostoru, podpořený z grantu nadace O2. Každého
workshopu se zůčastnila přibližně dvacítka lidí,
přidružených přednášek se v průměru účastnilo
na čtyřicet návštěvníků. Druhé setkání vedl
vedoucí volyňského muzea, regionální historik
a archivář Karel Skalický a to prozatím poslední
českobudějovický novinář Václav Koblenc (po
uzávěrce lednového vydání novin). První workshop
ve Strakonicích vedl historik umění Hynek Látal. Jan
Freiberg k výběru lektorů konstatoval: „Ve skupině
Oživme si Strakonice jsme vytvořili koncepci a
témata kurzů. Pak jsme vybrali lektory a pozvali
je do města, aby díky svým schopnostem pomohli
zareagovat na témata, která my tady považujeme
za důležitá. Je to jako film – jsme jakoby režiséři
a scénáristi, známe celý příběh a lektoři jsou s
určitým cílem vybraní výborní herci, kteří mají
ztvárnit svoji roli v celém příběhu.“ Základem
Látalova workshopu byla johanitská komenda
na hradě, jedna z výjimečných středoevropských
památek středověkého umění a historické srdce
města. Jak v 21. století vnímat umění staré osm
set let?
Symbolika kruhového okna na hradě
Jedním z obecně nejznámějších architektonických
prvků bývalé strakonické komendy je velké
8

kruhové okno v severní stěně kapitulní síně.
Jedná se o kvalitní ukázku kamenické práce
přechodného období mezi románským a raně
gotickým slohem a pochází z doby před polovinou
13. století. „Motiv kruhu byl ve středověkém umění
velmi oblíben, neboť v sobě spojoval hned několik
aspektů středověkého náhledu na svět a vesmír.
Kruh je dokonalým uzavřeným útvarem, a proto
obecně symbolizoval nebesa. V jeho středu mohl
být situován Kristus nebo Panna Marie, obojí coby
ústřední principy křesťanské víry, a tím i řádu běhu
světa i kosmu,“ vysvětlil při workshopu Hynek
Látal a dodal, že kruh také symbolizoval běh světa,
konkrétně běh času. Ve středověku lidé nechápali
čas lineárně jako dnes, ale právě cyklicky - kruhově.
A zmínil i možný duchovní význam, které by mohlo
románské okno mít: „Někdy jsou tato kruhová okna
přirovnávána ke kruhovému stolu, k němuž usedali
rytíři krále Artuše hledající Svatý grál, to znamená
jakýsi předmět, který svému vlastníkovi propůjčuje
nadpřirozené schopnosti. Legenda o Grálu byla ve
středověku seriózní a důležitou součástí myšlení
tehdejších lidí a jejich představ o duchovních
hodnotách, o něž by měli usilovat.“
Nástěnné malby v kapitulní síni
Hynek Látal objasnil význam tehdejšího umění,
které mělo odlišnou roli od toho současného,
jež dospělo až do abstraktních forem ztvárnění.
„Smyslem velkoformátových nástěnných maleb
středověkých sakrálních prostor byla výzdoba a
především pak trvalé a názorné sdělení směřované

určitému okruhu diváků. Tak je tomu v kapitulní síni,
kde se nachází řada fragmentů maleb v několika
vrstvách z časového rozmezí počátku 14. až
závěru 15. století. Některé jsou pozůstatky větších
vyprávěcích cyklů, které se vážou ke Kristově
životě nebo k událostem ze života světců. Jiné
pak zachycují jednotlivé postavy, jejichž zobrazení
sloužilo k jejich uctívání a trvalé vzpomínce
na jejich činy,“ řekl Látal. Zdůraznil, že smysl
použití techniky nástěnné malby tkvěl především
v trvanlivosti zobrazení, protože malba je pevně
spojena s omítkou na stěně a také v dostatečné
velikosti námětů, umožňující dobrou pohledovou
dostupnost většině diváků.
V kapitulní síni se nacházejí i ornamentální malby
umístěné na široké pásy jejího zaklenutí. Zatímco
figurální malby mají své kořeny ve speciálním oboru
sklomalby, ornamentální výzdoba pochází z oblasti
knižní malby. Najdeme zde i lebky, jejichž smyslem
bylo nejspíš připomínat pomíjivost života. „Malíři,
kteří ve strakonické komendě pracovali, byli dobře
obeznámeni se soudobým uměleckým vývojem
v různých oborech malířství a dobové trendy
byli schopni originálně přetvořit do působivých
nástěnných výjevů,“ shrnul Látal.
Další tématické kurzy povedou lektoři Roman
Štětina (reportér a umělec), Jiří Ptáček (kurátor
současného umění) či architekti Petr Lešek a
Dušan Řezáč.
Podrobnosti a termíny workshopů jsou aktualizovány
na internetu: www.ozivmesistrakonice.cz
Martina Vaněčková

RUBRIKA NA PŘÁNÍ: Food & Wine by Paolo
vlaštovku na lehký, dietní oběd či večeři. A
příprava je opravdu snadná.“

Šéfkuchař Pavel Drdel velí šikovnému týmu
v nové strakonické restauraci. Je známý tím,
že mnoho inspirace a zkušeností nasbíral při
několikaletém působení v Itálii. Říká o sobě,
že rád komunikuje se všemi, kteří mají rádi
dobré jídlo a víno. Na Facebooku má proto
stránky Food & Wine by Paolo. A proč vybral
do lednového vydání recept s tofu? „Ten, kdo
si myslí, že nejsledovanějšími čísly po svátcích
jsou čísla dopravních expertů a jiná bilancování,
bude asi zklamán. Vítězí kilogramy na váze a
trpké zjištění, že i když jsme se loni krotili, šla
kila nahoru. Plánujeme, jak zhubnout, abychom
v létě mohli do plavek.
Proto jsem si připravil takovou první, malou

Lehký bramborový salát
s grilovaným tofu
500 g oloupaných uvařených brambor
200g cherry rajčátek
200g tofu
1 střední červená cibule
malá lžička kaparů
1 polévková lžíce pažitky
2 polévkové lžíce hladké mouky
2 polévkové lžíce nasekané petrželky
pár lístků bazalky
olivový olej
sůl

oloupe jen slupka a zůstane více živin než při
klasickém loupaní na sucho.
K očištěným bramborám přidám omytá
cherry rajčátka, která můžu nechat vcelku
nebo i překrájet. Cibuli oloupu a nakrájím na
tenké měsíčky. Přidám lžičku kaparů, pár lístků
bazalky a na centimetrové kousky nakrájenou
pažitku. Vše opatrně promíchám s olivovým
olejem, solí a dám na dvě hodiny proležet do
lednice.
Tofu si naplátkuji, obalím ve směsi z hladké
mouky, nasekané petrželky a soli. Zprudka
opeču na nepřilnavé pánvi s minimem oleje, do
zlatova z obou stran a ihned servíruji.

Na salát vyberu menší brambory, které uvařím,
oloupu a nemusím už překrajovat. Brambory
ihned po uvaření, propláchnu studenou vodou
a ve vodě nechám. Velmi snadno se pak
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Krása není žádná věda, aneb Katka radí.
Jak správně v zimním počasí
pečovat o pleť?
Zimní období je pro pleť jedno z nejnáročnějších,
mráz a studený vítr nepůsobí právě přátelsky, ale
díky vhodné kosmetice se zimy bát nemusíte.
Péče vám zabere denně jen několik málo minut
a pleť vám za to poděkuje. Je třeba myslet na to,
že v zimě byste měli trochu víc rozmazlovat nejen
obličej a dekolt, ale celé tělo vůbec.
Každodenní péče o pleť

V naší nové rubrice máte možnost
se profesionální kosmetičky
Kateřiny Krahulcové, která má
zkušenosti i z mediální sféry,
zeptat na cokoli. Dotazy posílejte
na adresu redakce, na e-mail:
dvorakova@penta.cz, nebo volejte
přímo jí na telefon 775 231 049.

Dvakrát denně (ráno a večer) umyjte obličej
vhodným kosmetickým přípravkem, popř. naneste
výživné sérum a oční krém, a na závěr krém
hydratační. Nebojte se hydratačních krémů ani v
zimním období, dnešní krémy vám pleť nezničí.
Pokud ale teplota klesne pod -5° C, pak bych
doporučila nějaké hutnější, mastnější krémy,
abyste pleť před mrazem chránila. Nezapomínejte
na make-up, i ten patří k ochraně pleti, a na
balzám na rty.
Celé tělo zaslouží péči
Mráz se v zimě dostane všude, pokožka je více
namáhaná, snadněji vysychá. Věnujte zvýšenou
péči rukám a celému tělu vůbec. Jednou týdně
můžete použít peeling jak na ruce, tak na celé
tělo, ten vám odstraní odumřelé buňky, které

Otava
www.otavanet.cz
info@otavanet.cz
TEL: 383 383 384
Pøipojení prostøednictvím
technologie airMAX

právě vytvářejí ta suchá místa na těle. Pokožka
se po peelingu krásně zjemní a omladí. Na závěr
se natřete tělovým mlékem, velmi suchou kůži
namažte tělovým olejem nebo kvalitním olejem
olivovým, popř. tělovým máslem. Ruce můžete
třeba na noc namazat mastnějším krémem a
zabalit je do bavlněných rukavic – krém se lépe
vstřebá a ruce se zjemní.
Pozor na horské sluníčko
Pokud vyrazíte byť jen na jeden den na hory,
namažte se vysokým UV faktorem – nejlépe 50+.
Ač se může zdát, že v zimě slunce neopaluje, na
horách tomu tak není. A právě tady si spousta lidí
zadělá na trvalý problém, tzv. pigmentové skvrny,
které sice lze odstranit, ale jde o běh na dlouhou
trať.
Ke kosmetičce nejlépe teď
Pokud už se vám skvrny vytvořily a chcete se jich
zbavit, pak právě teď v zimě je nejvhodnější období
pro jejich odstranění. Provádí se např. chemickým
peelingem, speciálním ošetřením, při kterém
se aplikují ovocné kyseliny, většina kosmetiček
je určitě používá. Toto ošetření umožňuje velice
efektivně zlepšit stav pleti, nejenom odstranit
pigmentové skvrny, ale i třeba akné a celkově pleť
omladit a zjemnit.

PØIPOJENÍ K INTERNETU
PRO RODINNÉ DOMY
Zøízení služby 1,- Kè

15 MEGABIT
320,- Kè / mìs.

Zøízení služby za 1,- Kè znaèkový Wifi router ZDARMA
a zvýhodnìnou cenu tarifu získáte pøi pøedplatném na 12 mìsícù.

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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KULTURNÍ AKCE leden 2013
Út 15.01.13 - 01.03.13 , 13:00 Hrad
Strakonice
Výstava ze sbírek Muzea středního Pootaví.
Kresby a perokresby např. od Maxe Švabinského, J. D. Šumavského, Jiřího Rejžka
či Ladislava Stehlíka. Koná se v Zámecké
galerii, která je otevřena Út - Pá od 13:00
- 16:00.
Pá 18.1. od 20:00 Na Nové
MATURITNÍ PLES VS4A SŠ a JŠ
So 19.1. od 20:00 hod Na Nové
KOŇSKÝ BÁL
Předtančení, zábavné soutěže, bohatá tombola, hraje kapela WC PAUZA
So 26.1. od 20:00 hod Na Nové
HASIČSKÝ BÁL
Tradiční bál s bohatou tombolou pořádá
SDH Volyně. Hraje SCÉNA Písek.
27.01.13 , 15:00 KD Strakonice
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
se spoustou soutěží, zábavy, písniček,
Vstup: 60,- 40,- Kč

KOUTEK POEZIE
V lednovém vydání nepřinášíme básničku ale
text písničky od strakonické punk rockové kapely
Z Ničeho Nic. Ta vznikla už před 23 lety. Mezi
jejími posledními vydařenými počiny dominuje
házenkářská hymna klubu HBC Strakonice
1921. My jsme ale vybrali song Snílek, který sice
není žádnou novinkou, jeho obsah však zůstává
platný v každé době. Kdo si chce o kapele zjistit
více, nejlépe se mu to podaří přes internet na
adrese www.bandzone.cz

PETER NAGY a skupina INDIGO
31.1.2013
19.30 hod.
Dům kultury
Jeho koncert nabídne umělecký
zážitek i pestrost jeho tvorby,
včetně rockovějšího zabarvení
některých jeho hitů.

Snílek
(Jan Raus - Z Ničeho Nic)
Na ulici potkáš se s pohádkovou stařenkou,
na písku si staví hrad možná Jeník s Mařenkou.
A za pultem Sněhurka trpaslíky prodává,
na radnici stojí princ a s princeznou se oddává.
A v té rajské zahradě zahradník je král,
krása jako v pohádce, tak podívej se sám.
Je jasný, že se ti to zdá.
Je krásný, že se ti to zdá.
Neberte sny snílkům, co žijí kolem nás,
na paměti mějte, a probuďte je včas.
Nechte snít snílky ve světě plným zla,
vždyť i obyčejná věc může být kouzelná.
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Máte šanci mluvit s architektem Kiszkou o tom,
jaké by mělo být nové centrum Strakonic.

První jarní setkání obèanù
s vedením mìsta Strakonice

Pohled na Triangl od hradu z mostu, vpravo kostel sv. Markéty. Triangl je znázorněn vlevo ve své
projednání
architektonické
maximálníaverzi,
tj. včetně
věží určených pro bydlení či hotel. Foto: studie arch.J.Kiszky
studie Velkého námìstí a navazujících
prostor ve Strakonicích

„Strašně bych si přál, aby na prezentaci architekta odpromítán i dokument STTV o rekonstrukci Velkého
Kiszky přišli investoři, kteří v centru hodlají podnikat, náměstí a navazujících prostor.
Ètvrtek 27. 3. 2008 od 15.30 hodin
a veřejnost, zejména mladí lidé, kteříve
mají
jedinečstrakonické sokolovnì (velký sál)
nou možnost spolupodílet se na vytvoření nového Novinka: Triangl a Pivovarské náměstí
centra města,“ vyjádřil se městský architekt David
Studie bude pøedstavena autorem
Andrlík.
Poslední studií, kterou Kiszka vytvořil pro město
Ing. arch. Josefem Kiszkou
Setkání architekta Kiszky s veřejností je naplánová- Strakonice, je studie nabízející variabilní úpravy okolí
no už na pondělí 21. ledna 2013 do Rytířského sálu pivovaru. Kiszka zde našel vhodný prostor pro vystrakonického hradu a začíná v 16 hodin. Kiszkův budování víceúčelového trojúhelníkového objektu.
podpis naleznete i pod částečně provedenou re- „Moderní budova Trianglu by měla sloužit minimálně
konstrukcí Velkého náměstí, a je možné, že v rámci jako nové zázemí pro parkování, obchody a služby,
besedy budete mít možnost probrat s ním i tento no- přičemž jeho rovná střecha je navržena jako zelená
vodobý strakonický fenomén. V Rytířském sále bude plocha s hřištěm,“ nastínil Andrlík. Slovo minimál-

ně je podstatné. Kiszka opět navrhuje více variant a
budovu doslova seskládal jako stavebnici, v níž lze
pokračovat s dobudováním a přístavbami objektů.
Pokud by investoři měli zájem, Triangl ve své maximální verzi zahrnuje i věže jako varianty pro bydlení
či hotel. Kromě toho se ve studii objevuje i Pivovarské náměstí s lavičkami a zelení, rozprostírající se
před vchodem do pivovaru. Jedna část navrženého
Trianglu se nachází už na pozemku stávající rychlostní silnice Katovická. „Realizace proto logicky závisí na výstavbě severního dopravního půloblouku,
po níž bude možné Katovickou zúžit a proměnit na
boulevard. Další podmínkou pro uskutečnění těchto
vizí je dostatečný zájem a finanční síla investorů,“
podrhnul nad studií Kiszky Andrlík.
Martina Vaněčková

Mìsto Strakonice Vás zve na

Prezentaci studií nové
podoby centra Strakonic,
které pøedstaví jejich autor
Ing. arch. Josef Kiszka
V rámci pøednášky bude promítnut dvacetiminutový
filmový dokument Strakonické televize o rekonstrukci
Velkého námìstí a navazujících prostor.

pondìlí 21. ledna 2013 v 16.00 hodin
v Rytíøském sále strakonického hradu

Jakou tváø by mohlo mít centrum mìsta,
je vùbec možnost napravit devastující zásahy
ze sedmdesátých let minulého století?

Potøebují Strakonice námìstí ???
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Otava
www.otavanet.cz
info@otavanet.cz
TEL: 383 383 384
zøízení od 1,- Kè

PØIPOJENÍ K INTERNETU
PRO BYTOVÉ DOMY
Zøízení služby 1,- Kè

20 MEGABIT
320,- Kè / mìs.

Zøízení služby za 1,- Kè znaèkový Wifi router ZDARMA
a zvýhodnìnou cenu tarifu získáte pøi pøedplatném na 12 mìsícù.

ceny od 120,- Kè / mìs
rychlost až 200 Mbps

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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Fotoohlédnutí za
koncem roku 2012:
Mateřinka přivítala
studenty gymnázia
Konec roku korunovaly ve všech školských
zařízeních vánoční pásma. Myšlenku, že by se
malí účinkující předvedli těm velkým, převedli
do praxe v Mateřské škole Šumavská.
Navázali spolupráci se strakonickým
gymnáziem a pozvali na domácí půdu
studenty sekundy (7. třídy).
Malí Oskárci, kteří navštěvují v MŠ Šumavská
poslední třídu a jsou to tedy „největší děti“,
nic nepokazili, takže laťka, kterou studentům
před vystoupením nasadili, nebyla vůbec
malá. „Nadchli mě, měli to nádherný. Netušil
jsem, že budou tak šikovní,“ podotkl student
Šimon Harajda.
Děti z mateřské školky pak zvědavě čekaly,
jak se o zábavu na oplátku postarají ti velcí.
A studenti předvedli šmoulí pásmo. Sklidilo
bouřlivý aplaus, a bylo nad slunce jasné, že
setkání mateřinky a gymnázia proto nemůže
být poslední.

Martina Vaněčková

TAJENKA O CENY

Tajenka z minulého čísla zní: VÁNOČNÍ ČAS
Výherci minulého čísla jsou: Josef Hanus- Strakonice, Jára Zborník- Strakonice

Správné znění tajenky posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz
(do 1. února 2013) do předmětu zadejte heslo: křížovka.
Nebo pište na adresu: Povážská 266, Strakonice 386 01, na obálku
napište opět heslo: křížovka.
Dva výherce uveřejníme v příštím čísle novin Maxim společně
s řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 11. února 2013 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

Hodiny kostela se zastavily téměř na padesát let
dokonce upořádala sbírku, ve které lidé na obnovení hodin přispěli 28 000 Kč.
Díky svolení faráře Bogdana Ganczarského
byl paračovský kostel koncem roku otevřený
veřejnosti, když se v něm na Štědrý den konalo první společenské setkání. Přišli na něj
obyvatelé i chalupáři. Vedle zpívání koled na
hosty čekalo pohoštění a dětem se na zahřátí podával čaj, dospělým pak vánoční svařák.
„Překvapilo mne, kolik lidí přišlo a jak najednou
uměli držet spolu. Ti všichni vlastně na hodinku
odešli z domovů od štědrovečerního stolu. Byl
to úžasný nápad a symbolické poděkování za
něco pozitivního, co se pro život v obci podařilo
udělat,“ poznamenala Alena Trojanová.
Martina Vaněčková

Hodiny na věži kostela sv. Petra a Pavla v Paračově znovu odměřují čas. Tato dominanta obce
se loni dočkala generální rekonstrukce za čtyři
miliony korun, kterou hradila Římskokatolická
farnost Volyně, státní dotace a také dary obcí
spadajících pod farnost. Sumu 75 000 Kč za

obnovení hodin zaplatila obec Paračov. „Chod
hodin se tím obnovil téměř po padesáti letech.
Jejich čas se zastavil po smrti správce Františka Kadečky v roce 1964. Nefunkční stroj
jsme nahradili elektronickým zařízením,“ uvedl
starosta Petr Jana. Obec loni kvůli hodinám
15

pøístrojová

Obchodní

CENTRUM

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

Raisova 1004,
Strakonice
tel.: 383 323 225
info@dinterier.cz

www.dinterier.cz
www.sapeli.cz

D interier - žák
dveře a podlahy

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

WWW.RENOVO.TYM.CZ

RENOVACE VAN - ZCELA BEZ BOURÁNÍ
Český
výrobek !!!

Firma Renovo vám chce představit nejlepší
možný způsob renovace vaší poškozené vany.
Tento systém je na trhu již 10 let a umožňuje
použití vany za 24 hodin po montáži. Celková renovace trvá dvě hodiny a je zcela bez bourání
a poškození obkladu. Tím pádem nehrozí žádný
nepořádek a odpadá velký úklid, který by po výměně běžné vany následoval. Je tedy ideální pro
náročné hospodyně.
Použitým materiálem na výrobu všech druhů vložek je akrylát, který se používá na výrobu
klasických akrylátových van nabízených na trhu.
Akrylátová vložka se vloží do staré vany a je to.
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Poskytují záruku 5 let, avšak životnost akrylátové vany je prakticky neomezená.
Akrylátové vanové vložky, jsou vysoce kvalitní,
vyrobené ze 100 % akrylátu. V  současné době
lze nalézt na našem trhu dva typy akrylátových
van a to vyrobené ze 100 % akrylátu či ABS desek s akrylátovým povrchem.
!! POZOR !! na nekvalitní laminátové a plastové
vložky. Praskají a loupe se z nich barva.
Akrylátová vložka musí mít minimálně 7 mm.
Nejde jen o sílu akrylátu, ale také o možnou
údržbu akrylátové vany. Při poškození naší vlož-

ky je možné akrylát jednoduše zabrousit a vana
vypadá zase jako nová, což u běžných ABS desek
nelze, protože síla akrylátu je u nich v desetinách
milimetru.
Akrylátová vana má spoustu výhod.
Vysokou životnost oproti ABS, velmi dobrou zvukovou a tepelnou izolaci. Je hygienická a snadno
se čistí. Je UV-rezistentní a snadno se používá
a opravuje. Je velmi lehký snadno se s ním manipuluje. Akryl je vnímán jako teplý materiál, jak
fyzicky, tak i vizuálně.
Navíc, když už si budete zařizovat novou vanu,
firma Renovo vám zajistí rovnou i skleněnou zástěnu, umyvadlo, baterii, nebo dokonce pračku.
Stačí to na našem e-shopu objednat a firma vše
doveze a nainstaluje.
Na webových stránkách www.renovo.tym.cz si
můžete tedy nejen objednat (např. sprchy, zástěny, keramiku, nábytek, baterie, doplňky ale také
kategorii luxusní zboží, ve které najdete velmi
kvalitní vany, infrasauny, hydromasážní vany, bazény a další), ale i nechat se inspirovat krásným
vybavením do koupelny a získat více informací
ohledně jejich služeb.

http://www.renovo.tym.cz/
Barbora Dvořáková

