NOVINY STRAKONICE
KVĚTEN 2013
NOVINY MAXIM KE STAŽENÍ NA CHYTRÉ
TELEFONY, TABLETY, MAC A IPAD

VEZMĚTE DĚTI ZA ZÁBAVOU NA MAXIM DEN!
Dospělí tam získají dvouměsíční slevové karty.
Dovádění ve skákacím hradě a na trampolíně,
malování na obličej, to je zábava, která nikdy
nezklame a opět tak nesmí chybět na odpoledni
plné zábavy a her nazvané Maxim den. Ten vtrhne
před obchodní dům Maxim v pátek 31.května ve

14:00. Moderovat jej bude Andrea Švihovcová. Na
děti čekají v jednotlivých provozovnách dovednostní
úkoly jako kreslení apod., za něž se budou sbírat
razítka. A za vyplněné orazítkované archy čeká na
přítomné kromě sladkostí ještě získání netradičního

ANKETA: Kapacita MŠ se zvýšila.
Dostačuje teď Vašim potřebám?

Varování podpořené nejen krajem.
Film a Petice proti Šmejdům.

Kapacita strakonických mateřinek se za posledních
šest let zvýšila o 237 míst. Jesle však město neprovozuje. Je otázkou, zda současná situace maminkám
vyhovuje. Zajímá nás to, nakolik se situace dotýká
zejména těch, které se snaží udržet zaměstnání nebo
mají šanci nastoupit do nové práce, zatímco věk jejich
dítěte ještě nedosahuje tří let. Více na straně 2.

„Možná budete přemýšlet, proč má vaše babička doma
dva parní čističe a matraci s aloe vera. Nebo se prostě
na chvíli zastavíte a zamyslíte nad lidskými vztahy a relativitou peněz,“ říká k Šmejdům Jan Noháč, Aeroﬁlms.
Jak Šmejdy přijali na jihu Čech si přečtete na straně 4.
Petici naleznete na: www.peticeprotismejdum.cz Projekt má svůj proﬁl i na Facebooku pod názvem Šmejdi.

pokračování na str. 10
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Mateřské školky nenahradí jesle, které ve městě nejsou
mladších tří let. Legislativně se připravuje možnost, že
by například podniky mohly zřizovat vlastní miniškolky.
Pokud by ve Strakonicích do budoucna klesl počet
dětí ve školkách a uvolnil se prostor nynější třídy ve
školní budově v Lidické ulici, mohli bychom zvážit
možnost zřízení miniškolky právě tam,“ nastínila
místostarostka Ivana Říhová. Maximální kapacita
takového zařízení by byla 15 dětí. Záměr vybudovat
jesle se v minulosti ve Strakonicích neprosadil s tím,
že by to byl „ﬁnanční propadák“.
Zkušenosti mimo radnici

Foto: Pečovatelská služba a jesle města Písku

Řeší maminky ve Strakonicích situaci, kdy potřebují
nastoupit do práce a nemají kam umístit své dítě,
protože ve školce není místo a jesle ve městě
nefungují? Podle pracovníků městského úřadu vývoj
počtu narozených dětí ve Strakonicích stagnuje
a kapacitu školek zde řeší na základě vlastních
prognóz, které skládají dohromady nejen s ohledem
na demograﬁcký vývoj, ale i legislativní vývoj
a společenský faktor, kterým je také nezaměstnanost.
Celková kapacita strakonických MŠ dnes činí 943
míst. V roce 2006 jich přitom bylo o 237 méně. „Do
mateřských škol jsou přijímány děti zpravidla od tří
let věku. Při zápisech do strakonických mateřských
škol byly přijaty i děti, kterým budou tři roky v březnu
2014,“ konstatovala vedoucí odboru školství
a cestovního ruchu Libuše Řeřábková. A upozornila,
že školky mají poskytovat vzdělávání, a nikoli hlídání,
smysl zápisů tedy tkví v tom, zda jsou přijímané děti
na kolektiv a režim školky připravené. Letos bylo
po zápisech zatím přijato 294 dětí. „Můžeme jich
přijmout tolik, kolik nám jich odejde do základních škol,
případně se odstěhují, nebo si někteří rodiče nástup
rozmyslí. Navíc se do konce května řeší odklady školní
docházky. Proto číslo přijatých dětí do mateřinek není
konečné,“ uvedla Dagmara Havlanová z odboru
školství. „Nemám zatím informace o maminkách,
které by potřebovaly urgentně řešit umístění dětí

„Obecně platí, že v celé republice školky praskají
ve švech a počty dětí ve třídách nejsou optimální.
Nejvíce to odnášejí děti a učitelkám není co závidět,“
říká otevřeně magistra předškolní výchovy Jitka
Vápeníková z Mateřského centra Beruška (občanské
sdružení určené pro rodiče na mateřské a rodičovské
dovolené a jejich děti). Vápeníková 27 let učila
v mateřské školce a podílela se na studii složené ze
190 provedených průzkumů v těchto zařízeních. Na
základě této studie tvrdí, že optimální počet dětí na
třídu činí 22 a ne 28 míst, jak tomu je teď.
„Osobně jsem se setkala před tři čtvrtě rokem
s případem ve Strakonicích, kdy zaměstnavatel nutil
maminku dvouletého dítěte k návratu do práce a ona
situaci řešila pod tlakem, aby si zaměstnání udržela,“
uvedla. Zastává přitom názor, že dvouleté děti
s ohledem na dosažený vývoj do kolektivu klasické
mateřské školky ještě nezapadají a miniškolky
o počtu patnácti dětí by byly nejvhodnějším řešením.
„Je pravda, že více maminek mívá problém spíše
s tím práci sehnat. Nezaměstnanost je vysoká,“
dodala. V Berušce poskytují v pátek dopoledne
školičku pro děti od 2 do 5 let. Nezajišťují v ní jídlo
a jde v ní zejména o to, aby se mladší děti naučily
prvotním návykům v kolektivu vrstevníků. Jesle
nenahrazují a maximální kapacita je 7 dětí.
Druhým rokem provozuje miniškoličku pro děti od
3 let (i mladší) každé úterý i Ivana Váchová v rámci
Dětského koutku Toledo (www.klub-toledo.cz)
s kapacitou 12 dětí. „Už loni ji využívaly maminky,
které měly např. částečný pracovní úvazek nebo
studovaly. Nabízíme stravu i odpolední odpočinek.
Dětem se věnuje zkušená učitelka. Zatím k nám
pravidelně dochází čtyři děti,“ upřesnila s tím, že
vzhledem k potřebám maminek cenovou nabídku
této služby výrazně upravili, aby byla více dostupná.
„V případě většího zájmu maminek o miniškoličku
rádi nabídneme další den. Poskytujeme i službu hlídání

Foto: Pečovatelská služba a jesle města Písku

dětí, kterou začíná využívat stále více maminek. I na
prázdniny jsme připravili příměstské tábory pro děti
od 2 -10 let pod názvem Pohádkové týdny, s pestrým
celodenním programem.“
V Písku jesle fungují a pomáhají
S prosbami o umístění strakonických dětí mladších
tří let se rodiče obracejí do Písku, kde jsou v provozu
jesle. Zde však pochopitelně upřednostňují zájem
místních maminek. „Mnohokrát se u nás byly ptát
maminky ze Strakonic, Tábora a dalších okresů. Je
to dáno i tím, že k nám do průmyslových zón dojíždí
hodně mimopíseckých,“ konstatovala vedoucí sestra
Pečovatelské služby a jeslí města Písku Věra Pešlová,
která v tomto zařízení pracuje osm let. Výhodou
Píseckých je, že tam jesle nikdy nebyly zrušeny. Ani
v době, kdy díky zavedení 3 - 4 leté rodičovské
k tomu v ČR často docházelo.
Jiná města dnes při snaze znovu obnovit jesle
narážejí na ﬁnanční a náročné komplikace. Pešlová
dodala, že nyní v Písku funguje mezi mateřinkami
a jeslemi konstruktivní spolupráce, která například
každoročně ulehčuje i průběhy zápisů do mateřských
školek. „V jeslích se věnujeme dětem od jednoho
roku do tří let. Zapsáno máme 77 dětí, ne všechny
navštěvují zařízení denně. Počet těch dětí, které u nás
tráví skutečně každý den, se pohybuje mezi pětatřiceti
až čtyřiceti,“ uvedla Pešlová. Za den v jeslích včetně
svačin a obědů zaplatí rodiče nyní 110 korun, pokud
docházejí celý měsíc, jedná se přibližně o částku
2,5 tisíce korun za měsíc. To je více, než je cena
v mateřských školkách. Ve Strakonicích se nyní tato
suma v mateřinkách pohybuje kolem tisícikoruny.
Martina Vaněčková

ANKETNÍ OTÁZKA PRO RODIČE DĚTÍ:

Jak jste spokojeni s kapacitou mateřských školek,
a jaké máte zkušenosti s umístěním dětí do školky v našem městě?
Chybí Vám ve Strakonicích zařízení pro děti mladší tří let?
Odpověď zasílejte poštou na adresu: noviny
Maxim, Povážská 266, Strakonice, 38601
nebo elektronicky na: redakce@ocmaxim.
cz. Žádáme o slušnou formu odezvy do
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termínu 31.května a slibujeme, že téma po
vyhodnocení ankety nezapadne. O podněty
veřejnosti v otázce kapacity strakonických
předškolských zařízení se zajímá zastupitel

města Ladislav Havel, který v rámci svého
mandátu zastupitele Strakonic může situaci
řešit a proto mu veškeré podněty občanů
města předáme.

Rest Nápoje
velkoobchod s nápoji
maloobchod

Po - Pá: 7.30 - 16.30
So:
8.00 - 12.00

s.r.o.

mobil: 776 695 600
tel./fax: 383 380 345
Øepice 164, Strakonice
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„Otevřeli jsme Pandořinu skříňku,“ řekl k ﬁlmu Šmejdi šéf ČOI Velčovský

Dokument autorky a režisérky Silvie Dymákové
a spoluautorky scénáře a psycholožky Romany
Mazalové nazvaný Šmejdi měl v polovině dubna na
jihu Čech premiéru. Partnerem ﬁlmu o nebezpečných
praktikách na předváděcích akcích se stal i Jihočeský
kraj, který snímek podpořil částkou sto tisíc korun.
Film slouží jako prevence a lidé nad 65 let na něj mají
vstup zdarma. Do českobudějovického kina Kotva
na premiéru přišlo přes 200 diváků, z toho bylo 130
těch, kterým byl určen především a tak nemuseli vstup
platit. Promítání provázela beseda - hosty byli mimo
jiné ústřední ředitel České obchodní inspekce Vladimír
Velčovský, režisérka Sylvie Dymáková nebo jihočeský
hejtman Jiří Zimola.
„Diskuze s hosty v kinech pořádáme často. V tomto
případě se ale jedná o misi, která nemíří na propagaci
ﬁlmu kvůli zisku. Jejím posláním je šířit varování mezi

lidmi,“ vysvětlila koordinátorka speciálních projekcí
Katka Bílková. Reakce veřejnosti na „misi“ jsou
obrovské.
„Potvrdilo se, co jsem si na základě zkušeností
myslel. Po nasazení ﬁlmu do kin jsme zavaleni dopisy,
telefonáty, lidé nám předávají vlastní příběhy. Často
jsou to osobní tragédie, které skončily exekucemi,
kdy už je pozdě na jakoukoli pomoc. Otevřeli jsme
Pandořinu skříňku a ukazuje se, že potřebujeme lepší
zákon,“ sdělil ústřední ředitel ČOI Velčovský. Z důvodu
nedostatečné legislativy proto kvituje vznik Petice proti
šmejdům, která v prosazení potřebných změn v zákoně
pomůže a má být předána na Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR.
Petici podepsal i jihočeský hejtman, který k obsahu
ﬁlmu, jenž mapuje manipulaci a nátlakové metody,
jimiž prodejci donucují seniory k nákupu nekvalitního

a předraženého zboží, řekl: „Považuji za nemorální,
že šmejdi a jejich děsivé praktiky nejsou postižitelné
zákonem, neboť účast na akcích funguje na principu
dobrovolnosti. I proto má promítání ﬁlmu jeden
z nejúčinnějších preventivních efektů.“ Snímek
ohodnotil jako osvětový počin, který zapadá do
koncepce Jihočeského kraje – ten v rámci šíření osvěty
na ochranu spotřebitele například umožňuje fungování
bezplatné právní poradny v budově úřadu, stejně tak
podporuje i činnost Sdružení ochrany spotřebitele
Jihočeského kraje.
Náměstkyně hejtmana Ivana Stráská vedle
problematiky legislativní nouze upozornila na další
podstatné gró ﬁlmu Šmejdi, jenž se v průběhu
promítání i při besedách ukázkově odkrývá. Film totiž
končí větou: A co dělá zítra Vaše babička? „Je to otázka
pro příbuzné. A potvrzuje se tím, že samotná podpora
sociálních služeb má svůj význam a to je zase úkol
pro nás. Dokument je důkazem toho, že v určitém
věku se lidé začnou cítit velmi osamělí a hledají svým
způsobem a svými možnostmi cesty, které jim zpestří
život.“ K médiím podporujícím a šířícím varování
tohoto ﬁlmu patří mimo jiné i Český rozhlas. „Cítíme
povinnost informovat o dramatech, která se za naší
nevědomosti mohou odehrávat v blízkém sousedství
či v našem vlastním domě. Zároveň velmi oceňujeme
snahu autorky poukázat na problém pocitu osamělosti
českých seniorů a pobídnout mladší generaci k většímu
zájmu o život svých rodičů a prarodičů,“ zní například
oﬁciální prohlášení specialistky komunikace Ivany
Floriánové za Český rozhlas.

Nejbližší speciální projekce ﬁlmu spojené s diskuzí: 22. 4. v 19.30 Praha – FK-VŠE (Silvie Dymáková, Vladimír Velčovský, Lukáš Zelený, Jan Lorman) 29. 5. v 19.00 Praha –
U Valšů (Silvie Dymáková, Vladimír Velčovský, Jan Lorman, Lukáš Zelený), 8. 6. v 16.00 Praha – Písecká brána (Silvie Dymáková, Jan Štěpánek)

RUBRIKA PRO ODBORNÍKA:

„Firmy mají perfektně připravený způsob nátlaku.
Vrchol manipulace – i bezdomovci si pořídili extra vysavač“

Už více než deset let zaznamenává vedoucí
Živnostenského úřadu ve Strakonicích Jana Vadlejchová stížnosti lidí, kteří se stali oběťmi zdařilé
propagandy nekalých prodejců. Největší zbraní
těchto podvodníků je podle ní předem nacvičená
pohádka, které v první moment každý rád věří. Vedoucí k tématu dále říká:
Odborníci stěží zabraňují výdělku postavenému
na zlém úmyslu. Leták či pozvánku na výlet s akcí,
nečekanou výhrou či na výhodný nákup člověk často
najde ve své poštovní schránce nebo v telefonu.
Ovšem oslovit ho mohou i prodejci přímo na ulici. Náš
úřad většinou reaguje zpětně, až když se poškozený
dovtípí, jak byl oklamán. Jsou i tací zákazníci, kteří
spokojeně žijí v představě, že udělali skvělý obchod.
Už několik let pomáháme i tím způsobem, že
se každé třetí úterý v měsíci dopoledne koná
poradna, kde lze využít služby a rady pracovníků
ČOI. Konzultace se konají na Městském úřadu
Strakonice, na odboru obecní živnostenský
úřad (ul. Na Stráži 270, 2. patro - vstup bočním
vchodem nad Komerční bankou). Přicházejí sem
4

nejčastěji právě lidé oklamaní na předváděcích
akcích. Také se stalo, že jsme pomáhali řešit
splátky bezdomovcům, kteří potřebovali
odstoupit od padesátitisícové smlouvy, kterou
uzavřeli na nákup luxusního vysavače.
Našim zaměstnancům i mně samotné se podařilo
účast na jedné z akcí vyzkoušet. Když jsem měla
snahu zájemcům nevýhodný nákup rozmluvit,
odpovídali mi: „Když já vyhrála poprvé v životě,“ či:
„Vyjde mne to o tolik levněji.“ Anebo jen prožívali
euforii z toho, že potěší své blízké.
Při akci jsme se soustředili i na to, zda těm lidem
někdo vyhrožuje. S tím jsme se osobně nesetkali,
ale stížností na agresivní a urážlivé jednání jsme
vyslechli mnoho. Podle našich poznatků mají ﬁrmy
perfektně připravený způsob nátlaku na zákazníky,
kdy kombinací přesvědčovacích dovedností,
zamlžováním skutečných vlastností výrobku,
zneužíváním únavy posluchačů i manipulací s fakty
docílí podpisu smlouvy. Například srovnávají cenu
u dvou zájezdů, ale zatají, že jeden je letecký a
druhý autobusový.

V současné době se připravuje opatření proti těmto
obchodníkům. V současnosti mi není známo, v jakém
stadiu jsou legislativní práce, ale byl publikován záměr
zřídit při živnostenských úřadech ombudsmana,
který bude pomáhat řešit spotřebitelům jejich
problémy. V současné době hlásíme na příslušném
ministerstvu, v kterých regionech takové ﬁrmy sídlí,
a mapujeme místa, kde se předváděcí akce konají.
Problémem těchto společností je, že se jejich síť
rozrostla. Nejprve tyto nekalé předváděcí akce
provozovalo méně ﬁrem, ale teď už jim zdárně
sekundují další. Někteří členové z původních ﬁrem
totiž odešli a založili si nové.
A jak se takovému oklamání nejlépe bránit? Házet
tyto pozvánky a výhry okamžitě do koše. Ani s cizími
lidmi, kteří si vás vyhlédnou s nabídkou okamžitého
obchodu na ulici, se nepouštět do řeči. Apeluji na
všechny zájemce o výhodné nabídky, slevy a dárky
zdarma. Na předváděcích akcích nikdo z lásky
k bližnímu nerozdává, každý si vše nechá zaplatit.
Nejvíce ušetří ten, kdo se těmto akcím bude
důsledně vyhýbat.
téma zpracovala Martina Vaněčková

Falešné legendy a nátlaky nečíhají jen na akcích,
dnes se proti nim musíte naučit bránit všude
Jste obezřetní a na lákavé pozvánky
s předváděcími akcemi nereagujete? Přesto
vás mohou zaskočit situace, kdy se s manipulací
a s ní spojeným rizikem setkáte také. Jedná se
o podvodníky převlečené za podomní prodejce,
pracovníky energetických společností, ale
i pachatele, kteří „úřadují“ doslova na ulici.
„Například loni v červnu jsme šetřili případ, kdy se
senior dal do řeči s muži v autobuse a oni se mu hbitě
vetřeli do domu se záminkou provedení údržby. Jejich
cílem ale byly úspory a důchodce tak přišel o sto tisíc
korun. Pachatele ve věku 37 a 34 let jsme dopadli,“
upozornila strakonická policejní mluvčí Jaromíra
Nováková. Ve Volyni se loni v říjnu nekalý úmysl
skrýval za nabídkou broušení nožů. „Obětí tam byla
žena z pečovatelského domu. Neměla požadovanou

částku, muž ji odvezl k bankomatu a následně jí
platební kartu odcizil,“ citovala mluvčí další případ.
Ani přehršel varování před falešnými prodejci
s dekami nejsou zárukou, že vás moment překvapení
nezaskočí. Na konci roku 2012 ve Strakonicích žena
nabízející deku požádala seniorku o sklenici vody.
A výsledek? Důchodkyni z peněženky zmizelo 14
tisíc korun.
Ačkoli jsou podvodníci při vykonstruování svých
klamavých legend vynalézaví, na Strakonicku se
daří množství případů snižovat. Zatímco v roce 2011
jich policisté zaznamenali 16, loni už jich bylo pouze
pět. „Pokles vidím v prevenci mezi seniory a zároveň
díky medializaci konkrétních případů v televizním
zpravodajství a tisku – lidé jsou opatrnější, o čemž
svědčí i případy, kdy senioři pachatele z domu

vyhnali s prázdnou. Ale i tyto návštěvy, kdy pachatelé
nepochodí, je důležité hlásit policii, protože zde osoby
prověříme a jejich pohyb zaneseme do systému,“
vysvětlila Nováková. Jako ukázkový příklad vyzdvihla
chování žen z Volyně a z Hluboké nad Vltavou, kterým
telefonoval údajný příbuzný s žádostí o peníze a ony
zpětně volaly příbuzným, aby si báchorku ověřily.
Když zjistily, že se nezakládá na pravdě, informovaly
policii. Ještě týž den však došlo k obdobnému
telefonátu, kterému uvěřila osmdesátiletá žena
a přišla tím o 40 000 Kč. „Uvěřila historce, že její syn
potřebuje urychleně peníze na auto, a poslal pro ně
svou kamarádku. Seniorka peníze cizí ženě předala
a bohužel synovi zavolala až poté. Dozvěděla se
pozdě, že byla obelhána,“ vylíčila mluvčí.
Martina Vaněčková

KULTURNÍ KALENDÁŘ – KVĚTEN 2013
HRADNÍ PALÁC
Otevřeno: úterý – neděle 9:00 – 16:00 hod.
Po stopách archeologie
30.3. – 28.7.
Výstava připomíná výsledky odborné činnosti archeologického pracoviště
muzea v letech 1978 – 2012, formou fotografií, plánů, kreseb a krátkých
zpráv o výzkumech, doplněné významnými nálezy.
Káva, kafe, kafíčko…
30.3. – 4.8.
Historická výstava o kávě a o všem co k ní patří.
Předmět měsíce
Restaurovaná křesla z období kolem r. 1870.
KAPITULNÍ SÍŇ
Konzervování archeologických nálezů
15. 5. 2013 v 17:00 hod
Přednáška na téma specifická konzervace předmětů nalezených při
archeologických výzkumech.
Přednášející: Mgr. Nela Vadlejchová
Vstupné: 20/10 Kč
Koncert Dua sourozenců Hévrových
22.5. v 18:00 hod
V programu zazní skladby J. Brahmse, J. Suka, F. Chopina, E. Ysaye
a Ch. Gounoda.
Housle Martina Hévrová, klavír Patrik Hévr.
Vstupné: dobrovolné

NA STRAKONICKÉM VÍTÁNÍ LÉTA PADALY REKORDY
Strakonickému vítání léta letos patřila sobota 27. dubna. Startovalo se již desátým rokem na hradě
a trasy byly dlouhé 13, 35 a 54 kilometrů. Vydalo se na ně o 69 cyklistů více než loni, celkem byste
jich napočítali 194. V minulém roce se přitom ve Strakonicích oﬁciálně zahajovala jihočeská cyklistická
sezona, na kterou přijelo 605 účastníků, ti se ale sjeli z celých jižních Čech. A mimořádný byl i zájem
o akci pro děti nazvanou Pochod kapra Jakuba. Zapojilo se do ní 195 soutěžících, což je o sedmdesát
více než loni. Zábavného programu se zhostili profesionální umělci i zdejší tanečníci z klubu RM Dance
a tanečních kroužků Domu dětí a mládeže. Děti pobavila pohádka divadla Kos Jak se Janek nemohl
rozhodnout, vystoupení kouzelníka Pavla Kožíška a Hanky Mašlíkové nebo také Klaun Fíla, který je učil
žonglovat. Na závěrečný program, koncert Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu, si počkalo kolem 300 lidí.
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Přes přechod bez kil navíc.

Klimakterium je období, které je spojeno se
snižováním aktivity vaječníků. V důsledku toho
klesá hladina pohlavních hormonů, v důsledku
toho vzniká nerovnováha, která se projevuje
návaly, nespavostí, úzkostmi, pocením,
bušením srdce, zpomalením metabolismu atd.,
v důsledku toho se zase mění způsob spalování
tuků a v důsledku toho zase přibíráme. Je
to vlastně takový řetězec. Řetězec, který
nevynechá žádnou z nás. I tak ale nemusí být
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menopauza strašákem, který zažehná poslední
sny o dokonalé siluetě…
Výkyvy tělesné hmotnosti v přechodu postihují
okolo 70 % žen. Ty, které s kolísáním hmotnosti
nikdy problémy neměly, nevyjímaje. Klimakterium
je období, kdy už tolik nezáleží na genetických
predispozicích a pohybových aktivitách, jako na
estrogenu a progesteronu, pohlavních hormonech,
které mimo jiné ovlivňují také metabolismus tuků.
Kila na břiše jdou rychle dolů
Ženy v produktivním věku ukládají tuky nejčastěji
do stehen a zadečku. V období klimakteria se tuky
koncentrují spíše do oblasti břicha,“ říká Mgr.
Monika Dubědová výživová poradkyně centra
NATURHOUSE v Strakonicích. Shodit břišní kila
přitom není zas tak složité. „Se shazováním kil
v této oblasti máme s klientkami velmi dobré
výsledky. Úbytek tuku v těchto partiích je také
poměrně rychlý,“ doplňuje dietoložka.
Zvládnete to sama?
Většina žen zkusí první známky přibírání eliminovat
sama a sahá po dietách. Nejčastěji po těch, které
slibují rychlé výsledky. To, že organismus může
reagovat úplně jinak v době, kdy s nimi „cloumají“
nevyzpytatelné hormony, si už nepřipouští. Než
proto začnete sama bojovat s kily navíc, dobře si

rozmyslete, jakou zvolíte cestu. „Hrozbou spousty
klientek, které zkouší redukovat kilogramy samy
podle dietních příruček či doporučení, která
najdou například v časopisech, je jo-jo efekt,
který je v pokročilejším věku už daleko obtížnější
vyrovnat,“ varuje Mgr Monika Dubědová.
Dobrá rada nad zlato nemusí stát tisíce, nemusí
stát dokonce nic
Mnoho žen hledá odbornou pomoc až ve chvíli, kdy
skončí všechny „domácí“ pokusy neúspěšně. Tím si
ale připraví horší podmínky pro redukci hmotnosti.
„Klientky, které v období klimakteria přijdou řešit
svůj problém na pobočky NATURHOUSE, často
mívají bohužel rozházený metabolismus. Přitom
by bylo vše ještě jednodušší a rychlejší, kdyby
bývaly přišly rovnou,“ říká Mgr. Monika Dubědová
Důvodem je podle výživové poradkyně strach, že
je to bude něco stát. „Konzultace, včetně těch
týdenních pravidelných, kdy klientku monitorujeme
a průběžně vyhodnocujeme, zda je výživový plán
nastaven správně, jsou zdarma,“ dodává. Než se
proto rozhodnete vyzkoušet osvědčenou dietu,
která na vás kouká ze stránek časopisů, zvažte,
jestli není přeci jen lepší se rovnou objednat na
www. naturhouse-cz.cz a zavítat na jednu
z více než 60 poboček po celé České republice.
PR

Chráněná pracovní dílna
Možnost náhradního plnění

MERRELL

PRACOVNÍ POMŮCKY & OUTDOOR

2TCEQXPÊQF÷X[ XK\KVMC8CwÊHKTO[1DNGéGOG8¾UQFJNCX[CåMRCV÷

AKCE NA MöSÍC KVĚTEN

platnost od 13.5 - 6.6. 2013 (nebo do vyprodání zásob)
AKČNÍ CENA

SPRANDI SQ-109-26-01
YHOLFHOHKNiD]iURYHĖ
SURG\ãQiGtN\SRXåLWpPX
PDWHULiOXNRPELQDFHWH[WLOXD
V\QWHWLN\-HYKRGQiMDNQD
VSRUWWDNLEČåQpQRãHQt
YHO

859,AKČNÍ CENA

PRESTIGE originál ý5YKRGQiSURYROQêþDV
WXULVWLNXUHNUHDþQtVSRUWDSURSUiFL-H
SRKRGOQi]DUXþXMHY\VRNêNRPIRUWSĜLQRãHQtD
]GUDYRWQtQH]iYDGQRVWEDUYDEtOiQHERþHUQi
YHO

AKČNÍ CENA

999,-

839,-

.UDĢDV\'(60$13/86
PRQWpUNRYpãRUWN\PRGHUQtKR
VWĜLKXVPXOWLIXQNþQtPLNDSVDPL
JP±%$3(6
YHO

985,-

SPRANDI SO-112-36-01
VSRUWRYQtVDQGiOH6SUDQGLSĜHGVWDYXMt
VSRUWRYQtREXY]DPČĜHQRXSĜHGHYãtPQD
UHNUHDþQtVSRUWDYROQêþDV
YHO

579,-

479,-

Kalhoty DESMAN
PLUS
PRQWpUNRYpNDOKRW\GR
pasu PRGHUQtKRVWĜLKXV
PXOWLIXQNþQtPLNDSVDPL
DNDSVRXQDPRELO
JP±%$3(6
YHO

AKČNÍ CENA

790,-

599,-

AKČNÍ CENA

439,-

359,-

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
Petra Měšťanová, Městské informační centrum Strakonice
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!

Dnes budeme pokračovat dál po Velkém
náměstí a začneme domem č. p. 148, jehož
majitelem byl cukrář František Hoch, který měl
obchod u mostu ve Švamberkově ulici, obchod
s prádlem zde měl také pan M. Kučera, stavební
ﬁrmu zde měl pan Václav Rainer,bydleli zde
měřítkář František Hora, zedník Jan Šíma, byla
zde prodejna textilu DIREKTA, později textil
TEP, pletené zboží a prádlo a i dnes je zde
prodejna textilu a ve dvoře s pavlačí je nyní zubní
ambulance MUDr. Hradecké.
K němu navazuje druhá část domu s č. p.
149, zde míval ordinaci pan doktor MUDr.
Oldřich Podrabský, jako malé děcko jsem
s maminkou k němu chodíval, též zde měl
obchod střižním zbožím Jiří Čermák a bylo zde
pekařství František Pižl. Dnes je zde prodejna
„Lucie“ sklo a porcelán. Následuje č. p. 150,
zde bydlel obchodní příručí Jiří Klas, bývala zde
prodejna dětského a kojeneckého zboží, bylo
zde papírnictví a školní potřeby pana Gustava
Klase, po něm nastoupil Karel Klas, byla zde
prodejna obuvi a textilu, vietnamská prodejna,
dnes je zde second hand Front-Front. Přicházíme
k č.p. 151 domu cukráře Adolfa Číhy, zde bydleli

a obchodovali: soukeník Matěj Anton, konfekce
Richard Klein, který vykupoval taky kůže, obuvník
Julius Macner, koloniál Anna Ženíšková, kde
se prodávala káva značky „Kulík“, též okresní
nemocenská pokladna a obchodník Zikmund
Ehrmann. Později zde byla prodejna mléčných
výrobků, ovoce a zelenina a v současnosti
second hand a květinářství „Kytičky“. Následuje
č. p. 152, zde bydleli pekař Karel Habesberger,
hodinář František Kubo, mechanik František
Soukup a Josef Mecl, později oprava hodinek
a klenoty. Dnes zde je Big pizza Maida. V domě
č.p. 153 Jindřicha Staňka bývali: obchodník

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.
8

s dobytkem Bedřich Kupka, kloboučníci
František Brázda, Lukáš Oskar a později Karel
Mařík, pánský krejčí Josef Stiegler, krejčová
Vlasta Stieglerová a zámečník František
Trávníček, později prodejna zeleniny, Filatelie
a papírnictví a nyní Denny Rose a Proﬁtread,
s.r.o, okna dveře.
Všechny tyto domy měly své dvory vesměs
s pavlačemi a zahradami do ulice Kochana
z Prachové, kde kolem dříve teklo jedno
z ramen Otavy tvořící část „ Na Ostrově“. Příště
budeme postupovat dál k Hradební ulici.
zdroj: Malířský Jan

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

Pavlína Havlová

MASÁŽE

- Candella
massage „masáž svíčkou“
-Breussova masáž
-Sportovní a rekondiční
-Protimigrénová masáž
-Baňkování
-Dárkové poukazy

Adresa: OC Maxim, BezdČkovská 30,
Strakonice
Tel.: 733 518 758

PR
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VEZMĚTE DĚTI ZA ZÁBAVOU NA MAXIM DEN!
Dospělí tam získají dvouměsíční slevové karty.
dárku - zákaznické slevové karty. Díky této novince
se nákup v OC Maxim stane hrou i pro dospělé.
Většina obchodů v OC Maxim si totiž stanovuje
vlastní akce, na které budou smět zákazníci kartu
použít. Nejčastěji to budou slevy v řádech několika
procent stanovených prodejcem nebo akční slevy
vztahující se na vybrané zboží. Platnost slevové
karty potrvá celé dva měsíce, takže nebudete muset
spěchat a pokud budete sledovat naše noviny či
facebookové stránky OC Maxim, dozvíte se seznam
aktuálních nabídek pro použití této karty.
A doprovodný program? Prostě show a adrenalin.

Napodobují vaše děti tanečky z televize? Pak je
uchvátí společné tancování dětí, které bude na ploše
před obchodním domem předcvičovat lektorka se
svým čtyřčlenným dětským týmem. Tahle dance
show začíná už ve 14:20 a potrvá půl hodiny.
Připravené je i zpívání klubu Toledo, a to o hodinu
později.
Lahůdkou bude módní přehlídka plavek a trendy
oblečení, které nabízí přímo prodejny OC Maxim.
Uskuteční se opět před budovou OC Maxim a její
začátek je naplánovaný na 15:40.
Program vyvrcholí dechberoucí podívanou v podání

top jezdců na kolech doporučených Jakubem Říhou.
Mistři ve skocích předvedou zvládání variabilních
obřích překážek, které budou na akci speciálně
dovezeny. Tato „třešnička na dortu“ má odstartovat
v 16:00.
A pokud rádi soutěžíte, můžete vyplnit dotazníky
k fungování OC Maxim, na základě kterých se
pokusíme vylepšit naše služby. Vyplněné formuláře
vhodíme do slosování a v 16:45 desítku lidí
odměníme dárkovými balíčky DM drogerie, takže
neodcházejte předčasně. Máte se skutečně na co
těšit. A my se těšíme na Vás!
PR

MAXIM DEN: Veselé akce na děti čekají venku i uvnitř
Zabavit děti a ještě je k tomu něčemu přiučit. Tímto
směrem se bude ubírat zábava při Maxim dni ve
Strakonicích. Velkou zásluhu na tom budou mít dvě
ženy: Ivana Váchová a Petra Hovorková která cvičí
pod záštitou volyňského Fit Studia Atlantic . První
jmenovaná před třemi lety založila ve Strakonicích při
Hudební škole Yamaha Volnočasový klub Toledo, který
reaguje na nové potřeby rodičů v dnešní době
„Budeme si hrát, tvořit, zpívat, a připraveny jsou
minizpěvníky, díky kterým si snadno a rychle
může zazpívat i obecenstvo,“ vyjmenovala
Ivana Váchová s tím, že zpívání se při hezkém
počasí uskuteční venku. Představí se i nejmladší
dětičky s maminkami z předškolních programů
Hudební školy Yamaha. Budeme se snažit zapojit
i publikum. Před jejím Dětským koutkem ve
3.podlaží OC Maxim bude pro děti přichystáno
malování na obličej zdarma. S možnostmi vyžití
a širokou nabídkou Dětského koutku se budou
příchozí seznamovat zadarmo. Pokud si budou

chtít děti v herně zaskotačit, rodiče v rámci akce
potěší sleva vstupného z 80 na pouhých 20 Kč.
Soutěže a další zábava pak bude přizpůsobena
věku dětí, které budou přicházet. „Dětský koutek
provozujeme v OC Maxim od prosince a rodiče
se na nás neustále obracejí s novými požadavky,
takže škála činností a služeb se rozrůstá.
Počítáme s tím, že akci ke dni dětí rodiče využijí
k tomu, abychom je na místě o všem dopodrobna
informovali a děti si mohly vyzkoušet např. velmi
oblíbeného hopsacího koníka, skákací hrad či
trampolínu,“ sdělila Váchová. Pro nadcházející
letní období jsme připravili prázdninové
Pohádkové týdny, celodenní hlídání dětí od 2-10
let. V herně dětského koutku je také možnost
uspořádat dětskou narozeninovou párty. A
pozor, u všech nabízených služeb právě došlo k
úpravě cen tak, aby byly dostupné v co nejširší
míře. Nutno dodat, že jsou v Dětském koutku
naplánovány akční slevy na celé dva dny, čtvrtek

a pátek, jako oslava dětských dnů. Vybrané
nápoje a občerstvení v mini-café za 20 Kč, na
nákup veškerého sortimentu v obchůdku sleva
-10%.
Před obchodním domem se bude konat premiéra
- tancování pro děti. Bude v režii lektorky Volyňského
Fit Studia Atlantic a jejích čtyř svěřenkyň z taneční
skupiny Hvězdičky. Všechny v jedné řadě budou
na volné ploše před obchodním domem dětské
tancování s prvky dance ﬁtness, latino-ameriky
a aerobiku předcvičovat. „Na akci jsem vybrala
snazší choreograﬁi. Její prvky se opakují podle fází
písničky. Secvičovali jsme vše v kolektivu ve Volyni
a děvčata už se opravdu nemohou dočkat,“ uvedla
lektorka. Společné dětské tancování při Maxim dni
vypukne v 14:20. „Vybrané písničky čítají dohromady
půl hodiny, uvidíte, že za tu dobu choreograﬁe všichni
zvládnou. Děti se vydovádí a pár prvků si určitě
i zapamatují, aby si mohly zdravě zacvičit i samy
doma,“ řekla s úsměvem.
PR

Kola kolem dokola obchodního centra Maxim
A právě Jakub nám celou akci pomáhá
zorganizovat, protože o kolech a ježdění toho
ví více než dost.

31. května na Maxim day pro vás připravujeme
také BMX bike show neboli skoky přes překážky
na kolech. Několik Strakonických bikerů se zhost
ísvého úkolu s chutí a předvedou vám, že je kolo
především baví.
Kluci pro vás budou skákat od 16:20 hodin
a můžete se těšit na opravdová esa.
Dvacetiletý závodník fourcrossu Jakub Říha
z Písku na kole závodí už 13 let. Z počátku se
věnoval bikrosu, ale postupně přešel na horská
kola, konkrétně na 4 Cross, kterému se věnuje už
6 let. Poslední tři roky jej kombinuje s downhillem.
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Pokud se dětem na dětském dni Maxim
day budou kluci na kolech líbit a budou na
kole chtít začít také jezdit, nebo už pomalu
začínají, zeptali jsme se Jakuba, na co by se
měli soustředit. A co by měli rodiče obstarat
ohledně bezpečnosti dětí.. „Je to potřeba pořád
brát jako zábavu,“ odpovídá Jakub, „bavit se
ježděním a ono to postupně přijde.“ A dodává,
že čím více děti jezdí, tím mají více zkušeností
a posouvají se dál. A ohledně bezpečnosti Kuba
doplňuje, že je dobré mít kamarády, kteří jsou
na podobné úrovni, protože s nimi se můžete
hecovat navzájem, tím se zlepšovat, ovšem
zároveň tak dáváte jeden na druhého pozor
a zajistíte tím i větší klid směrem k rodičům.
Jaké terény by měli budoucí „kolaři“ vybírat?
Jakub radí, že se výběr kola samozřejmě hodně
odvíjí od toho, čemu by se děti chtěly věnovat.

„Je toho hodně. Můžou jezdit ve skateparku
nebo třeba někde po lese. A právě od toho se
odvíjí i výběr kola. Pokud začínáte, je určitě
dobré si vyzkoušet všechno, i když třeba kolo,
které máte, není úplně ideální, ale takto nejlépe
zjistíte, co vás bude bavit nejvíc,“ nabádá.
Pomalu ale jistě se blíží léto, a pokud plánujete
dovolenou s dětmi a děti se kola nechtějí vzdát,
doporučuje Kuba třeba Lipno. „Sice zase záleží
na tom, jaké disciplíně, respektive na jakém
kole děti jezdí, ale určitě existuje celá řada
dalších bike parků v horách, kde si rodiče užijí
dovolenou a děti si parádně zajezdí!“
A poslední věc, avšak neméně důležitá, je
podpora rodičů, protože tento sport je o tvrdé
dřině, a podle Jakuba stojí spoustu času
stráveného na tréninku nebo po závodech:
„Takže to nejdůležitější je, aby do toho byli
zapálení i rodiče a své děti maximálně
podporovali i v případě, že se rozhodou jezdit na
nejvyšší úrovni.“
Barbora Dvořáková
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Švandovská mystiﬁkace
versus Oblastní hospodářská komora Strakonice
V letošním druhém čísle Zpravodaje města
Strakonice se veřejnost mohla seznámit
s předloženým městským rozpočtem na rok 2013.
Na paní ředitelku Hospodářské komory Strakonice i
na mne se podnikatelé a i někteří občané obracejí
s dotazy, jak je to s tím, že město hospodářskou
komoru ﬁnancuje. Vede k tomu jednoduchý a prostý
důvod.
V rozpočtu výdajů na rok 2013 je v řádku
Příspěvky pro sport, kulturu, volný čas a Jihočeskou
hospodářskou komoru uvedena částka 10 milionů
20 tisíc Kč. Logicky může z uvedeného vyplývat, že
město hospodářskou komoru ﬁnancuje.
Není tomu tak. Okresní hospodářská komora
obdrží od města příspěvek 70 tisíc za rok. Tyto
prostředky jsou zcela použity na akci, které je samo
město a živnostenský úřad spolupořadatelem,
a též městské úřady Blatná, Vodňany a Volyně.
Jde o soutěž, jejíž vyhlášení proběhlo 18. 4. 2013
na zasedání členů ObHK Strakonice. Soutěž je
každoročně vyhlašována na téma: Významný
živnostník, ﬁrma, osobnost a rodák uvedených měst.
Slavnostní vyhlášení výsledků uvedené soutěže
proběhne na akci, která nese název Fórum
podnikatelů. Pro letošní rok se akce bude konat17.
10. 2013 v prostorách strakonického hradu
a pořadatelem je Oblastní hospodářská komora

Strakonice. Veškeré tyto ﬁnance od města, tedy
70 tisíc korun, jsou použity k tomuto účelu. Na
slavnostním vyhlášení výsledků se pravidelně
schází okolo 140 zúčastněných, jsou mezi nimi
nejen členové hospodářské komory, ale zástupci
ﬁrem, podnikatelských subjektů, zástupci měst
a obcí, neboť do soutěže vysílají své nominace,
a samozřejmě ocenění.
Z těchto prostředků se hradí dárky pro oceněné
a celý doprovodný program s občerstvením pro
přítomné.
Ještě bych ráda uvedla pro veřejnost několik málo
informací, které se komory týkají.
Oblastní hospodářská komora Strakonice
má v současné době 90 členů. Na komoře ve
Strakonicích pracuje jedna zaměstnankyně, a to paní
ředitelka Pavlína Dejmková, která je zaměstnaná
na klasickou pracovní smlouvu u Jihočeské
hospodářské komory. Dále zde pracuje oblastní
rada, jejíž jsem předsedkyní, v současné době má
jedenáct členů. Jsou to zástupci ﬁrem a podnikatelů
a jsou voleni ostatními členy hospodářské komory.
Všichni zvolení pracují bez nároku na honorář
a všichni členové hospodářské komory hradí
pravidelné příspěvky.
Jaroslava Kůgelová
Předsedkyně Rady oblasti Okresní hospodářské komory
Strakonice

V cukrárně si vychutnáte milou atmosféru,
ale pochutnat si můžete i na kytici

Za každý malý obchod jsou dnes lidé rádi. V
obchodním domě Hvězda před devíti lety začínala
provozovat svou cukrárnu Jana Kazbundová. Té
se podařilo ze skromných poměrů postupně
seskládat království, v němž oči brouzdají od
nabídky občerstvení, přes nejkvalitnější a různé
druhy čaje, stáčená moravská vína, dárková
potěšení i čokolády z končin jako je Belgie,
Francie, Tanzanie, Dominikánská republika či
Uganda.
„Začala jsem opatrně a bez dluhů. Že jsem si
nepůjčila, to asi každý neuslyší rád. Bylo to díky
tomu, že při pořízení cukrárny vás nesvazují
takové ﬁnanční náklady jako je tomu u jiných
oborů, nemusela jsem pořizovat drahé stroje
nebo například vykupovat pozemky. S vybavením
cukrárny mi pomohli dodavatelé. A je pravda, že
12

v začátcích odčerpáte z rodiny veškeré peníze,“
vysvětlila s tím, že další podmínkou je trpělivost.
Představa, že se po půl roce podnikání vydělá
na auto nebo jiné požitky, je mylná. Uvedla, že v
podnikání neustále počítá. Zisk přichází pomalu.
Bilancuje se mezi náklady a příjmy tak, že se
nabídka na pultech postupně rozšiřuje a krámek
pozvolna rozvíjí.
Aby návštěva cukrárny byla tím zážitkem, po
kterém zákazníci touží, musí v něm panovat
přátelská atmosféra. V pracovní partě i směrem

Dárkové kytice složené z čokoládových italských bonbonů, které
majitelka sama vyrábí, jsou velice oblíbené

k příchozím. „Malých obchůdků by určitě mělo
být více, protože v nich lidé nacházejí kontakt
s prodavačkou. Není to neosobní a uspěchané
jako v supermarketech, kde nás nutí nakupovat
doba. Každá prodavačka se zde přesvědčí o

tom, že co k lidem svým chováním vyšle, to se jí
vrátí,“ vysvětlila majitelka. S nadsázkou dodala,
že laskavostí přiměli nakonec k úsměvu i ty
nejzapšklejší příchozí. „Už dvě zaměstnankyně mi
odešly na mateřskou dovolenou a stálí zákazníci
se na ně ptají. Když nás tu navštíví s dětmi, přála
bych vám vidět ten poprask,“ dodala majitelka
cukrárny.
Jejímu podnikání také výrazně pomáhá
bezbariérový přístup obchodního domu. Mezi
pravidelnou klientelu patří návštěvníci z domova
důchodců, ústavů pro handicapované a lidé na
vozíčku. „Úbytek o tyto zákazníky by byl citelný.
Jinak si u nás nejčastěji dávají dostaveníčka
maminky s dětmi, důchodci, kolegové z práce,
ale scházejí se tu i páry a přátelé, kteří hledají
nekuřácké prostory. Na tržbě je také výrazně znát,
pokud se v okolí konají nějaké akce. Mezi největší
patří Václavská pouť, pochopitelně,“ zasmála se.
Nad otázkou, co je dnes u zákazníků
nejžádanějším prezentem, se dlouze zamyslela.
„Nejvíce mne překvapuje obrovský zájem o čaje.
A pravidelně se sem vracejí i pro ty druhy, které
nepatří mezi nejlevnější. Radost mám i ze zájmu
o kytici z čokoládových italských bonbonů,
kterou sama vyrábím,“ dodala.
PR

MAXIM DEN DOSPĚLÝM - módni přehlídka o tom, jak vypadá léto!
Ti nejmenší na dětský den zpravidla přicházejí za
doprovodu starších sourozenců a dospělých. Ani ti
se ale nudit nemusí! Náš program na ně pamatuje.
Všimněte si, že byl původně dětský den přejmenován
na Maxim den. Akce se totiž od letošního roku
zaměřuje na to, aby pobavila nejen děti, ale i jejich
doprovod, všechny zákazníky obchodního centra
Maxim i náhodné kolemjdoucí. Lahůdkou v letošním
programu Maxim dne je módní přehlídka, která přiblíží
léto, jak nejvíce jen to je možné. Modelky obléknou

právě nájemci našeho obchodního domu URBAN
SHOP a BODY LINE, které najdete v přízemí. Těšit se
proto můžete na kombinaci trendy oblečení a plavek
pro dospělé, což je sortiment, který tyto prodejny
nabízejí.
„Prodáváme dámské a pánské plavky. Hlavně ženám
chyběl na trhu dostatečně velký výběr ve velikostech,
a proto spolupracujeme s dodavateli, kteří mají široký
sortiment a třeba košíčky u dámských plavek vyrábějí
až do velikosti G. Kvalita materiálu musí splňovat
podmínky plavání u moře, v bazénu a na opalování.
Nabídka je ale uzpůsobena i těm, kteří žádají například
zeštíhlující plavky,“ vysvětlila majitelka BodyLine Jana
Petříková. Dodala, že z katalogů jejích dodavatelů,
Triumph, Triola, Litex, Timo či Arena, je možné si
vybrat a objednat zboží přímo v prodejně, a to do
konce června. Styly a barvy plavek, které v létě pofrčí,
jsou pestré a musíte je podle jejích slov zkrátka vidět.
Důležité je, že se nejedná o zboží pro modelky, ale pro
všechny typy postav, a nabídka vychází vstříc lidem
každého věku. „Jako zajímavost ale mohu uvést, že se
letos v létě do nabídky hodně vrací tygrované vzory,“
dodala Petříková.
Co se bude v létě nosit, přiblížila i prodavačka Urban
shopu Jana: „Vrací se hodně kanýrky a skládané
sukně, my jsme jim říkávali plizované. Naprostým
hitem zůstávájí úzké upnuté kalhoty.“ Tento obchod
nabízí velmi moderní oblečení v duchu sportovní
módy a ležérní elegance. Značky jako Vigoss, Big star,

džíny značky Red star vyhledávají i celebrity např.: Sarah Jessica
Parker (na fotograﬁi)

Smash, Face či Redspot nabízejí kromě sukní, letních
kalhot, džínsů také jarní a letní saka, která lze velmi
raﬁnovaně kombinovat a hodí se jak do společnosti,
tak ven na procházku apod. I tento obchod je zacílený
výhradně na dospělé, ovšem pro trendy styl si ho
oblíbili zejména náctiletí a střední generace.
PR
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TAJENKA O CENY

Tajenka z minulého čísla zní: KVETOU FIALKY
Výherci minulého čísla jsou: Václav Žídek, Strakonice a Lucie Krumlová, Strakonice

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail:
krizovka@ocmaxim.cz (do 3. června 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 17. června 2013 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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CENTRUM
STRAKONICE

D interier - ǎĄŬ
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Raisova 1004,
Strakonice

www.dinterier.cz
www.sapeli.cz

ŽENA. Roušku jejího tajemství poodhalují fotografové krásně.
Do 2. ročníku znovuobnovené mezinárodní
soutěže Žena Strakonice bylo letos přihlášeno
zhruba tři tisíce fotograﬁí, což je dvojnásobek oproti
minulému ročníku. Prestižní fotograﬁcká událost
byla opětovně zavedena v roce 2011, tehdy bylo
soutěžních snímků 1534.
Ty nejlepší bude nyní v květnu vybírat hodnotící porota
složená z nejuznávanějších odborníků fotograﬁe, tj.
Garik Avanesian, Riccardo Busi, Jaroslav Kučera, Rudolf
Stáhlich a Robert Vano. Jedna z těchto osobností,
legenda české dokumentární fotograﬁe Jaroslav
Kučera v Tereziánském křídle Starého královského
paláce na Pražském hradě právě představuje průřez
své tvorby nazvaný Jak jsem potkal lidi.
Při vernisáži titulovali přátelé a uznávaní
profesionálové fotograﬁckého světa Kučeru jako
„fotografa života, jehož mistrovství spočívá v odvaze
a umění najít si cestu k lidem kamkoli“. Radek
Burda vydal článek s vystihujícím titulkem, který
nelze překonat: Zhroucené sny a domov v igelitce.
Lidé Jaroslava Kučery. A označuje výstavu za
koncentrovanou výuku humanismu.
Ke snímkům, které vyobrazují postavy z míst obecně
označovaných za společenské dno, uvedl dlouholetý
autorův přítel Dušan Veselý toto: „I mezi těmito
vyděděnými nebožátky si Kučera vybírá. Bezduchým
zabijákům a vychytralým chmatákům se vyhýbá. A taky
exkluzivním prostitutkám, co si nechaly implantovat
do rozkroku bankomat, jak se mezi nimi říká. Když
16

Výraz Rebeky vprostřed ponuré ulice nebylo možné přejít bez zamyšlení.
Tak vznikla fotka Petra Strbačky u snímku Jaroslava Kučery.

ale objeví ve vašich očích záblesky snů, které se
kdysi zhroutily, a vy jste učili svůj smutek plavat,
jste jeho člověk.“ Tohle je už pětačtyřicet let životní
krédo fotografa Kučery. „V jeho fotograﬁích najdete
mnohé společenské události: pohřeb Jana Palacha,
Sametovou revoluci, protiglobalistické demonstrace a
každá z těchto akcí autorovi přinesla slávu a vážnost.
Přesto jeho největší síla zůstává v obyčejném zachycení
obyčejného, ale stále a stále se dravě klubajícího a na
svět se deroucího, živoucího života,“ objasňuje Burda.
A s jakou formou zachycení ženského aktu se
můžeme setkat u umělce typu Jaroslava Kučery?
Pražská expozice uvádí i sérii snímků nahých žen,
kterou fotograf v minulosti pořídil na strahovských

kolejích. „Nejsou to akty, jak se dělají dnes, žádná
krása bez závoje v romanticky rozptýleném světle.
Jsou to surové záznamy skutečného života v celé
jeho zranitelnosti a nevinnosti. Překonejte svůj
ostych, překonejte svůj stud a třeba i pohoršení a
pozorně si ty fotograﬁe prohlédněte. Je v nich příběh
Člověka,“ vybízí Burda.
Možnost zamyšlení nad ženou a životem, který
představuje, budete mít i ve Strakonicích. Zahájení
výstavy 14.mezinárodního fotograﬁckého bienále
Žena/Women Strakonice, kde spatříte porotou oceněné
a vybrané snímky se připravuje na 20.července
do Maltézského sálu hradu a potrvá do 31.srpna.
Informace chystáme i do příštího vydání novin.
Martina Vaněčková

