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EXIT Tour ve Strakonicích
Po roce a půl, ve dnech 7. a 8. října, zavítalo do Strakonic mezinárodní turné EXIT Tour.
Na tomto projektu spolupracovaly dvě vybrané střední školy – Euroškola a Vyšší odborná
škola, střední průmyslová škola a střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice.

EXIT Tour by se však nekonala ani bez pomoci místní neziskové organizace Křesťanské
akademie mladých a rockové kapely Dizmas
z Kalifornie. Díky výše jmenovaným se uskutečnily kulturně-vzdělávací programy pro
teenagery. Obsah tak naplňoval požadavky
ministerstva školství na zajištění Minimálního

pokračování na str. 2

INZERCE V NOVINÁCH MAXIM
Pro dotazy o podmínkách, cenách inzerce
a objednávky inzerce na tel.: 724 360 086
nebo na e-mailu: redakce@ocmaxim.cz
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EXIT Tour ve Strakonicích

preventivního programu.
Vše vypuklo hned první zmiňovaný den na
Euroškole ve Strakonicích, kdy od 8:00 byl
zahájen úvodní program pro studenty s interaktivní show a jmenovanou rockovou kapelou.
Následovaly dvě série workshopů, kdy bylo
současně uspořádáno 4–5 přednášek pro
různé třídy.

žijících pamětníků, které zachránil Nicholas
Winton. Návštěvníci se tak z jeho vyprávění

dozvěděli nejen o jeho odchodu v osmi letech
pod číslem 652 z tehdejšího Československa,
kdy naposledy v životě viděl svou rodinu, ale

Jeden ze seminářů – Image v USA – vedli
i samotní členové kapely. Studenti tak měli
možnost dostat se do kontaktu s rodilými
mluvčími a mohli si zábavnou formou procvičit angličtinu v praxi.
Stejný program se uskutečnil i v úterý pro
vyšší odbornou školu.
Mimo jiné byly pro veřejnost připraveny dvě
podvečerní akce.
V pondělí 7. října přijel do Strakonic na přednášku s názvem Dvakrát zachráněné dítě Tomas Graumann, který je jedním z posledních
i o jeho dětství, které strávil ve Skotsku, nebo
o misionářství s domorodci na Filipínách. Po
přestěhování do Ameriky si se svou ženou Carolin adoptoval dvě děti, poté se jim narodili
další dvě. Dnes mají deset vnoučat. Do České
republiky se vrátili po revoluci, aby zde učil
angličtinu a vyprávěl svůj příběh. Sám říká
a věří: „Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdáme.“
EXIT Tour zakončila tuto dvoudenní akci v úterý 8. října koncertem skupiny DIZMAS v Music
baru na Křemelce, kde kromě zpěvu zazněly
i zážitky členů kapely z hraní nejen po České
republice, ale i o jejich osudech a víře v Boha.
Více informací o EXIT Tour: http://www.
exittour.cz/

Josef Němec

2

RENOVACE VANY – NOVÁ VANA DO STARÉ BEZ BOURÁNÍ
Firma Renovo-cz vám chce představit
nejlevnější a nejkvalitnější možný způsob
renovace vaší poškozené vany. Tento systém
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 vanové vložky
na míru pro vaši vanu je akrylát, který se používá
na výrobu klasických 100% akrylátových van
nabízených na trhu. Akrylátová vložka se vlepí
to vaší stávající vany.
Poskytujeme záruku 5 let, avšak životnost
100% akrylátové vany je prakticky neomezená.

Akrylátové vanové vložky vyrobené
ze 100% akrylátu jsou vysoce kvalitní.
V současné době lze nalézt na našem trhu
dva typy akrylátových van, a to vyrobené ze
100 % akrylátu či ABS desek s akrylátovým
povrchem, které mají menší životnost a při
poškození jsou neopravitelné
!! POZOR !! na nekvalitní laminátové
a plastové vložky. Praskají a loupe se z nich
barva.
Akrylátová vložka musí mít minimálně
6-7 mm. Nejde jen o sílu akrylátu, ale
také o možnou údržbu akrylátové vany.
Při poškození naší vložky je možné akrylát
jednoduše zabrousit a vana vypadá zase jako
nová, což u běžných ABS desek potažených
akrylátem 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. Akryl je velmi lehký
snadno se s ním manipuluje. Je vnímán jako
teplý materiál jak fyzicky, tak i vizuálně.
Když už si budete zařizovat novou vanu,
firma Renovo-cz vám navíc zajistí zástěnu,

umyvadlo, baterii,
rozvod vody.

koupelnový

nábytek,

Na webových stránkách www.renovo-cz.eu
si můžete tedy nejen objednat (např. sprchy,
zástěny, keramiku, nábytek, baterie, doplňky,
ale také kategorii luxusní zboží, kde najdete
infrasauny, hydromasážní vany, bazény
a další), navíc se můžete nechat inspirovat
krásným vybavením do koupelny a získat
více informací ohledně našich služeb.
Nově nabízíme výměnu vany v bytovém
jádru za sprchový kout bez bourání s montáží
jeden den.
Více na www.renovo-cz.eu.

PR

plastová okna a dveře, solární systémy, tepelná čerpadla, FVE...
montáž, demontáž, likvidace, zednické začištění...

Nabízíme zajímavé slevy při zakoupení více našich
produktů
OTK Strakonice, Palackého náměstí 94, 602 297 766, strakonice@stakoplast.cz
www.stakoplast.cz www.stakosolar.cz
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Obdivuji každého člověka, který se rozhodl pro cestu pomáhat lidem
v nouzi, říká teprve dvacetiletý strakonický hasič Adam Svoboda

dobrovolných hasičů (SDH).

Jaká je v jednotce parta?

Jak dlouho se věnujete dobrovolné hasičské
činnosti?

HZS je Hasičský záchranný sbor České republiky,
dělí se na kraje (např. HZS Jihočeského kraje).

Této práci se věnuji přibližně dva roky. Samozřejmě,
že jsem mohl začít již dříve, ale chtěl jsem se
této činnosti věnovat až po dovršení osmnácti let,
neboť tato věková hranice je minimální v zařazení
hasiče do výjezdové jednotky. Členství v jednotce je
dobrovolné. Jedinec má ovšem povinnost absolvovat
pravidelné zdravotní prohlídky, ale důležitá je nejen
fyzická kondice, ale i psychická zdatnost.

JSDHP je jednotka sboru dobrovolných hasičů
podniku.

Parta je zde až na výjimky velice dobrá. Jsem
v jednotce nejmladší a jsem velice rád, jak mě
chlapi mezi sebe přijali.

HZSP je hasičský záchranný sbor podniku.
JSDHO je jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce, jež má určitý počet členů, kteří jsou odborně
způsobilí ke své činnosti a účastní se výjezdů.
SDH je sbor dobrovolných hasičů, má neomezený
počet členů, který se neúčastní výjezdů a zajišťují
plesy, požární dozory, schůze atd. V čele je starosta
sboru.
Příslušníci HZS, podnikových hasičů a část JSDHO
JPO II (JPO = druh zařazení jednotky) jsou za svou
práci placeni a JSDHO a SDH dělají svou činnost
dobrovolně bez nároku na ﬁnanční obnos.
Kde vy momentálně pracujete?
Jsem zaměstnán u podnikových hasičů Johnson
Controls Fabrics Strakonice, což je podnik bývalého
Fezka Strakonice v Heydukově ulici.

Co vás vedlo k tomu stát se hasičem?
Hasičina mě táhla již od mládí. Vždy mě lákali kluci
v helmách, co zachraňují lidi a hasí požáry. Později
jsem však zjistil, že hašení požárů je pouze část
práce, kterou hasičina obnáší. Výjezdy hasičů jsou
velice pestré. Krom zmiňovaného hašení požárů
vyjíždí hasiči například k povodním, autohaváriím,
které naštěstí nejsou na jihu Čech tak časté. Dále
také k technickým pomocím, jako je kupříkladu
asistence záchranné službě a policii při různých
událostech, často i při nouzovém otevření bytů.
Jak se hasiči odlišují?
Stručné rozdělení je: Hasičský záchranný sbor ČR
(HZS), podnikoví hasiči (JSDHP a HZSP), jednotka
sboru dobrovolných hasičů (JSDHO) a sbor
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Účastníte se již hasičských výjezdů?
Ano, výjezdů se účastním jak v práci, tak
i u dobrovolných hasičů, protože jsem zařazen
ve výjezdové jednotce v JSDHO Strakonice. Tato
jednotka vlastní dvě cisterny a jeden dopravní
automobil. V nejbližší době nám přibyde jeden
technický automobil.
Jakou zastáváte hodnost u JSDHO?
Zastávám hodnost „hasič“. Je to základní hodnost
u člena výjezdové jednotky JSDHO. Po třech letech
u jednotky budu zastávat hodnost „starší hasič“
nebo funkci řidiče „strojník“ či „technik“. Já osobně
bych se rád stal strojníkem.

Máte nějaký zážitek, o kterém byste nám
něco řekl?
Určitě nikdy nezapomenu na výjezd na jaře tohoto
roku při přívalovém dešti, kdy jsem den před
maturitou jel s JSDHO Strakonice na vytopené
garáže v Dražejově. Za velice hustého deště musela
naše jednotka odčerpávat vodu z garáží a příjezdové
komunikace. Odčerpávání velice komplikovaly husté
nánosy bahna. Tento zásah byl velmi vyčerpávající,
ale to nebylo vše, co nás tento podvečer čekalo.
Poté se naše jednotka ihned přesunula k další
technické pomoci, a to do strakonického hradu,
kde provedla odčerpání vody z nádvoří, strojovny,
kanceláří a následně jsme museli uvolnit nečistoty
z vpustí kanálů. Výjezd komplikovala komunikace
od hradu směrem k letišti, přes kterou jsme museli
řídit dopravu, protože přes cestu vedly hadice
od čerpadel. Přejezd hadic byl vyřešen pomocí
přejezdových můstků. Po ukončení zásahu se
naše jednotka přesunula do objektu městského
úřadu, kde hrozilo zaplavení střechy a následné
prosakování vody do objektu. Naštěstí se tato
hypotéza nepotvrdila, jednotka se mohla vrátit zpět
na hasičárnu a já se položit do víru učení. Nutno
podotknout, že jsem další den odmaturoval. (úsměv)
Je někdo z vaší práce, ke komu nadmíru
vzhlížíte?
Obdivuji každého člověka, který se rozhodl pro tuto
cestu pomáhat lidem v nouzi.
Plánujete v tomto oboru setrvat i nadále?
Rozhodně ano. Tato práce mě velice naplňuje a do
práce se vždy těším.
Děkujeme za rozhovor.

Roman Škoda

KULTURNÍ PROGRAM ŘÍJEN
života a perličkami přímo ze soudních síní a
předsíní.

Hvězdy, jak je neznáte
28. listopad 2013
Čas: 19:30
Kde: Dům kultury
Vstupné: 250 Kč
Zábavný pořad ve stylu talk show.
Účinkují: Martin Kraus, Roman Vojtek a Václav
D. Kosík

po svém. Hra o tom, jak těžké je uzavřít
minulost a jak rozdílné to je v různých
obdobích života.
Režie: Jan Frič
Překlad: Leoš Suchařípa a Jaroslav Achab
Haidler

KPH - Štědrej večer nastal vánoční koncert
22. prosinec 2013 , čas: 19:30
Dům kultury

Páteční
hudební
večer
v Baobabu s PAGANINI

Exkluzivní host: Christine Jonson (Anglie) soprán, Pěvecký sbor Strakonice Singers Marcela Miková, Virtuosi di Praga

Visací Zámek a Vypsaná fixa

15.11.2013 - 19:00

Oldřich Vlček - dirigent

22. listopad 2013, čas: 20:00

předpremiéra původního českého muzikálu,
představí se nám koncertní formou, následuje
živá hudba na kytary

Program:

Večer věnovaný památce Karla
Kryla

Štědrej večer nastal - pásmo vánočních koled
a písní

16.11.2013 - 18:00

Sólo: Robert Pacourek - klarinet

Zahraje hudební skupina Missa, Karel Kryl
revival.

Program: W. A. Mozart - Koncert A dur KV 622
pro klarinet a orchestr

Dům kultury
Vstupné: 250 / 280 Kč
Legendární punkové kapely Visací zámek
a Vypsaná fixa přijíždí do Strakonic v rámci
„Kulttour“ - kulturní turné kultovních kapel po
kulturních domech.

Koncert JUDr. Ivo Jahelka a
Miroslav Paleček

J. J. Ryba: Česká mše vánoční pro sóla, sbor,
varhany a orchestr

Kroužkování ptactva – mýty
a skutečnost

27. listopad 2013, čas: 19:30
Rytířský sál

20.11.2013 - 17:00

Vstupné: 190 Kč
Koná se ve společenském sále Šmidingerovy
knihovny, rezervace na tel. 608079461
Od 20.30 After party v restauraci Baobab nad
Zborovem.

Jaroslav Fořt (ornitolog ze ZO ČSOP Blatná)
bude hovořit o užitečnosti kroužkování pro
ochranu ptactva, o jeho průběhu, zajištění
jeho bezpečnosti, o zpětných hlášeních
prozrazujících pohyb našich opeřenců... Koná
se v promítacím sále strakonického gymnázia.

DP „A“ - Višňový sad
Po společném úvodním bloku se v první části
koncertu představí Miroslav PALEČEK – 1/2
známé dvojice Paleček a Janík, která patří
k legendám českého folku. V originální interpretaci zazpívá nejen oblíbené JEŽKÁRNY
- písně V+W+J, ale i řadu svých osobitých
autorských skladeb. Písničkám již tradičně
nechybí melodičnost, nevtíravost a nadhled.
V druhé části pořadu pobaví Ivo JAHELKA,
který je známý jako „zpívající právník“, svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze

POZOR, ZMĚNA TITULU MÍSTO PŘEDSTAVENÍ
PLATONOV JE DAREBÁK!

Divadlo Na Zábradlí
Anton Pavlovič Čechov
Do starého domu obklopeného kvetoucími
stromy přijíždí po dlouhé době jeho majitelka
s celou rodinou. Setkání po letech je plné
nejen radosti ze shledání, ale i nostalgie
a vzpomínek, tušených nerealizovaných
lásek, příběhů, které se mohly odehrát,
ale nestaly se. A také smrti a smutku po
zesnulých.

Koncert
Michal
a Martin Juha

Šindelář

7. prosinec 2013
Čas: 19:30
Kde: Rytířský sál

Stejně jako se květy višní mění s ročním
obdobím na plody, cítí všichni v domě, že
čas zastavit nelze, i když někteří by si to
přáli. Budoucím změnám musí každý čelit
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

Dostali jsme se k č. p. 208 patřícímu panu Josefu
Šrámkovi. Bydlela zde paní Kateřina Tetterová,

zde kupoval Sport, když jsem chodil do měšťanky
v letech 1960/64. Jinak si ji v kroji starší pamětníci
pamatují při vítání Američanů v roce 1945 nebo
v Prácheňském souboru.
Dále zde bydleli odborný učitel František Bartoň,
bělič pan Václav Fárek se ženou, paní Barbara
Holmanová, paní Eliška Sedmihradská, učitelka ve
výslužbě, a nákladní autodopravu zde měl pan Josef
Beneš. Posledním domem před Hrnčířskou ulicí je
č.p. 210, původně dům patřící rodině Becků. Byl
zde asi do roku 1929 hostinec, kde se hrály taroky
a bylo zde veselo. Odtud jezdil každé ráno dostavník
do Prahy, kam dojel večer. Z Prahy jel druhý den.
Cesta se musela zaplatit den předem. Podobně
odtud jezdil i dostavník do Vídně. Tam cesta trvala
2-3 dny v závislosti na počasí. Během cesty se
muselo přepřahat. V třicátých letech byl dům zbourán
a byla zde postavena tiskárna pana Josefa Pacla,
který v domě žije se synem Josefem a manželkou
Růženou. Vydává regionální časopis „ Nová Šumava“,
který rediguje redaktor Rudolf G. Šimek, tiskne se zde
i „Horažďovický obzor „. Zaměstnával 9 zaměstnanců
a v té době zde byl rychlolis, 2 příklopové stroje
a sázecí stroj Linotyp, řezačka a jiné stroje. Později
zde byla Obnova (oprava obuvi) a nyní Fotolab, za
rohem bývala kořalna U Čerta.

úředník Stanislav Ježek, soukromník Josef Koubek,
soustružník Josef Pacourek, tovární dělník Václav
Pacourek s manželkou Marií, bělič Josef Fárek,
holičství zde měl pan Karel Bouša, později i Karel
Sýkora a Josef Chaluš. Bývala zde večerka, dnes
prodej vysavačových sáčků. Ve dvoře býval bazar.
I další dům čp. 209 patřil rodině Šrámků, od nichž
ho koupil později pan Vojtěch Kopenec, krejčí. Zde
mívala traﬁku paní Marie Pekárková i já jsem si

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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Dále zde bydleli nebo měli živnost prokurista
Adolf Kohn, úředník Herbert Schermer s manželkou
Markétou a hodinářství zde měl pan František
Kubo. Na protějším rohu je dům č. p. 211 mlékárna
„Lakta“ pánů Vrzáka a Pečenky, podnik, který mléko
zpracovává. Od roku 1926 je zde za paní Miluše
Vrzákové prováděna pasterizace mléka. V prodejně

mléko prodává Karolína Fialová, která zde i bydlí.
Později se prodejna za paní Anny Nápravníkové
rozšiřuje o potraviny a říká se jí Protivínská mlékárna.
Dál zde bydleli dělnice Marie Fialová, strojní zámečník
Eduard Frnoch, tovární dělnice Anna Hermanová,
hudebník Jan Holý, dělník Václav Hlavatý a obchod
s prádlem zde měl pan Emanuel Brabec. Ovoce
a zeleninu zde prodávala paní Šůsová, poději zde
byl i Gril bar Čezeta, dnes již po domu není ani stopy,
na jeho místě stojí pouze novinový stánek. Následuje
dům Češků čp. 212, vpředu prodával punčochy pan
František Halaš a později zde bylo galanterní zboží
pana Karla Boška. V patře a dvoře byla Pošumavská
tiskárna „NOVINA“ se sídlem v Praze. Správcem
byl Josef Souček a pracovalo zde 30 zaměstnanců
a tiskly se zde časopisy: Pošumavský kraj, Jihočeský
domov, Rozsévač a Okresní věstník Okresního soudu
ve Strakonicích. Později to byla tiskárna „Stráž“.
Bydleli zde pan Karel Hrstka, tajemník republikánské
strany, Božena Hrstková, soukromnice, a ovoce
a zeleninu zde prodával Adolf Kubíček, nyní prodejna
Centum a ze strany prodej autodoplňků. Příště
budeme pokračovat putování od domu čp. 213.
Jan Malířský

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

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

smìr Písek

JEDNO SKLO
edno skloZDARMA
Akci nelze kombinovat s jinými slevami. Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci našich optik.
Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub a určených brýlových čoček .
Nabídka je platná od 10.10.2013 do 30.11.2013.

UŠETŘETE ZA
ZNAČKOVÁ SKLA

www.axis-optik.cz

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

www. PENTA.cz
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Rybářská sezona v plném proudu
Porozhlédli jsme se trochu a bylo vidět na první
pohled, že strakonická rybářská organizace
udělala dobře, když se rozhodla revír hájit. Na
každém kraji byl vidět někdo, kdo ulovil rybu,
ať už malé cejnky nebo krásné kapry.
A nejen na Strakonicku je takové živo.
Rybáři navštěvují i lokality, jako je umělá
vodní nádrž Orlík a jeho části, například část
Temešvár, Podolí, Kluky, Olešná, Dědovice
nebo Albrechtice, ale i zámecký rybník
v Blatné. Jen tak namátkou jsme projeli
Temešvár a nedaleké Podolí a výsledek byl
úžasný. Překvapivé zjištění, že dnešní mládež
nesedí jen u elektrotechniky 21. století, ale
navštěvuje i tyto lokality, ať už na lov ryb nebo
jen na odpočinek s rodiči v přírodě, bylo velice
příjemné. V oblasti Temešvár na pozemku
veřejného tábořiště Stará cesta jsme se setkali
s krásným rybářským umem, ale i nepoctivostí
některých rybářů. Po naší pravé straně
seděl pán, který byl všech těchto událostí
účastníkem. Zhruba kolem sedmé hodiny ranní
jeho signalizátor záběru spustil onen libozvučný
tón, na který čekají spousty rybářů: „Záběr!
Je to tady!“ Adrenalin pumpoval žilou a lovec
zdolával hned dvě ryby najednou. Podařilo se
a muž si hrdě nesl jednu ze dvou ryb do svého
vezírku, když v tom zjistil, že nějaký falešný
rybář- zloděj mu z něj vzal dvě ryby, candáta
a krásného kapra lysce. Nedá se nic dělat,
bohužel i to se stává. Kaprař musí bojovat
i nadále. Týden nato jsme se jeli podívat do
kempu na Podolsku. I nám se zadařilo a chytili
jsme nádherné dva candáty a jednoho kapra.
Sousedé po naší pravici měli dobře zakrmené
místo, a tak nebylo divu, když nás „přechytali“.
Je báječné, že i děti mají tendence chodit na
ryby a všemožně pomáhat rybařskému svazu.
Doufejme, že to takto půjde nadále a rybářství
v jižních Čechách bude navazovat na letité tradice.
Kamil Soukup

Jak čas plyne, utíká s ním i voda. Máme tu
podzim 2013 a rybáři mají zase po roce pré.
Každoročně na podzim lovci vysazují ryby do
řek i rybníků a Strakonice nejsou výjimkou.
Na začátku měsíce října se uskutečnil první
letošní výlov MO ČRS Strakonice. Lovným
místem se stal Blatský rybník. Ryby z Blatského
rybníka postačily na osazení spodní části
organizace, jako je Slaník nebo sedlíkovická
pískovna, které byly po dva další týdny hájeny.
Další výlovy se uskutečnily na rybnících Pustý,
Poříčí, Smiradice a Sedlo. Ihned po dosazení
ryb na Podskalí se u vody objevili první
nedočkavci, aby opět počechrali rybám ploutve.
Když se po dvou týdnech hájení revír Slaník dal
opět do provozu, o rybáře nebylo nouze. Hned
poté, co jsme dorazili na místo, abychom se
podívali, kolik zde sedí rybářů, zůstali jsme stát
s ústy dokořán. Napočítali jsme přes 31 lovců!
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NABÍDKA PRÁCE
Vege + spol. s r.o. nabízí volné
pracovní místo na pozici pomocní
pracovníci v zahradnictví v obci
Cehnice.
POŽADAVKY: - manuální zručnost, - fyzická
zdatnost - čistý rejstřík trestů. Hana Šarešová
+420 235 350 051.

Calla Int. spol. s r.o. nabízí volné
pracovní místo na pozici montážní
dělníci ostatních výrobků v obci
Katovice.
POŽADAVKY: manuální zručnost Pracovní místo
pro osoby se zdravotním postižením (I, II.stupněm
invalidity) Nástup: ihned Pracovní poměr na dobu
určitou 1 rok - zkrácený prac.úvazek - 6 hodin
KONTAKT: nejprve si telefonicky domluvit
schůzku - Sichinger - 739 023 435 .

R.I.C. Service, spol. s.r.o. nabízí
volné pracovní místo na pozici
řidiči nákladních automobilů,
tahačů a speciálních vozidel v obci
Strakonice.
Popis činnosti: práce řidiče v EU. Turnus 2-8
týdnů práce (dle dohody) + 2 týdny doma. Za
odpracovaný kalendářní měsíc 43000,- Kč
(obsažen základ 9800 Kč + zbytek stravné)
POŽADAVKY: ŘP C+E, minim. základy NJ nebo AJ,
1 rok praxe v mezinárodní kamionové dopravě,
spolehlivost, příjemné vystupování, důslednost,
časová ﬂexibilita, základní ADR výhodou Nástup:
ihned KONTAKT: Dalibor Dávid, +420 774 753
982, info@ric-service.cz .

KOCHANKA s.r.o. nabízí volné
pracovní místo na pozici pracovníci
v oblasti osobních služeb jinde
neuvedení v obci Strakonice.
Pracovní místo zatím na DPP později
možnost přejít na HPP POŽADAVKY: vzdělání
nerozhoduje, komunikativnost, samostatná
práce, znalost práce na PC Vhodné pro
absolventy škol KONTAKT: Iveta Váňová,
605 261 498, 383 134 384.

pozici prodavači v prodejnách
v obci Vodňany.
POŽADAVKY:
středoškolské
vzdělání
v elektrotechnickém oboru ( vhodná elektrotechn.
průmyslovka), znalost práce na PC Pro osoby s I,II.
stupněm invalidity! Pracovní doba 1 směnná zkrácený úvazek max na 6 hod. Výhody: ke mzdě je
možné získat procenta z tržeb.
KONTAKT: zaslat životopis pouze písemně na e-mail:
sklad@klicevodnany.cz.

VLKOS - družstvo invalidů
nabízí volné pracovní místo na
pozici všeobecní administrativní
pracovníci v obciStrakonice.
POŽADAVKY: znalost práce na PC, praxe
v administrativní činnosti podmínkou Pro
uchazeče ZP (I, II. stupně invalidity) - zkrácený
prac.úvazek 4-6h KONTAKT: Zdeňka Vlachová,
383322054, 736683290.

LA-TRANSGAS LNÁŘE s.r.o. nabízí
volné pracovní místo na pozici
montážní dělníci mechanických
zařízení v obci Lnáře.
KONTAKT: 602 48 38 40
E-MAIL: latransgas@tiscali.cz.

IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. nabízí
volné pracovní místo na pozici
technici kontroly kvality, laboranti
v ostatních průmyslových oborech
v obci Strakonice.
POŽADAVKY: SŠ vzdělání technický obor, NJ
slovem i písmem podmínkou, AJ výhodou,
zkušenosti s prací v oboru kvality výhodou
Nástup: od 1.11.2013 Pracovní poměr na dobu
určitou 1/2 roku s možností prodloužení VÝHODY:
podnikové stravování, týden dovolené navíc,
13,14 plat KONTAKT: nejprve se telefonicky
ohlásit a dále zaslat životopis s motivačním
dopisem Lad. Kovářová, 374213512
l.kovarova@ideal-automotive.com.

Jihočeská zelenina a.s. nabízí
volné pracovní místo na pozici
KLÍČE, ZÁMKY VODŇANY s.r.o.
pomocní pracovníci v rostlinné
nabízí volné pracovní místo na

výrobě v obci Vodňany.
Jedná se o pomocné sklizňové práce Zájemci se
hlásí na tel: 603 287 721, p. Hulava .

UNITED BAKERIES a.s. nabízí volné
pracovní místo na pozici skladníci,
obsluha manipulačních vozíků
v obci Strakonice.
POŽDAVKY: Střední odborné vzdělání vyučen
Vhodné pro absolventy škol Práce na noční
směně Mzda od 12 000 Kč do 13 000 Kč
Výhody: dovolená navíc a peněžité odměny
PŘEDEM telefonicky domluvit schůzku Kontakt:
M. Chvalová, 383366225,
marie.chvalova@united-bakeries.cz .

KOVOS ST s.r.o. nabízí volné
pracovní místo na pozici lakýrníci
a natěrači kovů, kovových výrobků
v obci Řepice.
POŽADAVKY: vyučení v oboru lakýrník, praxe
v oboru, znalost čtení strojírenských výkresů.
Jedná se o natírání drobných kovových výrobků.
VÝHODY: podnikové stavování KONTAKT: Tomáš
Zeman, 724 077 877, info@kovosst.cz .

MOIRA CZ, a.s. nabízí volné
pracovní místo na pozici
obchodní referenti v obci
Strakonice.
POŽADAVKY: Aktivní znalost AJ podmínkou, SŠ
ekonomického směru. Nástup: ihned - HPP na
dobu určitou s možností prodloužení V případě
Vašeho zájmu zasílejte své strukturované
životopisy, včetně aktuální fotografie na
e-mailovou adresu: cumpelikova.martina@
moira.cz.

Ing. Robert Soukup nabízí
volné pracovní místo na pozici
recepční v hotelích a dalších
ubytovacích zařízeních v obci
Strakonice.
POŽADAVKY: vzdělání ÚSO - obor nerozhoduje,
znalost AJ KONTAKT: Ing. Robert Soukup,
383321946, 608229661.

3RNXGGRVYp¿UP\KOHGiWH]DPČVWQDQFHYQRYLQiFK0D[LPPĤåHWH]GDUPDXYHĜHMQLWLQ]HUiW
SRGREQpKR]QČQt3RVtODWMHMPĤåHWHQDHPDLOUHGDNFHUHGDNFH#RFPD[LPF]
redakce
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Slavnostní zahájení adventu
=YRQNRYêSUĤYRG
QHGČOH
3ĜLMćWH V QiPL UR]VYtWLW YiQRþQt VWURP D ]DåHKQRXW SUYQt VYtFL QD DGYHQWQtP YČQFL
1H]DSRPHĖWHV VHERXY]tW]YRQN\]YRQHþN\UROQLþN\VYČWêONDODPSLRQ\OXFHUQLþN\QHERQiV
SĜHNYDSWHNRVWêPHP
Program:

9(/.e1È0ċ67Ë
15.15 3URKOtGNDSUDFtYiQRþQtVRXWČåH9iQRþQt]YRQČQt v PČVWVNpPLQIRUPDþQtPFHQWUX
16.00 9\KOiãHQtYtWČ]ĤYiQRþQtVRXWČåH
SĜtMH]GLedové královny, rR]VYtFHQtYiQRþQtKRVWURPX QD9HONpPQiPČVWt
16.45 =YRQNRYêSUĤYRGPČVWHP QDVWUDNRQLFNêKUDG
- SUĤYRGSRYHGH/HGRYiNUiORYQD- 9HONpQiPČVWt- 86Y0DUNpW\

675$.21,&.é+5$'
Kostel sv. Prokopa
17.00 =DåHKQXWtSUYQtVYtFHQDDGYHQWQtPYČQFL
17.10 Adventní koncert – IOpWQRYêVRXERUTravers kvartet Písek
5\WtĜVNêViO
17.00 Bobodivadlo Jihlava – 9iQRþQt]YRQHþHN- LQWHUDNWLYQt]iEDYDSURGČWL
'RSURYRGQêSURJUDP
0X]HXPVWĜHGQtKR3RRWDYt- výstava – $QGČOpNDSLWXOQtVtĖ - 26. 12. 2013)
)RFHQtGČWtV /HGRYRXNUiORYQRXQD,,KUDGQtPQiGYRĜt – 17.30)
18.30 S32/(ý1e6(7.È1Ë89(/.e+2$'9(171Ë+29ċ1&(3ě('OD PRIOR
=PČQDSURJUDPXY\KUD]HQD
9ãHFKQDGtOD] YiQRþQtVRXWČåHVLPĤåHWHSURKOpGQRXWGRNRQFHURNXY 0ČVWVNpPLQIRUPDþQtP
FHQWUXQD9HONpPQiPČVWt9ãLFKQLMVWHVUGHþQČ]YiQL
MIC Strakonice, tel.: 383 700 700/701, www.strakonice.eu

!
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článek o plánované přestavbě
OC Maxim se dočtete
v prosincovém čísle

Pavlína Havlová

MASÁŽE

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

Adresa: OC Maxim,
Ma
BezdČkovská 30,
Strakonice
ce
Tel.: 733 518 758
5
58

Strakonická organizátorka akce EXIT Tour Leah Cox
Ze státu Iowa, který je znám především
chovem prasat a pěstováním kukuřice. Moje
rodné město se ale jmenuje Davenport (2,5
hodiny cesty autem do Chicaga), který má asi
100 000 obyvatel a leží u řeky Mississippi.
Jak ses dostala k práci misionářky? Kdy jsi
poprvé navštívila Českou republiku? A proč
zrovna tu?

Leah Cox (*1975) je křesťanskou misionářkou
a především aktivní členkou Křesťanské
akademie mladých a Elim Strakonice. Již
třináct let žije v České republice – sedm let
pobývala v Českém Těšíně a zbylých šest let žila
a stále žije ve Strakonicích, kde se cítí doma.
Každoročně v létě pořádá pro žáky a studenty
týdenní kempy v angličtině, ale i jiné společné
akce nejen u ní doma.

V roce 1998 jsem poprvé přijela jako letní
stážistka pro anglické campy do Česka. Upřímně,
neměla jsem vůbec zájem o Evropu, chtěla jsem
raději jet do Číny nebo do Ugandy. Byla tu však
možnost přijet právě sem, tak jsem si řekla, že

je můj domov!
V čem vlastně spočívá tvá práce? Co děláš?
Zatím jsem vedoucí mládeže pro Elim
Strakonice a společně tak pořádáme různé
akce pro mladé lidi, jako byl nedávno právě
Exit Tour, nebo English kempy, English clubs,
Seven Heaven (taková seznámení s Biblí), atd.
Taky mam individuální hodiny angličtiny pro ty,
co si chtějí zlepšit konverzování v angličtině.
Gramatika totiž není moje silná stránka!
A všechno, co vlastně dělám, mám strašně
ráda. Jsem velice spokojená, když jsem s lidmi
a toužím potom, aby lidé věděli, že jsou milováni
Bohem.
Momentálně spolupracuješ s EXIT Tour, co
si pod tím lidé mají představit? Jak se vám
povedlo přivést do ČR tak vzácné hosty –
kapelu DIZMAS a manžele Graumannovi?

Leah, pocházíš z Ameriky, odkud přesně?

to zkusím. Už ty první dny tady jsem prožívala zvláštní
pocit, že jsem na místě, kde mám být.
Jak bys porovnala život tady a život v Americe?
Jsou nějaké rozdíly?
Určitě jsou…ty známé rozdíly – třeba „americký
úsměv“ (3 prsty!) nebo že si Amíci připadají otevřenější,
hlučnější,…Naopak Češi jsou více rezervovaní,
přemýšliví, ale taky prchliví, atd. Napadá mě ještě další
rozdíl například, že v USA lidé pořád jezdí autem, nebo
že Češi mají lepší pivo. Musím však říct, že kulturní
rozdíly nesleduji, spíš dávám na svoji intuici, a to i když
jsem a budu vždycky jiná/cizí/Američanka. Nedělám
z toho velkou věc, neboť někdy i já říkám věci, jako
„my Češi“.
Nechybí ti občas domov?
Ráda navštívím USA, rodinu a přátele, ale tady

Exit Tour (dále ET) je preventivní program pro
školy. Konají se během dne různé semináře
o závislostech, nebo o různých sociálních
problémech. Chceme, aby lidé mohli žít šťastně
a zdravě. Dizmas a Graumannovi se dozvěděli
o ET skrze KAM (Křesťanská akademie
mladých) a už léta cestují právě s ET. Celý tým,
kapela a Graumannovi jsou věřící. Ten důvod,
proč chceme pomoct lidem je ten, že věříme,
že každý člověk je nesmírně důležitý a vzácný
bez rozdílu národností, věkových skupin, či
minulosti. Každý z nás jsme poznali Boží lásku
a milosti skrze Ježíše.
Kdy a kde se člověk s tebou může setkat?
Můžete mě najít na facebooku, nebo mi
i zavolat, či rovnou přijít ke mně na nějakou
tu společnou akci. Každé pondělí od 14:30 se
u mě pořádá English club, každou středu od 16
hodin je zase Seven Heaven. Čtvrtky od 18:30
jsou věnovány pro biblickou skupinu žen a
každou 2. a 4. neděli v měsíci jsou bohoslužby u
kavárny Ostrov (Moira) ve 14 hodin. Všichni jste
srdečně zváni.
Josef Němec

WWW.PENTA.CZ
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TAJENKA O CENY
Tajenka z minulého čísla: ZÁŘÍ
Výherci minulého čísla: Iva Hládečková - Střelské Hoštice, Monika Šímová- Strakonice

RECEPTY:
TVAROHOVÉ KROKETY
Ingredience
Brambory
Uvařených ve slupce 750 g
Tvaroh 500 g
Práškový cukr 75 g
Vejce
3 ks
Polohrubá mouka 100 g
Rozinky 75 g
Citronová kůra
Z 1 citronu
Sůl
Skořice
Mletá
Olej

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz
(do 2. prosince 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 18.prosince 2013 na prodejně
PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice.

2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky vyhrají poukázku na
slevu v hodnotě 100 Kč na konzumaci v kavárně Maxim Strakonice.
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Postup přípravy:
Brambory prolisujeme a k vychladlým přidáme jemný
tvaroh, cukr, vejce, rozinky, strouhanou kůru, špetku
soli, mouku. Dobře zpracujeme a z těsta formujeme
krokety, které smažíme z obou stran na oleji. Ihned je
posypeme skořicí.
www.toprecepty.cz

SPORT
Muška jenom zlatá
ukázal, jak vlastně moucha funguje, přišel
první záběr. Na druhém konci muškařského
prutu byl krásný malý lipan. „Ryby na mouchy
reagují hlavně díky velikosti, barva je až na
druhém místě. Jakmile spatří takovýto objekt
plující kolem, vydráží ji a ryba zaútočí. Tyto
mušky by si měl umět navázat každý sportovní
muškař sám,“ dodává Martin.
Popocházelo se stále kousek po kousku proti

Na závěr naší expedice reprezentant chytil
nádherného pstruha, který dosahoval až třiceti
pěti centimetrů. „Moje největší ryba chycená
na mušku je parma osmdesát dva centimetrů
dlouhá,“ říká skromně Martin.
Přibližně v poledne se závodník rozloučil a já
byl plný krásných vzpomínek na nachytané ryby.
Tento sport je zajímavý opatrností k rybám. Je
hezké vidět, že muškaři dbají na to, když rybu

Na sportovních stránkách tohoto časopisu
jsme si již představili mnoho sportů, ale jak je
tomu u sportovního muškaření? Co nám může
svět muškařů nabídnout? Zajímavému tématu
se budeme věnovat v dnešním článku.
Rok co rok se i v muškaření pořádají závody.
„Celá akce začíná tím, že se tým rozdělí na
dvě poloviny a z toho půlka učinkuje jako
rozhodčí a druhá půlka jako lovci. Obvykle se
konají čtyři kola. Jedno kolo má zhruba jednu
a půl hodiny,“ vysvětluje Martin Vlk, který se
již v deseti letech stal závodníkem. Tým se
většinou střídá po dvou kolech. Muškaři, kteří
zrovna chytají, si vyberou jeden z úseků, který
má přibližně sto metrů a na němž budou po
celou hodinu a půl chytat. Každý rybář má
svého rozhodčího, chcete-li měřiče, který
postává na břehu, sleduje lovícího a měří mu
ryby. Ty se dávají buď do korýtka, ve kterém
již metr je, nebo se měří klasicky. „Pravidla
jsou samozřejmě i tady. Nejmenší zápisná
míra ryby je okolo patnácti centimetrů, proto
se závodníci snaží nachytat menší rybky, aby
to pro ně bylo i časově výhodné,“ osvětluje
reprezentant.

proudu. Neustále braly jen mladší generace
lipanů a pstruhů. Až když jsme se začali
vracet, ryby jako by vytušily náš odchod, tak
nám na rozloučenou ukázaly, co v nich je.

pustí, aby nepadla někde za rohem. Tento sport
se většině lidí líbí více než obyčejná kapradina.
Doufejme, že nezůstane jen tak opomenut.
Kamil Soukup

Pokud byste čekali silné šňůry, těžká olova,
dlouhá čekání nebo velké háky, musím vás
zklamat. Pro tento způsob rybolovu se používají
velmi malé nástrahy, tzv. mušky, které se dále
dělí na suché mušky, mokré mušky, nymfy
nebo streamery. Na závodech se používají
všechny tyto nástrahy bez zpětného protihrotu,
aby s rybou bylo v každém případě zacházeno
co nejšetrněji.
A jak vlastně naše výprava probíhala? Okolo
desáté hodiny jsme si dali sraz u modré lávky
kousek od zařízení Bílý Vlk směrem proti
proudu řeky Volyňky. Když se vyrazilo, ani jeden
z nás netušil, jaké nádherné ryby nás čekají.
Pár minut poté, co Martin sešel k vodě, aby
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SPORT
Basketbal - týmová práce.
postáváním a trénovat se zkrátka musí, pokud
chcete být nejlepší. „Nic nejde samo, a to ani v
basketbalu, i když někdo chce a někdo nechce být
nejúspěšnější,“ potvrzuje svými slovy Eliška Malá.

Basketbal je populární sport po celém světě, a to
především v Severní Americe. K nám se tento sport
dostal někdy na konci 19. století. Je to sport založený

druhá hráčka Eliška Špánová to tak bere zcela.
„Basketbal pro mě znamená hodně moc, tým beru
jako takovou druhou rodinu,“ prohlásila Eliška
Špánová, která oddala svůj život basketbalu v devíti

Eliška Špánová, pivotka strakonických kadetek,
měla ihned jasno v tom, že právě basketbal je onen
sport, který by chtěla provozovat i nadále. „Basket
mám trochu i v rodině. Bratr hrával také a nedávno
jsem zjistila, že i příbuzná z Kanady hrála basketbal.“
Na pocity ze svého prvního tréninku si pamatuje Eliška
velmi dobře. „Začínala jsem ve Strakonicích. Bylo to
super, dávali jsme se dohromady a startovala jsem
v přípravce, ze které jsem šla po chvíli ke starším.
Od první chvíle mi bylo jasné, že basket bude sport,
do kterého vložím celou svou duši. Z tréninku jsem
měla celkem smíšené pocity, z jedné strany jsem se
bála reakcí a z té druhé jsem byla velmi natěšená, že
už tu je konečně ten osudný moment,“ říká. Ze svého
prvního zápasu si Eliška pamatuje, jakou prožívala
nervozitu před zápasem, ovšem tato tréma postupně
opadala, čím více odbíhal čas utkání. Svůj první zápas
v životě podstoupila v utkání BK Strakonice proti týmu
BK Borotín. „Myslím, že všechny holky od nás z týmu
berou basketbal stejně jako já, pro každou z nás je
to možnost ukázat, co v nás je, být ta nejlepší,“ tvrdí

na týmovém duchu hráčů a házení na koš, proto
se mu také lidově říká košíková. Hřiště je celkem
prosté a nepotřebuje žádné speciální ohraničení,
jako to je například u ledního hokeje, pouze se
na povrch zvýrazní hrací území, podobně jako
u házené nebo fotbalu. Míč se ale podstatně od
házenkářského liší svou velikostí. U starších
generací je nepochybně velmi populární. Jak ho
vnímají mladiství?
„Je to můj život, nadevše ho miluji, dává mi
sílu a chci být nejlepší, jak jen to bude možné.
Nedokážu si představit, že bych už nikdy nemohla
hrát,“ vyjádřuje se celkem jasně kapitánka
strakonických kadetek Eliška Malá, která se věnuje
tomuto sportu již od malička. Jak již bylo uvedeno,
basketbal podporuje vývoj týmového ducha a
14

letech. K basketbalu se dostala čistě náhodou.
„Moje spolužačka přišla jeden den s tím, že byla
na tréninku a že tam shání další hráčky. A mě to
prostě nějak zaujalo. Byla to tedy jen jedna šťastná
náhoda,“ tvrdí Eliška Špánová. Tak jako v každém
jiném sportu, ani tady nelze talent vybudovat jen

Eliška. Je potěšující, že mladá strakonická pivotka
myslí i na basketbalovou budoucnost. „Musíme
jen doufat, že malé děti budou stále hrát tento
sport, a tím nadále podporovat vývoj českého
basketbalu,“ ukončuje.
Kamil Soukup

SPORT
Vyhrát celou ligu, to by byl sen,
říká hokejbalový hráč TJ Datels Blatná Václav Hruška
Hokejbal – jeden z nepříbuznějších sportů ledního
hokeje, v zahraničí znám také jako ball-hockey či
hockeyball nabývá v současnosti u náctiletých stále
větší oblibu. Tento rychlý sport se liší od tolik oblíbeného
hokeje pouze málo. Místo bruslí obujete speciální
sportovní obuv, puk vyměníte za plastový oranžový
míček a například na betonovém povrchu se jen těžko

sklouznete. Hrací plocha je povětšině ohraničena
mantinely z tvrzeného plastu, tedy podobně jako
u hokeje. Není proto divu, že řada hokejistů, mladších
i starších, si hokejbal za svůj život zahraje několikrát.
Obdobně to má i dvacetiletý Václav Hruška, který

se k hokejbalu dostal prakticky jen díky hokeji, jenž
ho svou dynamičností, rychlostí, tvrdostí lákal již
od mladých let. „Vždycky jsem jako malý chodíval
v Českých Budějovicích na hokej. Ten jsem sice
závodně nikdy nijak důsledně nehrál, ale když jsem
dostal nabídku hrát za hokejbalový budějovický tým
SK Pedagog, neváhal jsem. Hokejbal mě začal bavit
takřka ihned. Je to skoro jako hokej, a to pro mě bylo
tenkrát asi zásadní,“ poukazuje na prostý fakt Vašek.
„Tam jsem taky zažil naprosto krásnou sezonu. Bylo to
v roce 2008/2009, kdy jsem hrál poslední rok za starší
dorost. Tuto sezonu jsme hráli extraligu a zažili jsme

jako tým strašně moc nezapomenutelných zápasů,“
vzpomíná mladík. Tehdy zažil podle svých slov i nejlepší
bodovou fazonu z osobního hlediska a na „placu“ se
cítil velice dobře jako nikdy předtím.
Po úspěšné sezoně se však s rodiči odstěhoval
natrvalo do Strakonic, kde s hokejbalem dočasně
přestal. „Začal jsem zkoušet ﬂorbal. Sice mě docela
bavil, ale vždy jsem byl zvyklý na tvrdé osobní souboje,
a to se ve ﬂorbalu nesmí. S týmem FBC Strakonice
jsme ale zažili spousty legrace a úspěchů. Rozhodně
nelituju toho, že jsem tento sport hrál,“ mluví Vašek
o svých sportovních začátcích ve městě dudáků.
Po nějaké době byl talentovaný sportovec osloven
hokejbalovým týmem TJ Datels Blatná, a jak tomu

bylo i v Budějovicích, neváhal. „Bylo to přesně to, na co
jsem v té době čekal. Sport jsem nedělal skoro žádný
a nový impuls v podobě hokejbalu jsem potřeboval. Jel
jsem se podívat na první trénink a hned jsem věděl, že
bych tady mohl hrát,“ říká. „Sice to není až na takové
úrovni jako v Budějovicích, ale to je jasné, tam jsme
hráli extraligu. Tady to svou úroveň má samozřejmě
taky. Jsem opravdu rád, že mohu být součástí týmu,“
vysvětluje svůj postoj a následně se vzrušením
podotýká, že základní cíl týmu jsou bezpochyby
vyřazovací boje. „Chtěli bychom vyhrát základní část,
což nás automaticky pošle do play off a tam uvidíme.
Vyhrát celou ligu, to by byl sen,“ uzavírá Václav Hruška.
Roman Škoda
15

16

