NOVINY STRAKONICE
LEDEN 2014

Zakončení roku 2013 a přivítání toho nového
se čtrnáctkou na konci
Pokud jste měli chuť vánoční svátky a konec roku
oslavit trochu netradičně, mohli jste tak učinit dokonce
i u nás ve Strakonicích. A to ve spojení pořádné muziky
a dobrého pití. Na to totiž lákaly některé akce, skoro již
tradiční, které přitáhly mnoho lidí, nejen mladých.
Na svatého Štěpána – ve čtvrtek 26. 12. – přivítal Music
Club Inferno Strakonice již čtvrtou štěpánskou zábavu, při
které ožili nejen rockoví fanoušci. Vystoupila zde jedna z
novějších strakonických punk-rockových kapel Krwawé
Koleno, která již vydala své demo CD.
Společně s nimi si zazpívali kromě příchozích i někteří
ze členů další strakonické kapely, která je známa mimo
jiné hrou na španělské dudy, Bajadéry Joy. Mohli jste
tak slyšet písně nejen od Krwawého Kolena – Mejdan,
Poděbradka… – ale i od Bajadéry Joy, například Jaro,
Sedmero havranů, apod. Zazněly však i převzaté písně,
či různé covery.
Po skončení koncertu pokračovala rockotéka DJ
Františka Mareše, která tuto akci dovedla až do
ranních hodin.
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Zakončení roku 2013 a přivítání toho nového se čtrnáctkou na konci
smečka Black Bull s frontmankou, katovické rockové
seskupení Hamr a nu-metalová kapela Škwor
z Prahy.
Právě hudební skupina Škwor zavítala do Strakonic se
svým letošním tour a především se svým nejnovějším
CD Sliby & lži se čtrnácti písněmi. Představili ale také své
staré dobré hity – Sraž nás na kolena, Pohledy studený,
Celebrity, Mý slzy neuvidíš a další.
ODPOVÍDÁ KAPELA HAMR
Představte se nám v krátkosti pro ty, co vás ještě
neznají.
Kapela vznikla v roce 2007 v Katovicích u Strakonic.
Naše hudba se vyznačuje jednoduchostí, razantností
a tvrdými kytarovými rify podpořenými melodickou
linkou kláves, výraznými vokály a takřka neomezenou
rytmikou bicí soupravy. Na našem playlistu jsou písničky
pouze s českými texty. Za sebou máme tři studiová alba
(Belzebub, Doba je zlá, Nejsem dokonalej). Obsazení
kapely: zpěv – Zdeněk Kotrba, kytara – Pavel Toman,
basa – Michal Veselka, klávesy – Rostislav Flek, bicí –
Robert Flek.
ODPOVÍDÁ KAPELA KRWAWÉ KOLENO
Povězte nám něco o vaší kapele.
Jsme kapela Krwawý koleno. S kapelou jsme začali
zkoušet na jaře 2010 v podkroví u babičky a dědy
v sestavě: Ipy (kytara, zpěv), Fany (baskytara, zpěv),
Mahony (bicí) a Miky (kytara, zpěv), toho před rokem
vystřídala Silva (kytara, zpěv).
Nahráli jste svoje první CD. Bylo to náročné? A
plánujete další?

Rockové Vánoce jsou pomalu strakonickou tradicí,
jak je hodnotíte?
Pro nás jsou Rockové Vánoce dnes již nepostradatelnou
událostí vánočního času a zároveň
vyvrcholením koncertní sezony. Pokaždé se sejde
výborná parta muzikantů, skvělí posluchači a to vše
umocněné mírnou dávkou alkoholu vytvoří skvělou
atmosféru, která je pro nás velkou odměnou za
celoroční práci.

Po dvou letech zkoušení a koncertování jsme nahráli
své první demo pouze o čtyřech písničkách, takže to pro
nás nebylo moc náročné. K dalšímu CD jsme se zatím
nedokopali, ale určitě to plánujeme.

Slaví Krwawé Koleno společně vánoční svátky?
A co silvestra?
K Vánocům si každý rok koupíme bednu Kozla
a tradičně je oslavíme. Silvestra slavíme asi jako každý
s partou kamarádů a šampaňským.

Mladíci z kapely odcházejí vstříc osudu mezi své
kamarády do ověřených lokálů a starší a rozumnější
zůstávají se svými manželkami doma a sledují Mrazíka
. Tím nechci říct, že buď hrajeme, anebo sedíme
doma u televize, ale veškeré naše meetingy a setkání
u točeného piva necháváme na jaro a léto
Co byste popřáli fanouškům do roku 2014?
Fanouškům přejeme do nového roku samozřejmě
pevné zdraví, štěstí, pohodu, hodně dobré muziky,
a doufáme, že se příští rok zase se všemi uvidíme.

Rok 2013 byl ve Strakonicích završen Silvestrem na
hradě, kdy k poslechu a tanci hrála hudební skupina
CITY Band v Rytířském sále, Miroslav Chodl na
klávesy v sále U Kata, ale také vystoupení ﬂamenco
tanečnic z TS Cetare České Budějovice. Celý večer
a noc bylo k dispozici i rautové občerstvení a nápoj.
Vše bylo součástí koupené vstupenky.

Jaké jsou vaše plány na letošní rok?
Plánujeme hrát, hrát a hrát.
Máte pro vaše fanoušky do roku 2014 nějaké přání?
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A co oslava silvestra? Bývá v kruhu rodinném, nebo
se scházíte všichni jako kapela?

Prozatím je opravdu vše ve hvězdách. Nějaký materiál
na nové CD máme připravený, ale ještě nás čeká
spousta práce. Ale i přesto by se tento počin dal nazvat
jako jeden z velkých plánů na rok 2014. Rádi bychom
se také více účastnili regionálních festivalů za účelem
rozšíření fanouškovské základny. A tak se budeme
snažit a makat do roztrhání těla .

Moc jsme se na tu akci těšili, i když příprava a realizace
byla náročná, a nezklamala nás. Bylo to opravdu super.

V pátek 27. 12. pořádala strakonická sokolovna
s agenturou Český Bigbít již popáté Rockové Vánoce,
které byly spojeny s narozeninovým mejdanem
Rock Rádia. Na této akci se představila strakonická
punk-rocková kapela Protext, pražská hardrocková

U nás v kapele nemáme žádné speciální tradice, takže
vánoční svátky slavíme každý po svém, a jak jsem se již
zmínil, tou největší oslavou pro nás jsou právě Rockové
Vánoce.

Dočkáme se v letošním roce od vás nového CD?
Co plánujete?

Co říkáte na Štěpánskou noc v Infernu? Jak se vám
hrálo a zpívalo?

Fanouškům bychom vzkázali, aby se i v příštím roce
chodili bavit na naše koncerty. Vaše KK.

Jak kapela Hamr slaví vánoční svátky? Má nějaké
speciální tradice?

Představíte nějakou novou písničku?
Měli jsme na podzim menší pauzu, a tak jsme se
mohli v klidu zavřít do zkušebny a tvořit nové věci.
Prozatím prozradíme jména tří nových kousků, které
posluchači poprvé uslyší právě na Rockových Vánocích.
První z nich se jmenuje Báječnej chlap, druhá Ještě
není nejhůř a třetí Zas bude všechno při starym.

Nový rok nám tradičně zpříjemnili strakoničtí otužilci
z plaveckého oddílu TJ Fezko Strakonice, kteří se již po
čtvrté na Nový rok vrhli do chladné Otavy u lávky u hradu,
a také ohňostroj s přípitkem strakonického starosty
a sestřihem významných akcí loňského roku pod
taktovkou Strakonické televize. Strakonický ohňostroj se
letos koná po čtrnácté a město na něj vyčlenilo částku
kolem 150 tisíc korun.
Roman Škoda

WWW.PENTA.CZ

Povážská 266, Strakonice
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KULTURNÍ PROGRAM LEDEN
S kapříkem ve znaku
Termín: 5. 1 – 2. 2
Místo konání: Maltézský sál
Výstava členů Volného sdružení umělců jižních Čech.
Autoři představí různorodé techniky a styly práce.
Ke shlédnutí bude tvorba Milana Kozáka z Prahy,
Petra Šrédla z Plzně, Josefa Balka z Velešína, Pavlaa Vodňanského z Českých Budějovic a domácího
umělce Radka Hejtmánka.
Vernisáž: 4. 1. 2014 od 15.00 hod. v Maltézském
sále
Úvodní slovo: Josef Balek, hudební doprovod - Charliee Blažek band

Přednáška Petra Prokopce „Magie peněz“
Doba konání: 15. 1. od 19:30
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 80 kč
Přednáška s tématem „peníze“, jak je získat a udržet!!!
et!!!
Mnoho z vás se snažilo získat hmotné prostředky
podle různých učených knih a pouček, avšak bez
úspěchu. Principy ﬁnanční magie jsou velmi jednoduché. Právě to je činí tak těžko uchopitelné pro
naši mysl, která je zvyklá na komplexnost a složitost.
Kdo očekává špičaté klobouky, meče, černé kočky
a zaříkávácí formule, bude tímto setkáním s“ Magií
peněz“ zklamán.

Taneční odpoledne s písničkou
Doba konání: 19. 1. od 15:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 50 kč
K poslechu i tanci hraje Václav Kovář a Talisman.
DP „B“ – Darda
Doba konání: 22. 1 od 19:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 320 kč
Divadelní společnost Jana Hrušínského
Divadlo Na Jezerce
Irena
rena Dousková
Dramatizace Ireny Douskové s názvem Darda je
posledním volným pokračováním Hrdého Budžese,
který patří k nejznámějším klenotům české divadelní
pokladnice. Do Divadla Na Jezerce se vrací Bára Hrzánová
ánová jako Helenka Součková.
Čas železnou oponou trhnul, takže žákyni a v téže
h(n)usákovské realitě dospívající gymnazistku Helenu potkáváme nyní jako vdanou ženu, matku dvou
dětí. Ačkoli se dobové kulisy proměnily, na lepší svět
too kupodivu zase nevypadá. Namísto krize normalizace
ace je tu krize středního věku. A když už krize, tak
pořádná. Přichází totiž jedna darda za druhou.
Režie: Arnošt Goldﬂam
Hrají: Barbora Hrzánová, Petr Vacek, Lenka Vlasá4

ková, Miluše Šplechtová, Jan Hrušínský, Rostislav
Novák, Martin Sitta, Michal Kern ad.

Reprezentační ples města Strakonice 2014
Doba konání: 24. 1. od 20:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 250 kč
Orchestr: Metroklub Big Band České Budějovice
Host: HEIDI JANKŮ
Předtančení: Taneční škola Astra Praha
Zrcadlový sál: Cimbálová muzika Jury Petrů
Moderátor: Jiří Gruntorád
Lightshow
Vstupenky zakoupíte od 2. prosince v předprodeji v
domě kultury.

stejně všechno nakonec úplně jinak, než jak jste se
to učili v předporodním kurzu. Výsledkem je novorozenec, který je šedozelený a špinavý od všech tělesných šťáv. Vám však bude připadat naprosto krásný
a dokonalý. A potom to přijde – všichni by se rádi
vyspali, ale nepodaří se to nikomu. Intimní život jde
do háje, oba partneři jsou podráždění a unavení –
ale vlastně velmi, velmi šťastní...
Nevhodné pro diváky do 15 let!
Účinkuje: Roman Pomajbo
Autor hry: Bjarni Haukur Thorsson

Vzpomínka na Josefa Režného
Termín: 31. 1. 2014 - 16. 2. 2014
Místo konání: Foyer DK
Výstava fotograﬁí ze života významného strakonického rodáka Josefa Režného.
30. 1. 2014 - vernisáž od 17.00 hod., foyer domu
kultury

Tour Adam Mišík, Johny Machette,
Voxel
DP „B“ - Poslední romance
Doba konání: 25. 1. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 150 kč
Koncert tří oceněných interpretů z ankety Český slavík Mattoni 2013.
Adam Mišík - Objev roku 2013
Johny Machette - 1. místo v kategorii Hvězda internetu
Voxel - 2. místo v kategorii Hvězda internetu
Spooning - jediná správná životní cesta
Doba konání: 28. 1. od 19:30
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 50 kč
Návod pro občany, kteří se neumějí orientovat.
Zábavný studentský pořad.
Účinkují: Vít Malota, Jan Mrázek
Táta
Doba konání: 29. 1. od 19:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: jednotně 190 kč

Celosvětově úspěšná komedie konečně také v Čechách!
Připravte si kapesníky, budete plakat od smíchu i
dojetí.
Humorná zpoveď novopečeného otce o tom, jak intimní život jde do háje, oba partneři jsou podráždění
a unavení – ale vlastně velmi, velmi šťastní… Večer
plný humoru a dobré nálady zaručený!
Vstup dětí do našeho života všechno změní. Jaké to
je stát se otcem? Pánové, nejste v tom sami, přijďte se podívat, jak se to dá s humorem zvládnout a
přežít J Ženy se naopak na chvíli dostanou do hlavy
mužům a pochopí vše dosud nepochopené. Každý,
kdo už podobnou zkušeností prošel, se v jednotlivých situacích určitě najde. Ostatní se pobaví a rodičovství se rozhodně nezaleknou. Největší pozornost
je věnována fázi příprav na dítě a na porod, kdy je

Doba konání: 4.2. od 19:30
Místo konání: Dům kultury
Divadlo Ungelt
Joe DiPietro
Americká hra o lásce, na kterou není nikdy pozdě.
Úsměvný i bolavý příběh tří starších lidí. Jeden z
největších hitů současné evropské divadelní scény
nabízí tři výjimečné příležitosti třem hereckým osobnostem. Alena Vránová jako stále atraktivní sedmdesátnice Carol, Petr Kostka jako vitální osmdesátník
Ralph, Carmen Mayerová jako jeho ustaraná sestra
Rose a Jan Bochňák v roli Mladého muže.
Režie: Petr Slavík
Překlad: Marta Skarlandtová
Hrají: Alena Vránová, Carmen Mayerová, Petr Kostka, Jan Bochňák

Koncert Carlos & His Coyotes,
Gauneři, Hejtman
Doba konání: 7. 2. od 20:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 150 kč
Carlos & His Coyotes - rock‘n‘roll / Praha,Strakonice,Plzeň
Gauneři - rock‘n‘roll-thrash / Plzeň
Hejtman - death-rock‘n‘roll / Praha

Výstava obrazů Jiřího Rejžka
Termín: 8.2. 2014 - 2. 2. 2014
Místo konání: Maltézský sál
Známý akademický malíř, sochař, graﬁk a ilustrátor,
který zachytil na svých obrazech město Strakonice a
jeho široké okolí.
Maltézský sál, sál U Kata
7. 2. 2014 vernisáž od 17.00 hod. v Rytířském sále

Pro zábavu mám doma i hawaiské ukulele,
říká student hudebník Jiří Trojan.
jsem chodit na kytaru, vždy se ke klavíru rád
vracím. Dnes ho mám jako obligátní předmět
na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Občas hraju
i na baskytaru,“ říká. „Pro zábavu mám doma i
hawajské ukulele,“ dodává pro zajímavost Jiří
Trojan.
Jak už bylo uvedeno, Jirka studuje
výběrovou hudební školu – konzervatoř, obor
jazzová kytara. Sám ovšem zastává názor, že
označení „jazzová“ pro něj není vystihující.
„Jsem odchovaný na klasické a rockové
hudbě. Jen myslím, že jazz je dobrá průprava
pro muzikanta,“ vysvětluje. „Škola je pro mě

„Hudba je pro mě něco jako ventil, když
se cítím mizerně. Hudbu mám jako duševní
bohatství, co mi nikdo nevezme.“ Seznamte
se s mladým muzikantem Jiřím Trojanem, jenž
chodí na konzervatoř v Praze a již prakticky
dnes má našlápnuto k tomu, aby byl považován
za známého a uznávaného strakonického

přehled. Často mi říká, kde dělám chyby,
a to je důležité. Také mu vděčím za spoustu
možností, kde si zahrát, za nahrávání ve
studiu... Vždy mě s mamkou podporoval jak
finančně, tak psychicky,“ poukazuje mladý
muzikant na základ svého muzikantského
vývoje.

skvělá příležitost, potkávám úspěšné lidi. Je to
pro mě dril, neboť tu jsou skutečně excelentní
muzikanti. Navíc zde lidi tvoří takové rodinné
prostředí,“ tvrdí s nadšením. Jirka má štěstí
i na pedagogy. „Můj učitel kytary je Miroslav
Nosek, který je zároveň i můj velký vzor. Lidí,
ke kterým vzhlížím, je ale opravdu požehnaně.
Obdivuju kytaristu, v podstatě také
Strakoňáka, Charlieho Blažka. Ze světa bych
zmínil Kennyho Burrela, Joe Passe, Django
Reinhardta, Brada Paisleyho…,“ dovršuje své
příklady výběru, který ovšem podle jeho slov
není konečný.
Jedenadvacetiletý hudebník nyní koncertuje
na několika místech s různými interprety.
„Hraju s výbornou zpěvačkou Šárkou Rezkovou
country-rock. Také začínám v místní plesové
kapele Fatima a do toho rovněž začínáme hrát
s mladou a velice talentovanou zpěvačkou
Evou Matějovskou, s kterou jsme mimo jiné
koncertovali v mostecké sportovní hale před
kapelou No name,“praví. „Jinak hraju, s kým
se mi naskytne příležitost. Zatím chci ale mít
spíše čas na sebe, abych se mohl zlepšovat,“
říká skromně.

rodáka stejně jako jeho otec Jiří Trojan!
Sám Jirka tvrdí, že se k hudbě dostal
pochopitelně díky rodině. „Od táty jsem získal
přístup k hudbě a díky němu mám i velký
2

Jiří zkoušel hrát na různé hudební nástroje
od mala doma a samozřejmě se připravoval
i v naší ZUŠ Strakonice. „Jako malý jsem
začínal hrát na klavír u pana Čásenského. I
když jsem s hraním na klavír přestal a začal

Jirka měl možnost hrát již i v zahraničí.
“Nejzajímavější pro mě bylo asi hraní
s orchestrem v cirkusu v německém Kolíně
nad Rýnem. To byla opravdu nezaplatitelná
zkušenost,“ ukončuje Jiří Trojan.
Roman Škoda
5

ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

1. máj

Start závodu před hospodou „ U Koﬂíka“

Dostali jsme se k domu č.p. 217 a č.p. 218
rozdělených pouze průjezdem a velkým dvorem

náměstí

ve kterém je výrobna uzenin a kuchyně bufetu
Hradských. Po jedné straně je bufet a po druhé
prodejna uzenin a masa, dříve známá jako
JASA / pana Jana Sarapy/, otevřená již v roce
1931 a vedoucími zde byli pánové Josef Kvapil,
Richard Štědrý a J. Folprecht a prodávali zde
uzenářské výrobky továrny v Krahulčí. Dále
zde je šití, opravy a střihy oděvů, kosmetika,
kadeřnictví a projektový atelier. Dříve zde
podnikali a žili: bývalí obchodník s látkama,
židovského původu pan Karel Kafka nar.
1864 s manželkou Emílií narozenou roku
1873 a dcerou Irmou Fialovou. Dále JUDr.
Emil Ehrenfreund, židovského původu nar.
roku 1889 s manželkou Josefou, bydleli zde
dělníci Josef Kunc s manželkou Marií, Čeněk
Plánek s manželkou Barbarou, Karel Urban s
manželkou Aloisií a Josef Zušťák s manželkou
Marií. Obchod střižním zbožím zde měl pan Karel

Bošek, prodej aut, motorek a kol pan Jan Kočer,
opravnu aut pan Alois Mrázek, autodopravu
pan Alois Hons, cukrářství pan Viktor Dejmal,
zámečnictví Popeláků a vulkanizační závod
pan Otomar Pekárek. Ve dvoře je Mediální
pedikúra, dámské kadeřnictví, sřihová služba,
šití a galanterie. Následuje dům č.p. 219
s velkým dvorem. Zde býval obchod smíšeným
zbožím Richarda a Fridricha Wedelese,,kteří
zde žili s ženami Grétou a Hermínou, povoznictví
zde míval pan Václav Ritschl. a pekařství pan
Měřička. Později zde byla jedna z prvních
samoobsluh potravin /Castrolom/ ve městě,
následně vietnamská prodejna, textil, květiny
a pod. Dnes Svatební salon Svatava a textil

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.
6

Maple. Ve dvoře se nachází reality Marfipa,
chovatelská prodejna Akva Tera, prodejna
s bilinkama a zdravá výživa Bilinka, reality
Stet, též zde byla kavárna Sluníčko . Dalším
domem je č. p. 220 U Dlohošů, dříve se říkalo
U Koflíka. Púvodně to byla zájezdní hospoda
rytíře Doubka z Oseka a proto se zde dlouho
říkalo Na Vosecké. Byla to formanská hospoda
a jezdilo se odtud do Prahy a Vídně. Podle
pověsti z roku 1630 se říkalo, že ve sklepě
byla tajná chodba až do zámku. V roce 1813
zde byl hostinským pan Ignác Riedel, do roku
1844 vlastnil dům pan Jan Kokrda a pak ho
prodal a do té doby se zde i tancovalo. Pak zde
byl pan Jan Bartůšek a točil pivo z píseckého
měšťanského pivovaru, který ho měl pronajatý.
Od roku 1910 do 1929 byl nájemcem pan Josef
Dlohoš a říkalo se zde U Dlohošů. Schůzovali
zde komunisté, havlíčkovci i svaz lidových
hudebníků. V zahradě za dvorem byl altán,
kde zkoušeli hudebníci. I zde hrávali loutkové
divadlo Kopecký a Lagron. Další dění kolem
domu č.p. 220 bude pokračovat v dalším díle.

náměstí
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

WWW.PENTA.CZ

Povážská 266, Strakonice
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Pozvánka na přednášku 100% štávy Goji Ramissio
Pozvánka na přednášku 100% štávy Goji Ramissio
Proč jsme nemocní? Proč tak rychle stárneme?
V dnešní době přijímáme s potravinou také značné množství škodlivin,
které naši prarodiče ani neznali. Patří mezi ně zemědělské a potravinářské
chemikálie jako pesticidy, herbicidy či fungicidy. Ne všechny z těchto toxických látek
tělo dokáže vyloučit, takže se organismus zanáší.
Neprospívá nám ani nezdravý životní styl-kouření, nadváha, nedostatek pohybu
a vitamínů, stres ……
Kustovnice čínská je nejzdravější ovoce na světě.
Goji je neuvěřitelně bohaté na vitamíny, zejména na vitamín C, kterého obsahuje 50x víc
než pomeranče. Důležitou složkou jsou i vitamíny skupiny B a antioxidanty, které pomáhají
tělu zbavovat se cizorodých látek a škodlivin. Goji je také skvělým zdrojem minerálů, 18
různých aminokyselin, železa a betakaroténu- a to v takové koncentraci, že pár bobulí
spolehlivě pokryje denní dávku těchto živin.
Plody Goji
- zpomalují stárnutí a zlepšují kondici,
- podporují a stimulují imunitní systém,
- mají protirakovinné účinky (zejména na nádorech jater, prostaty a prsu)
-chrání buňky před škodlivými vlivy prostředí,
- působí jako prevence proti degeneraci nervové soustavy
-snižují hladinu cholesterolu a cukru v krvi (podporují léčbu diabetu
a cévního systému),
- zlepšují zrak,
- působí proti bolestem hlavy,
- posilují ledviny a játra.
Očistěte své tělo nejen zvenčí,ale i zevnitř vašeho těla.Jak vypadáme zvenčí,
je jen ukázka našeho těla,jak se cítí uvnitř.
Více o Goji , detoxikačních náplastech , které vyčistí vaše tělo od toxinů a posílí organismus,
také o kolagenu z ryb který je nezbytný pro naše tělo,klouby,svaly,kůži
se dozvíte zdarma na přednáškách:
Dne 16.1.2014 v Radomyšli v 15 hod v zasedací místnosti na Obecním úřadě.
Dne 16.1.2014 ve Strakonicích v 17.30 v OC Maxim 2.patro , dětský koutek.
Počet omezen,proto je nutné se předem ohlásit na tel : 776 650 114

Těší se na vás Miluše Tasáryová , masérka v OC Maxim
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NABÍDKA PRÁCE
STAŇTE SE HYPOTEČNÍM
PORADCEM PRO OBLAST
STRAKONICKA
nabízíme motivující ﬁnanční ohodnocení
odpovídající výkonu s počáteční podporou
Požadujeme:
-min. SŠ vzdělání
- samostatnost, cílevědomost, profesionální
vystupování
- maximální pracovní nasazení a ﬂexibilitu
- organizační a komunikační dovednosti
orientace na výsledek, proklientský přístup,
týmová spolupráce
- ochotu dále se vzdělávat a na sobě pracovat
KONTAKT:
Oblastní ředitel
Radka Buchová
email: radka.buchova@mpss.cz
tel.: 731 466 186

Pracovní poměr na dobu určitou - 6 měsíců
, možnost prodloužení na dobu neurčitou
Požadavky: Řidičský průkaz C, E, profesní
průkaz, 2 roky praxe jako řidič MKD, důslednost,
spolehlivost, loajalita, základní ADR, základy AJ
nebo NJ, ﬂexibilita. Životopis zaslat na e-mail:
info@ric-service.cz Kontakt: Dalibor Dávid, +420
774 753 982, info@ric-service.cz .

Jitka Bernklauová nabízí
volné pracovní místo na
pozici prodavači ostatního
zboží v prodejnách v obci
Vodňany.
Požadavky: USO vzdělání s maturitou technického zaměření
- znalost práce s PC - znalost a praxe se zahradní
technikou výhodou Pracovní poměr na dobu
určitou (1 rok) s možností prodloužení Zájemci se
hlásí na tel:383 382 041 nebo mailem na adresu
info@zahradales.cz

BILLA, spol. s r. o. nabízí
volné pracovní místo na
pozici prodavači v prodejnách
v obci Strakonice.
POŽADAVKY:
základní znalost práce s počítačem, ochota
pracovat. NÁSTUP: ihned PRACOVNÍ DOBA: 2
směnná, ranní: 6:00 - 13:00, odpolední: 13:00
- 20:00 + 1x za 14 dní celý víkend. VÝHODY:
stravenky za odpracované směny. Zájemci se
hlásí osobně u p. Francové nebo Šrámkové v
prodejně Billa (Na Ohradě 2, Strakonice) tel:
725206859

Obchodní zástupce manager
nákupu - Karel Krása
Požadavky:
obchodního zástupce, s pozitivním kreativním
přístupem k práci, časově ﬂexibilní, nabídky
zasílejte prosím se strukturovaným životopisem
Nabízíme:

Lukáš
Záděra
nabízí
Strojní inženýři projektanti, volné pracovní místo na
konstruktéři Blatná
pozicičíšníci
a
servírky
EM Polar k.s. (Blatná) nabízí volné pracovní v obci Volyně.
místo na pozici strojní inženýři projektanti,
konstruktéři v obci Blatná (okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za plný pracovní
úvazek (jednosměnný provoz)

Kuchaři (kromě šéfkuchařů)
Volyně
Lukáš Záděra (Volyně) nabízí volné pracovní místo
na pozici kuchaři (kromě šéfkuchařů) v obci Volyně
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za
plný pracovní úvazek (jednosměnný provoz)

Požadavky:
vyučen v oboru - praxe, úroveň, spolehlivost
Kontakt: p. Záděra, tel.: 603794729 Zájemci se
hlásí na tel: 383 372 215, mail: hotel@ostrovec.cz

KOCHANKA s.r.o. nabízí
volné pracovní místo na
pozici prodavači textilu,
obuvi a kožené galanterie v
obci Strakonice.
Požadavky:

R.I.C. Service, spol. s r.o. nabízí
volné pracovní místo na pozici
řidiči nákladních automobilů,
tahačů a speciálních vozidel
v obci Strakonice.

práci obchodního zástupce v rostoucím
velkoobchodu s nápoji, zajímavé ﬁnanční
ohodnocení, profesní a osobní růst, práce
v mladém dynamickém kolektivu, náplň práce:
obchod, nákup, marketing

práce na šicím stroji (úprava šatů) Pracovní
doba : 9 - 17 hod. Nejprve dohoda o provedení
práce na 1 měsíc, poté pracovní poměr na dobu
určitou 1 rok s možností prodloužení. Vhodné pro
absolventy škol. Zájemci se hlásí na tel: 605 261
498 p. Iveta Váňová

Dělnické
Strakonice

pozice

Písek,

Pro naše významné klienty, výrobní společnosti
ve Strakonicích a v Písku hledáme vhodné
kandidáty/ kandidátky na dělnické pozice.
Práce je vhodná pro muže i ženy. Práce ve
dvousměnném, třísměnném, nebo nepřetržitém
provozu.Nástup od ledna 2014!
Požadujeme:
- pracovitost
- 100% docházku
- spolehlivost
- výbornou kvalitu práce

UBYTOVÁNÍ NEPOSKYTUJEME!!!!
redakce
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Lidé na Floridě žijí naplno, říká Václav Zieba.
Když Václav začne porovnávat životní
podmínky floridské a naše, má bystrost ještě
o pomyslný stupínek navýší. „Co se Floridy
týče, většina lidí má svůj dům s bazénem a
dvě auta. Ti, co si toto nemohou dovolit, bydlí
ve výškových budovách s bazény, fitness
centry a parkovacími místy. To je považováno
za absolutní standard,“ říká. „Lidé tam žijí
současností a užívají si život naplno. Ne
jako tady, kde myslíme jen na minulost a
budoucnost a v podstatě nežijeme. S tím
souvisí ale i to, že na Floridě lidem chybí
určitá finanční gramotnost. Někteří utrácejí

Václav Zieba je studentem Západočeské
univerzity v Plzni. Přes své školní povinnosti
se mu nabídla unikátní možnost poznat
a procestovat americkou Floridu kvůli své tetě
a strýci, kteří do Spojených států amerických
emigrovali a které navštívil. Většina lidí
v Čechách bere Floridu jednoduše za slunnou
a bez starostí. Jak to vidí Václav, jenž strávil
na Floridě osm týdnů?

„Je to jiná země, jiní lidé, takže i způsob
myšlení je odlišný. Lidé na Floridě jsou
přátelští a hodně pozitivní nejspíš hlavně díky
sluníčku. Poznal jsem je jako ochotné lidi, kteří
rádi poznávají nové tváře, třeba i z Evropy. To
je i ten důvod, proč jsem se na Floridě cítil
jako doma,“ tvrdí Václav a naznačuje, že vás
tamější společnost přijme relativně rychle.

více, než si mohou dovolit a pak nastává
problém,“ naznačuje na evidentní fakt
Václav. Podle jeho slov je na Floridě veliký
problém v pojištění jako takovém, lidé prý
musí pracovat i v pokročilém věku a důvod je
celkem jasný… „Na Floridě v podstatě není
důchod, což znamená, že člověk pracuje,
dokud může. Pojištění je pro některé lidi
takřka nemyslitelné kvůli jeho výši a při
návštěvě doktora se obyvatel Floridy také

plácne přes kapsu,“ vysvětluje.
Při osmitýdenním pobytu na Floridě měl
Václav také mnoho příležitostí navštívit
nejrůznější destinace. „Byl jsem v národním
parku Everglades, na Bahamách, na druhém
pobřeží Floridy a při zpáteční cestě v New
Yorku. Všechna místa mě nějakým způsobem
obohatila a líbila se,“ říká s úsměvem.
Když se bavíme o jeho eventuálním žití na
Floridě, nepopírá ani tuto možnost. „Uměl
10

bych si to představit. Je to jiná společnost,
ale zajímavá. Svůj život si užívají naplno a jsou
pro vše nadšení, to mi zde chybí. K tomu bych
ale potřeboval velmi dobré zdravotní pojištění
a zelenou kartu,“ shrnuje Václav Zieba své
bezesporu interesantní povídání.
Mou jakousi morální povinností je jen dodat,
aby si někteří lidé žijící u nás pokud možno
moc neidealizovali své touhy žít v „zemi
neomezených možností“ či splnit si svůj
„americký sen“. Vše není tak, jak to na první
pohled vypadá. Buďme rádi za to, že žijeme
v srdci Evropy, dělejme vše naplno a zkusme
být na náš národ hrdí. Naše historie, leč ne
vždy pouze světlá, si to zaslouží…
Roman Škoda

WWW.PENTA.CZ
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TAJENKA O CENY

RECEPTY:

Tajenka z minulého čísla: VÁNOCE
Výherci minulého čísla: Věra Kubíčková, Strakonice a Jana Kozáková, Strakonice

Pečená vejce s kopřivou nebo špenátem
SNÍDANĚ PRO DVA ;-)
Postup
Předehřejte troubu na 200 C. Cca 250g (větší hrst) kopřiv
dejte do cedníku (já pracuju provizorními rukavicemi z
mikrotenových pytlíků a můžu to doporučit) a přelijte je
litrem vroucí vody. Jakmile trochu zchladnou, vyždímejte z
nich všechnu přebytečnou vodu a nasekejte je na prkénku
na hrubo, asi tak na 3 cm kusy. Na pánvi rozpalte 2 lžíce
olivového oleje. Přidejte 3 střední nakrájené žampióny a
restujte asi tak minutu. Přidejte i nasekané kopřivy (špenát)
a restujte dalších půlminutu. Ochuťte solí a čerstvě mletým
pepřem.
Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.
cz (do 3. února 2014) 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 10.března 2014 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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Připravené kopřivy teď rozdělte do dvou zapékacích misek.
Doprostřed každé rozklepněte jedno celé vejce. Navrch
můžete nalít lžíci smetany ke šlehání příp. kysané smetany.
Pečte v troubě dokud bílek a část žloutku neztuhne, ale střed
je ještě stále tekutý, tj. cca 12 minut. Nakonec můžete ještě
jednou okořenit pepřem. Jezte s bílých chlebem.
http://www.michopulu.cz/

VÍTEJTE NA KUBOVĚ HUTI

Zimní středisko s tradicí, sahající do 20. let
minulého století, nabízí ideální rodinnou atmosféru.
Tři sjezdové tratě s umělým zasněžováním
poskytují díky pravidelné údržbě kvalitní podmínky,
jak pro začínající vyznavače zimních sportů, tak pro
ty, co již opravdu něco umí.
Populární Snow park je každou sezónu rozšiřován
a doplňován o novinky a spolu s tím přibývá
i společných akcí milovníků širokého prkna. Od té
doby, co se mu věnuje parta borců okolo Patrika
Pudila (tel: 728 543 255), tak nemá chybu.
Dopravní dostupnost Kubovy Huti je ideální. Ze
Strakonic pouhých cca 40 km po silnici I. třídy ( A4)
máte ujetu opravdu za chviličku. A pokud to autem
zrovna z nějakého důvodu nejde, tak existuje
možnost autobusového nebo vlakového spojení.

zasněžovaných sjezdových tratí a vybaveného
snow parku očekávají i upravené běžecké tratě,
napojené na Trans Šumavskou bílou magistrálu.
Pokud chcete, aby se vaši potomci, nebo vy sami,
naučili rychle, bezpečně a hlavně dobře ovládat lyže

K dispozici je vám hned několik restaurací, resp.
hospůdek. Dvě jsou přímo na úpatí sjezdových tratí
A další najdete nedaleko od hlavní komunikace.
Mají svá parkoviště a je zde i ubytovací kapacita.

České dráhy ve spolupráci s vedením ski areálu
nabízí dokonce slevu 30% na jízdném na vlecích.
Je potřeba využít program „Yetti“.

O něm se více dozvíte na:
www.sd.cz/jihocesky-kraj/cd-yetti/-14838
upřesňuje ředitel ski areálu, pan Vladimír Vykydal,
Ale

na

„Kubovce“

vás

kromě

uměle

nebo prkno pod odborným vedením, pak se stačí
dopředu objednat do lyžařské a snowboardové
školy. Ta zdejší má dobrý zvuk díky kvaliﬁkovaným
instruktorům s dlouholetou praxí. Ti zaručeně
naučí každého, kdo o to má sám opravdový zájem.
Pokud nemáte vlastní vybavení, nebo si chcete
vyzkoušet novější modely lyží nebo prkna, tak
je vám k dispozici půjčovna, která sídlí přímo
u sjezdovky „Pod Obrovcem“. Zde je také servis
a kraluje tu paní Tichá, u níž si můžete potřebné
vybavení zarezervovat na tel. čísle: 775 156 814.
V provozu je každý den.
Pokud již máte za sebou aktivní část dne, tak je
čas na občerstvení a odpočinek u dobrého jídla a
pití.

Jedná se o hotel Kuba a penzion pod Boubínem.
Jestliže vás lyžování nebo snowboardové prkno
už nudí, je zde další možnost – vyzkoušet sněžnice.
Podívat se s nimi tam, kam se nedostanete ani
s běžkami. Například po „staré cestě„ k Johnovu
kameni a možná až na vrchol Boubína. Využít
lze i služeb místního průvodce. Bližší informace
poskytnou v Lyžařské škole na tel: 601 231 621.
Ředitel lyžařské školy Jirka Bartošík říká: „Kubova
Huť není velká, a tak tady máme k sobě všichni
blízko. I vy k nám to nemáte daleko, tak se zastavte
a zkuste si užít kousek krásné zimy spolu s námi !!!
Jste srdečně vítáni !!!“

informace: Vladimír Vykydal, tel: 721 267 867.
redakce
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SPORT
Strakonický volejbal těší oko fanouška

můžeme jen doufat, že to tak bude i nadále.

Volejbal je jedna z klasických míčových her provozujících se většinou v hale, ale není zvláštností,

že vidíme volejbalisty i na povrchu zvaném antuka, tj. povrch, na kterém se provozuje i světu

známý tenis. Klasický „šestkový“ volejbal se hraje
v šesti lidech. Výjimkou této hry je volejbal plážový, do jehož zápasů nastupují pouze dva hráči na
každé straně. Tento sport se vyvíjel ve Spojených
státech amerických, ale čím více se dostával do
podvědomí lidí, tím více se šířil do různých koutů
světa, a tak si můžete vychutnat podívanou na něj
i tady u nás v poměrně odlehlých, ale za to krásných Strakonicích. Zapojit se do hry mohou jak
pánové, tak i dámy. Účelem tohoto sportu je, že
hráči musí dostat pomocí určitých pravidel míč na
soupeřovu část tak, aby neměl šanci ho jakkoliv
zpracovat, tj. aby mu padl na zem.

Není žádným tajemstvím, že podzimní sezona
již skončila. Konec tohoto partu se konal 4. října, kdy strakoničtí muži sehráli poslední utkání s
družstvem TJ Slavoj Husinec. „Bylo fajn vyhrát v
posledním zápase. Považuju opravdu za důležité
a zároveň potěšující, že jdeme do jarní části s čistým štítem,“ doplňuje. Výsledek klání byl takřka
jasný – 0:3, při čemž strakoničtí zvítězili v prvním setu 21:25, v druhém 23:25 a v posledním
15:25. „Zatím jsme s tímto soupeřem nehráli,
takže jsme byli zvědaví,“ tvrdí Karel. „Ale v týmu
máme spoustu výborných hráčů, což neznamená,
že bychom do zápasu šli s tím, že prostě na plnou
čáru vyhrajeme, ale spíše, že se pokusíme vyhrát,
což se nakonec podařilo, tak jsme byli více než
spokojeni,“ dodává.

Karel Soukup je strakonický smečař kategorie
muži A. „Volejbal provozuju už asi tři nebo čtyři
roky a nemohu být spokojenější,“ tvrdí zkušený
matador Karel Soukup. Karel je sedmnáctiletý
chlapec studující na našem místním gymnáziu,
který ve svých volných chvílích provozuje onen
sport, jenž navždy ovládl jeho život. „Volejbal stejně jako házená má dvě části – podzimní a jarní,“
osvětluje Karel. Seskupení TJ ČZ Strakonice v té
letošní sezóně zatím ani jednou neprohrálo, tudíž

Pokud jste volejbal nikdy neviděli naživo a nechtěli byste tuto příležitost promarnit, nemusíte
vůbec smutnit. Další možnost, kdy můžete vidět
strakonické muže v zápase, bude 9. května 2014
při zápasu TJ Sokol Blatná A proti TJ ČZ Strakonice, který se odehraje v Blatné. Ale pokud byste
chtěli vidět zápas a nechtělo by se vám jet přes
dvacet kilometrů kvůli tomuto klání, můžete se
přijít podívat a podpořit strakonické volejbalisty
na venkovním hřišti na Sádkách u místního hradu.
Kamil Soukup

FBC Sluneční záře Strakonice skauti jedou!
Rok 2013 utekl jako voda. Ani jsme si nestihli pořádně užít sluníčka a už tu máme rok 2014. Ale
ani to není důvod psát o dalších sportech, které i
u nás ve Strakonicích jsou pěstovány a tolik navštěvovány věrnýma fanouškama.
Měsíčník MAXIM má za sebou již například hokejbal, basketbal, hokej, ale stále je tu i sport, který
není až tak medializovaný. Sport, o kterém vám
chci nyní říci, se nazývá ﬂorbal. Florbal je známý
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tím, že trochu napodobuje námi známý klasický
lední hokej. Účelem tohoto, původem kanadského sportu, je dostat plastový míček do soupeřovy
branky podobně jako v hokeji, akorát s poněkud
upravenými pravidly a to například, že ﬂorbal se
nehraje na ledě nebo také, že se hokej hraje většinou s dřevěnými holemi oproti ﬂorbalu, kde se
používá výhradně plastová hokejka.
I u nás se najdou kluby hrající ﬂorbal - FBC Stra-

konice a FBC Sluneční záře Strakonice. My jsme
se zaměřili spíše na ten méně slavný - klub Sluneční záře, o kterém vám a nám více prozradil
místní ﬂorbalista Pavel Kovář.
Pavel je téměř zletilý brankář ﬂorbalového klubu
FBC Sluneční záře Strakonice. „Kdysi někdy před
více než třemi lety, jsem se tam byl jen podívat,
ale ta hra mě natolik uchvátila, že i když jsem ji
neuměl, hrál jsem. Později nám víc a víc docházeli
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brankáři, protože bylo málo lidí, kteří by chtěli mít
modřiny od míčků, tak jsem tam skončil já,“ říká
Pavel s úsměvem ve tváři. Pavel o sobě říká, že
kdyby dnes nebyl tak zapálený do ﬂorbalu, určitě
by se pokusil i o jiný sport. „Chtěl bych vyzkoušet
MMA, což je vlastně mix bojových umění nebo
něco s motorkami,“ doplňuje Pavel.
FBC Sluneční záře patří konkrétně pod jeden ze
třetí z oddílů skautské Sluneční záře, ale snadno

se dá představit, že by tým mohl hrát i s mnohem
většími seskupeními. Klub FBC Sluneční záře sice
není oﬁciální klub jako je FBC Strakonice, ale
již dokázali jako jediní vyhrát třikrát v řadě tzv.
Derwen Cup, což je pravidelně po roce probíhající turnaj ﬂorbalových týmů skautských oddílů v
kategorii „Roveři“, tzn. jedenáct až sedmnáct let.
Derwen se koná v našem hlavním městě Praze a
vyhrát turnaj třikrát v řadě? To je sen snad každého, kdo na této soutěži působí. FBC Sluneční záře
je na této scéně poměrně krátkou dobu, tudíž
není divu, když klub nebudete znát, ovšem pokud
byste vy nebo vaše ratolesti rádi zažily spousty
zábavy, nebo chtěly pocítit toho správného přátelského ducha, můžete se přijít podívat před letními
prázdninami na jeden z tréninků a zapojit se. „Děkujeme za podporu a budeme se na vás těšit při
další spolupráci na trénincích,“ vzkazuje gólman
Pavel Kovář.
Kamil Soukup

Strakoničtí hokejoví junioři v této sezoně končí
Jan Vavřík, kteří tvořili základní kostru mančaftu, se
zranili a smůla se začala lepit na paty. To za sebou pochopitelně zanechalo nevyrovnané výkony a mnohem

Hokejová juniorka nezažívá příjemné časy. Po
dechberoucích hokejových zápasech, které nabídly
výhry i prohry, byli místní junioři nuceni skončit jednu
etapu - tým se rozpadl.
Kluci z juniorky před dvěma lety dosáhli výborného
úspěchu. Vybojovali si postup do tzv. Ligy juniorů, což
je druhá nejvyšší liga této kategorie v České republice.
Minulou sezonu se po náročných bojích udrželi a byl
to nesporný úspěch. V této sezoně po obnově kádru
z důvodu věkového přišlo do týmu hned několik bývalých dorostenců, hráčů z minulé sezony zůstalo jen
pár, avšak začátek sezony a vůbec její průběh se ubíral podobnou cestou jako sezonu předešlou. Největší
problém byl ovšem v počtu hráčů, který z původních
patnácti klesl na alarmujících devět. Lukáš Řezník či

více potu. Týmu začali pomáhat hrající dorostenci jako
například David Škoda, Vojta Kursch či Jakub Mikeš,
kteří si podle slov jednoho z hráčů juniorky Lukáše
Hrubého vedli na svůj věk velmi dobře.
„V této sezoně jsme odehráli asi 24 zápasů a v tak
malém počtu hráčů toho bylo dost. Makali jsme a
snažili se, ale nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo,“
říká jeden z nejzkušenějších hráčů týmu, který právě
kvůli svým zkušenostem byl nucen změnit post útočníka na obránce a společně s Pavlem Srbem, dalším
spíše ofenzivním hráčem, sdíleli společnou obrannou
dvojici. To jen dokládá týmového ducha, jakým strakonický tým podle mého názoru oplýval. „Musím také
poděkovat Davidu Rudovi, hráči Českých Budějovic,
že požádal o střídavý start, měsíc s námi hrál a společně s námi se pral o body. Například v Berouně

jsme vyhráli, dali jsme šest gólu. Jediným naším střelcem byl právě David. To je naprosto nevšední a málo
se to vidí,“ připomíná Lukáš.
„Nakonec se ale celkově dohodlo, že bude lepší
skončit. Je to škoda, ale je to tak. Hráli jsme na hranicích svých možností a máme čisté svědomí,“ říká
upřímně. „Teď bude alespoň více času na maturitu,
která mě čeká na jaře,“ hledá Lukáš pozitiva. „Teď
chodím na tréninky mužů a doufám, že usilovným tréninkem se poperu o místo v sestavě,“ věří.
Na závěr by Lukáš chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu, bez kterého by nikdy nefungovali. „Odvedli
výbornou práci. Například pan trenér Beneš přijížděl
vždy ze Sušice a snažil se neustále s námi trpělivě
pracovat stejně jako pan Vrba. Také musím vyzdvihnout pana Grosse, ten s námi chodil také pokaždé na
zápas. Musím vyzdvihnout celý tým a všem děkuju,“
dodává Lukáš Hrubý.
Roman Škoda
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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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