NOVINY STRAKONICE
ČERVENEC 2015

Červenec – měsíc zasloužené pohody

Léto! Máme tu nejhřejivější období v roce,
kdy si každý zažije své chvilky volna, ať už v
jakémkoliv věku. Snad všichni máme léto rádi.
Přináší nám paprsky slunce a nezapomenutelné
zážitky, které se s radostí a nostalgií připomínají
po dlouhé budoucí periody.
Bezesporu všichni znají celou řadu klišé
o příjemných letních časech. Podívejme se ale
spíše na praktickou část věci. Jak léto můžeme
začít a kam se v průběhu července podívat?
O poslední sobotě měsíce června se
v pivovarském areálu tradičně konala slavná

strakonická Pivovarská pouť. Za zdatného
uvádění Jany Křížové o 13. hodině vše
odstartovalo. Nedočkavé davy čekaly již na
začátku veškerého dění u svého oblíbeného
stánku na chutný zlatavý mok a mohly tak na
parkovišti před pivovarem poslouchat hudební
skupinu Nektar boys, a to po celé tři hodiny.
Přibližně v 16 hodin se na inkriminovaném
place vystřídala s rockovou kapelou Parovod.
Na první scéně v nádvoří pivovaru se vyměnily
postupně čtyři kapely – Riverside Project,
Zničeho Nic, Hamr a Odyssea classic. Svůj
program měly i děti, pro které byl připraven
skákací hrad, obří skluzavka, pískoviště či
si mohly udělat radost dětským tetováním.
Nechyběla rovněž oblíbená Neckyáda, která se
pochopitelně těšila velkého zájmu. Pivovarská
pouť trvala pro někoho, když to vezmeme
kulantně oficiálně, až do druhého dne. Nicméně
podle vyhlášení Měšťanského pivovaru měla
končit přibližně půl hodiny po půlnoci. Start
léta se opětovně vydařil.
30. června se i školní povinnosti rozloučí
se svým váženým rokem. Od 14:30 se na
druhém hradním nádvoří bude konat akce
se symbolickým názvem GOOG BYE, ŠKOLO!
V rámci festivalu Americké jaro pořádané
mimochodem velvyslanectvím Spojených států
amerických vystoupí Boston Children’s Chorus
pokračování na straně 2
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Červenec – měsíc zasloužené pohody

s pěveckým sborem našeho gymnázia. Akce by
se měla konat po celý den.
Milovníci country a bluegrassové muziky
s dlouholetou tradicí se mohou těšit na 5.
červenec, kdy na hradním nádvoří vystoupí
hned několik kapel tohoto žánru. Fanoušci
se mohou těšit na neotřesitelnou ikonu
české bluegrassové scény, na kapelu COP.

Ze židle vás zvedne, podle mnohých nejlepší
kapela z nejlepších, SEMTEX. Dále vystoupí
bluegrassová perla a jedna z historicky
nejúspěšnějších kapel, POUTNÍCI. Svým ladným
projevem a krásou vás povzbudí BERUŠKY.

Až ze Slovenska přijede jedna z nejlepších
country kapel NEZNÁMI. Místní folkovou scénu
zastoupí známá strakonická kapela ŠAFRÁN.
Obzvláště Jihočechy potěší nezapomenutelná
kapela SEM TAM. Další bluegrassový nášlap
předvede kapela BLUEGATE. Z Prahy přijede
znovuzrozená a nabroušená kapela FLASHBACK
a vše vyzdvihne jedinečná bluegrassová stálice
MODROTISK. To vše v jeden den, na jednom
nádvoří, pro mnohé s jedinečnou atmosférou!
Dále můžeme doporučit 10. červenec.
Fandové celosvětově známé skupiny The Doors
se budou moci nabažit životopisným snímkem
kapely, který je napsaný i zrežírovaný známým

hollywoodským tvůrcem, Oliverem Stonem.
Toto biografické hudební drama, velice dobře
hodnocené nejrůznějšími filmovými kritiky,
budete moci zhlédnout pod širým nebem
v Letním Kině.
Měsíc
červenec
pochopitelně
nabízí
nejrůznější výběr alternativ na strávení
volného času. Ať už jde o dovolenou k moři
či o několikadenní vodácké dobrodružství,
redakce měsíčníku MAXIM vám přeje příjemné
červencové zážitky a především vše zažité bez
zdravotních patálií. Užijte si léto!
Roman Škoda

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VIP SHELLAC SALONU
Dne 1. 6. 2015 v našem obchodním centru Maxim
Strakonice proběhlo slavnostní otevření VIP Shellac
salonu. Zajímavostí je, že je jediný ve Strakonicích
a přilehlém okolí.

do výživného roztoku, který během několika málo minut
naruší strukturu a celistvost laku, který popraská. Pak
se jednoduše stáhne pomerančovým dřívkem z nehtu,
který zůstává neporušen.“

Salon je provozován ve třetím patře našeho
obchodního centra. Pavla Chadrabová- pedikúra
a manikúra, předala část svého provozu mladé
kolegyni, Monice Kubařové. Sama hodlá pokračovat ve
zdravotní pedikúře ve spolupráci s českou podiatrickou
společností.

Když se bavíme o zdravých nehtech, dokážete
pomoci těm, které to štěstí nemají?

Moniky Kubařové jsem se ptala na
revoluční novinky v manikúře.
Proč je Shellac tak výjimečný?
„Řeknu to výstižně. Nanáší se jako lak, nosí se jako
gel, ale přitom nepoškozuje Vaše vlastní, přírodní nehty.
Na kvalitních a zdravých nehtech vydrží 2-3 týdny.“
Pokud je tak pevný, tak se musí použít silná
chemie k jeho odstranění, nebo ne?
„Při odstraňování se vůbec nemusí nic odbrušovat,
jako při použití gelových nehtů. Každý nehet se zabalí
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„Samozřejmě, k tomu používám značku SPARITUAL.
Jedná se o luxusní wellness manikúru, která se cíleně
zaměřuje na problematické nehty. Na každý druh
problému máme konkrétní péči. Je ovšem důležité
si uvědomit, že nehty se jako mávnutím kouzelného
proutku neuzdraví. V průměru odrůstají půl roku.
Proto je nutné k úplnému uzdravení jim věnovat péči
dlouhodobě.“
To znamená, že po celou dobu regenerace musí
mít žena nehty pouze přírodní, nenalakované?
„Určitě nemusí. (úsměv- pozn. red.) Nehty se po
peelingu, hydratační hloubkové masce, masáži
a výživné péči nalakují laky značky SPARITUAL. V
nabídce máme širokou škálu různých barev, takže si
vybere každá žena dle svého vkusu.“

To znamená, že gelové nehty jsou na ústupu?
Že je svým klientkám neděláte?
„Já osobně si myslím, že ano. Je to vždy na konkrétní
manikérce, jak kvalitně umí upravit klientčiny přírodní
nehty, aby je zbytečně moc neodbrušovala a tím ještě
více nepoškodila. Já klientkám dělám analýzu nehtů
a doporučuji jim, který druh péče je pro ně nejvhodnější.
Pak už je to je jen na nich jak se rozhodnou.“
Co dodat na závěr? Není snad nic lepšího, než si
nechat upravit ruce, přejít na nohy a nechat se hýčkat.
Konečně salon, ve kterém se zaměřují nejen na krásu,
ale hlavně na zdraví.
Jana Sekerková

www.axis-optik.cz
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27. červen - Mezinárodní den politických vězňů a den, kdy byla
popravena Milada Horáková
StB, československá tajná bezpečnost,
neblaze proslulá svými brutálními způsoby
vyšetřování, se snažila rozbít údajnou skupinu
kontrarevolucionářů a donutit je přiznat se ke
spiknutí a velezradě. Užívala k tomu jak fyzického,
tak ve větší míře i psychického mučení. Jen si
představte izolaci v malé místnosti bez světel,
dostatku potravy a spánku…
Samotný proces s Miladou Horákovou a s jejími
dvanácti kolegy se konal od 31. května do 8. června
roku 1950. Byl zinscenován jako veřejný „politický
proces“ po vzoru sovětských velkých čistek ve
30. letech na přímý příkaz prezidenta Gottwalda.
Osm dní trvající proces měl svůj vynucený
„scénář“, podle kterého byli obžalovaní donuceni
se chovat, ale v některých momentech přesto
jednali proti režii. Zejména doktorka Horáková, jež
byla vyslechnuta první den, se nepoddala a přes
vynucenou režii se jí místy podařilo bránit sebe
i své ideály, i když věděla, že tím svoje šance na
mírnější trest jen snižuje.
Tento den je předposlední červnový, tolik
oblíbený pro mnoho lidí, leč také památkový
pro nemalou hrstku lidí vzpomínajících na své
blízké, kteří strávili tolik času nedobrovolně
v izolaci. Mezinárodní den politických vězňů
vznikl na počest popravených a umučených lidí.
Každý rok si jej připomíná celý svět.
Političtí vězni byli drženi pro svoji politickou
činnost, příslušnost či přesvědčení v době, kdy se
jejich myšlenky neslučovaly v jisté době s „vyšší
mocí“. Tento den vzpomíná taktéž na oběti
a bojovníky proti fašismu za druhé světové války.
Zaměřme se ovšem na člověka, který je znám
nesporně každému. Zaměřme se na Miladu
Horákovou.

a na Karlově náměstí, po atentátu na Heydricha
byla převezena do Malé pevnosti v Terezíně, kde
později vedla oddělení tamější „marodky“, což jí
umožnilo relativně volný pohyb po lágru. Zde se
setkala se svým vzorem Františkou Plamínkovou,
později popravenou. Z malé pevnosti v Terezíně
byla v červnu 1944 převezena do Lipska
a poté do Drážďan. Soud s Horákovou se konal
v Drážďanech v říjnu 1944, kde se sama hájila
v němčině. Prokurátor jí navrhl trest smrti, jenž
soud nakonec změnil na osm let káznice. Ten
si odpykávala do dubna 1945 v ženské věznici
v Aichachu u Mnichova v blízkosti Dachau, kde ji
osvobodila americká armáda.

JUDr. Milada Horáková byla česká politička,
popravená během komunistických politických
procesů 27. června roku 1950 za údajné spiknutí
a velezradu. Byla jedinou ženou popravenou
v rámci těchto soudních procesů.
Narodila se v Praze. Po vystudování práv
na Univerzitě Karlově pracovala jako sociální
pracovnice v Červeném kříži, přijala myšlenky
T. G. Masaryka, čímž se hájila i v pozdějším
komunistickém procesu. Působila v ženské
národní radě, bojovala za práva žen, řešila
sociální otázky nejen u nás, ale i ve Francii,
Anglii a dalších zemích. O bolševickém Rusku
tak neměla žádné iluze.
Velmi těžce nesla okupaci českých zemí. Vstoupila
do řad domácího odboje společně s manželem
ing. Horákem. Není tak překvapením, že neušla
pozornosti gestapa. Po zjištění napojení na odboj
byla tvrdě vyslýchána a bita - pro gestapo však
bez úspěchu. Dva roky byla zadržena na Pankráci
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Tehdejší prezident Klement Gottwald dostal
z celého světa protesty proti zinscenovanému
procesu a žádosti o zrušení trestů smrti. Mezi těmi,
kteří písemně apelovali na Gottwalda, byli mimo
jiné Winston Churchill či Albert Einstein. Gottwald
však 24. června rozsudek smrti podepsal, čímž
deﬁnitivně poslal Miladu Horákovou na smrt.
Milada Horáková se se svými blízkými setkala
naposledy den před popravou. Nebylo jí dovoleno
ani naposledy políbit svou dceru Janu. I v těchto
těžkých chvílích zůstala klidná a vyrovnaná.
O den později, 27. června 1950, byla v pět
hodin a třicet minut ráno popravena. Jak ukazují
nedávné studie, Horáková byla zabita zvláště
brutálním způsobem, když ji nechali několik
nekonečných minut, mluví se až o celé čtvrt
hodině, dusit se s provazem okolo krku.
Milada Horáková napsala několik chvílí před
popravou své rodině dopis, kde sdílí velikou lásku
a uklidňuje své nejbližší. Při samotném procesu
prohlašuje poslední svá slova.
„Padám, padám, tento boj jsem prohrála,
odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid,
budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti
k vám. Přeji vám to, přeji vám to…“

Po osvobození v květnu 1945 se vrátila do
Prahy a znovu vstoupila do své strany. Byla
zvolena členkou parlamentu, ve kterém působila
až do komunistického puče v únoru 1948, kdy
rezignovala. Přestože jí přátelé radili, aby opustila
Československo, Horáková ve své vlasti zůstala
a byla stále politicky aktivní. 27. září 1949 byla
zatčena a označena za vůdkyni hnutí, které se
mělo snažit svrhnout komunistický režim.

Milada Horáková byla silně vlastenecky
založená, toužila po svobodném českém státě.
Byla velmi kultivovaná a inteligentní. Za své
ideály bojovala ze všech sil. Díky mimořádné
odvaze je i dnes symbolem odporu proti totalitní
moci a komunistické zvůli.
„Plně sdílím zármutek a rozhořčení, které
cítíte při krutých soudních vraždách
v Československu…“
Winston Churchill

Roman Škoda

Všude dobře, doma nejlépe

Za osm let tomu bude neuvěřitelných dvě stě let,
kdy se po proudu druhé nejdelší řeky Evropy Dunaje
vydali čeští kolonisté do pohraničního pásma rakouskouherské monarchie, aby ve zdejších horách založili
vesnice a těžili tu dřevo. Impulsem pro ně byl jistý
podnikatel Magyarly z Oravice, jenž českým rodinám
přislíbil prostor k životu, k rozkvětu ale i k obživě. Roku
1823 tak vznikla první česká vesnice Svatá Alžběta
(Elisabethfeld), jež kvůli nedostatku vody brzy v oblasti
Banátu zanikla.

Století přišli z českých zemí, se nazývají počeštělým
rumunským výrazem Pémové a založili mimo Svaté
Alžběty i další vesnice, jako největší českou vesnici
Gerník (Gârnic), Rovensko (Ravensca), Svatou Helenu
(Sfânta Elena), Bígr (Bigăr), Eibentál (Eibenthal) a Šumici
(Șumiţa). Ještě při sčítání lidu v roce 1992 se k české
národnosti v celém Rumunsku přihlásilo necelých šest
tisíc osob. Dnes už je to bohužel sotva třetina, protože
zdejší lidé odcházejí za prací pryč, rodí se tu málo dětí
a populace tak rychle stárne.
Krajané si do 21. Století dokázali uchovat své zvyky
a tradice, které si přivezli z původní domoviny a které
třeba již u nás dávno neexistují. Nejvýznamnější událostí
nejen rodinného života, ale i toho sousedského je
svatba, ke které se vztahuje řada staročeských obřadů.
A to například promluvy („svatební řeči“), družby
(starosvata, kecála), námluvy, „štandrle“ u nevěsty,
svatební průvod, požehnání rodičů snoubencům,

„…Tato země je krásná, velmi úrodná, že tam
roste krásná pšenice, ovoce a víno. Povzbuzeni jejich zprávami vydali se vystěhovalci na
pochod za novou nadějí. Na výstrahy sousedů
pak odpovídali slovy věštby: „Země Česká bude
příští válkou rozdrobena a pohlcena. Potom my,
osídlenci z Banátu, se vrátíme, zemi znovu zřídíme a zaplníme ji novým a lepším národem.“

Karpatami. Ještě ve starověku byla obývána Dáky, kteří
byli od roku 106 pod římskou nadvládou. Poté v druhé
polovině 16. Století bylo území součástí Osmanské říše,
kdy v důsledku válek bylo toto území téměř vylidněno
a tvořily ho lesy a bažiny. Za vlády Marie Terezie začal
být Banát dosidlován evropskými kolonisty. V té době
bylo založeno mnoho vesnic a kromě zemědělství se
začalo využívat i místního nerostného bohatství, protože
příchozí obyvatelé byli nejen rolníci, ale i obchodníci
a řemeslníci.
Čeští a němečtí osadníci, kteří sem v polovině 19.

Potom je tu Gerník – pojmenovaný podle bohaté
úrody pšenice – jímž protéká potok, který rozděluje
vesnici na tzv. „malou“ a „velkou“ stranu. Zdejší kostel
je zasvěcen svatému Janovi Nepomuckému a cenný
relikviář s kůstkou mu věnoval dokonce pražský
arcibiskup Bedřich kardinál Schwarzenberg. V Gerníku
se dodnes podomácku pálí stavební vápno v malých
vápenkách, které jsou vytápěny bukovým dřevem.
Rovensko se stává nejčastějším cílem romantických
duší. Skvělou polohu doplňuje i římskokatolický kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie, který byl posléze
vysvěcen na svatého Martina. Život na hřebenech hor
je však velice tvrdý, a to zejména v zimě, kdy je vesnice
skoro zcela odříznutá od světa, proto zde pobývá
necelých šedesát obyvatel.
Bígr byl vystavěn na půdorysu křesťanského kříže,
v jehož středu stojí kostel Svaté Trojice, a traduje se,
že název obce připomíná údajně přenocování generála
Andrease Schnellera v době jejího založení. Obyvatelé
se odjakživa živili těžkou prací v okolních dolech, proto
je ostatní krajané z tohoto důvodu nazývali „horáci“.

(Z krajanské kroniky)

Oblast tzv. Banátu se nachází v Panonské rovině
jihovýchodní Evropy a prochází zeměmi, jako je
Rumunsko, Srbsko a Maďarsko. Ohraničena je nejen
řekou Dunají, ale i Tisou, Mureșí a na východě jižními

Moldavě a ženy jezdily prodávat mléko, smetanu
a sýry na pravidelné trhy. Nad vesnicí je nádherný
výhled na zákruty Dunaje, ale je možné si udělat výlet
i k nedalekým jeskyním či až k srbským jezerům.

zdobení a třesení „stromečku“, vybírání na „kolíbku“,
čepení nevěsty, tradiční svatební písně. Tyto „veselky“
se konají převážně v masopustním období, dříve
především v domě nevěsty, zhruba od poloviny 20.
Století je to v kulturním domě, jen ve Svaté Heleně se k
tomuto účelu po rumunském vzoru staví z prken a větví
zastřešený stan (šátro).
Přežívají zde i některé rituály vycházející
z církevního kalendáře. O Velikonocích („na červené
svátky“, „na zajíčka“) se jedná o vyřehtávání
a koledování s příslušnými staročeskými obřadními
písněmi a říkadly, velkopáteční obmývání se
v potoce i oblévání děvčat na Velikonoční pondělí;
o posvícení (na Gerníku a na Rovensku s taneční
zábavou od sobotního večera až do úterního rána);
o Vánocích („na koledu“) celodenní půst a zákazy
všech prací na Štědrý den, koledování na Štěpána,
apod. Naopak některé obřadní slavnosti a zvyky již
vymizely – tříkrálová koleda, dožínky, předvánoční
obchůzkové zvyky na Barboru, Mikuláše a Lucii –
a jiné momentálně upadají, jako masopustní obyčeje.
Jednou z nejstarších vesnic nad jedním z břehů
Dunaje a vodní nádrže Železná vrata se jmenuje
Svatá Helena a žije v ní asi dvě stě dvacet obyvatel.
Dominantou jsou dva kostely, ale i osmiletá základní
škola pojmenovaná po Janu Ámosi Komenském.
Děti se neučí nejen česky, ale i rumunsky a skládají
z obou jazyků maturitní zkoušku. Část zdejších mužů
dříve pracovala v nedalekých rudných dolech v Nové

Ke konci srpna se poprvé před dvanácti lety v další
české vesnici Eibentál s kostelem svatého Jana
Nepomuckého konal kulturní krajanský festival –
festival Banát. V okolí obce leží spousta zaniklých štol,
v nichž se v některých těžil azbest.

Přesídlenci z Plzeňského kraje vybudovali vesnici
Šumici, ve které se nachází kostel svatého Jáchyma
a Anny z roku 1888. Ve vesnici není dodnes vodovod,
ale u domů jsou k dispozici studny.
Neporušená krajina s množstvím živočichů i vzácných
rostlin, jeskyně a jiné krasové útvary i zachovalá lidová
architektura salaší a vesnic, ale také milí lidé mluvící
staročesky a konající mnohé tradice a zvyky tak trochu
připomínají Ladovy obrázky.
Vypravte se do oživlé historie našich krajanů i Vy.
Nebudete toho jistě litovat.
text i foto: Josef Němec
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!
Dnes začneme v místě dnešní okresní nemocnice.
Dříve v areálu nemocnice bývala plynárnou, svítiplyn se
vyráběl z karbidu. Plynmistrem zde byl pan Antonín Matšel. Domky, kde bydleli většinou pracovníci nemocnice,
se nacházely v ulici Za plynárnou, dřív zde bývalo i tržiště.
Zde byl dům č.p. 470, ve kterém bydleli: tovární dělník
Matěj Neuman s manželkou Antonií, dělník pan František
Zemen s manželkou Marií, zámečník pan Ladislav Čížek
s manželkou Františkou, dělník pan Jan Kunc s manželkou Janou, tovární dělnice Barbora a Helena Hlavatých,

Domy sousedící s areálem nemocnice.

dělník pan Antonín Hlavatý, tovární dělník pan Václav
Jíně s manželkou Annou, tovární dělník pan Josef Kos
s manželkou Antonií, dělnice paní Marie Kosová, obuvník pan Karel Schneedorf s manželkou Marií a tovární
dělník pan Josef Sokol s manželkou Františkou. V areálu
stály 3 železniční vagony pro lidi v nouzi. Nemocnice se
začala stavět v roce 1888 a zemským zákonem č. 48
byla prohlášena dne 30. července 1892 za všeobecnou
veřejnou. Bylo jí přiznáno právo nést název „Všeobecná
veřejná nemocnice císaře Františka Josefa I.“ Otevřená
byla slavnostně 1. září 1892 a prvním předsedou vrchní
správy nemocnice byl rolník J. Kuncl rolník z Dražejova.
Prvním primářem byl zvolen MUDr. Josef Jirsa, po něm
od roku 1896 MUDr. Karel Machalický. Po jeho úmrtí Dr.
Šimon Kouba, následně pak Dr. Emil Toušek a po něm
MUDr. Jiří Fifka, následovala řada dalších jako MUDr. Karel Hradecký a řada dalších. Dnes jsou již primáři na jednotlivých odděleních a ředitelem dnes je pan MUDr. Tomáš Fiala. V začátcích v nemocnici pomáhali sestry řádu
sv. Františka Boromějského. Původně se do nemocnice
chodilo z Lidické ulice, později starou vrátnicí u parku
/dnes co je lékárna/ a nyní je hlavní vjezd pro vozidla
z Radomyšlské ulice proti archivu. V posledních letech
v nemocnici došlo k modernizaci téměř všech oddělení a nemocnice získala statut jedné z nejlepších u nás.
V letech 1914-1918 za I. světové války byl velký počet
raněných, které sem přivezl vojenský vlak, a kapacita 70
volných lůžek nemocnice nestačila. Musel být vyklizen
spolkový dům Na Stráži s kapacitou 120ti lůžek a jídelna.
Dalších 50 lůžek poskytl okresní sirotčinec v Husovo ulici. Vojenský lazaret ve Strakonicích končí závěrem roku

Julie Kunešová, dělnice zbrojovky paní Josefa Macalová, obuvník pan Antonín Velek, tovární dělník pan Josef
Trávníček s manželkou Marií, tovární dělník pan Josef
Zušťák, zedník pan Václav Zušťák s manželkou Boženou,
pan Jiří Fleissig a paní Marie Lechnýřová. Před domy
stávala budka s prodejem tabáku a městská váha. Na
rohu stával ještě jeden dům snad č.p. 234 nebo 294.

Původní vchod do nemocnice, dnešni dětské oddělení.

1917. Před areálem a v něm je několik soukromých vilek
jako č.p. 384, 385 a 386 zde bydleli pan Antonín Vach,
dámská krejčová paní Anna Vachová, pan Stanislav Lebeda, poštovní úředník pan Václav Fryček s manželkou
Marií a odborný učitel František Šebesta s manželkou
Marií. Dnes v č. p. 385 bydlí Robert a Jitka Votavovi. Též
zde do listopadu 2014 stála bývalá prodejna potravin
č.p. 168. K nemocnici se ještě vrátíme v jiném díle. Na
konci plotu nemocnice stávaly ještě dva domy. Dnes na
jejich místě dnes je parkoviště pod nemocnicí. Bylo to č.
p. 285, který patřil soukromníku panu Františku Bažatovi, dál zde žili soukromnice Terezie Bažatová a Barbora
Bažatová, kovárnu zde měl pan Václav Hromíř, který zde
žil se svou manželkou Marií, tovární dělník pan Karel
Repeš s manželkou Boženou a soukromník pan Josef
Bláha. Bydleli zde později pan Jiří Bažata s manželkou
Jiřinou, kteří hráli divadlo v souboru Čelakovský. Později
zde hospodařil pan Homolka, který si jednu dceru Bažatů
vzal. Moje maminka mu často pomáhala na jeho polích

Původní vchod do nemocnice, dnešni dětské oddělení.

v Častavíně. Do dvora se jezdilo z boku z Radomyšlské
ulice. Hodně jsme se zde vyřádili s Láďou Bažatů a Jirkou Homolků. Hospodář nebyl daleko od rány, a to někdy
i bičem. Často útěk končil skokem z okna stodoly na
dvůr do hnoje. Dalším domem bývalo č. p. 192 pana
Františka Kříže, v něm bydleli dělnice Anna, Antonie a
Josefa Pechoutovy, pan František Nejedlý s manželkou
Kateřinou, soukromnice paní Anna Šolarová, obuvník
pan Josef Filc, dělnice paní Marie Filcová, dělnice paní
Marie Pousková, , dělník pan Antonín Hrabačka, paní

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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Rád bych se vrátil k minulému číslu a to k domu č.p.
572, který nepatřil rodině Vaňků. Za následující informace děkuji paní Heleně Maškové. Dům byl postaven asi
v roce 1934 panem Wojtěchem Malinowskim a jeho
manželkou Boženou pro jejich starší dceru Marii provdanou za pana Karla Lebedu. Paní Marie Lebedová,
babička paní Hany, pracovala na příjmu pacientů ve
strakonické nemocnici. Děd Karel Lebeda pracoval na

Domy č.p. 192 a 285.

odboru sociálního zabezpečení na ONV a pak jako ředitel
Domova důchodců v Lidické ulici, kde byl do r. 1969. Lebedovi měli syna Karla, který se zasloužil o rozvoj zdejšího
loutkářství a syna Jaroslava, který pracoval v nástrojárně
ČZM. V jejich domě bydlel pan Josef Košťál, učitel a později ředitel ZDŠ s manželkou a syny Jiřím a Milanem. Po
rodině Košťálových se tam nastěhovali kole roku 1968
rodiče paní Heleny, pan Jaroslav Lebeda s manželkou
Jaroslavou. Narodily se jim dvě dcery Helena a Jaroslava.
V současné době jsou s panem Karlem Lebedou spolumajitelky do č.p. 572. V roce 1945 byl v jejich domě
ubytován americký voják. V proluce, kde stojí panelový
dům stál dům č.p. 399, kde bydleli prarodiče paní Heleny
Malinowski s dcerami Marií a Helenou, dál zde bydleli
Stulíkovi, Soběslavských, Čížků, Vrkočů a kočí pan Richter. Pradědeček byl vyhlášeným chovatelem hřebců. Ještě proti starým jatkám měli hospodářství v č. p. 368 Jan
Pixa s manželkou Magdalenou a za nimi pivovarský dělník pan Karel Ptáček s manželkou Marií a na konci v č.p.
565 strojní zámečník pan Rudolf Kovář s manželkou
Františkou. Příště se se vydáme na ulici Radomyšlskou.
Za každou poznámku, doplnění či opravu budu rád. Dále
připravuji ulice Čelakovského, Havlíčkova, Husova, Zátkova a Na ohradě. Uvítám jakékoliv informace či poznámky
k minulým dílům, abych vše mohl vydat knižně.
Email: Malirsky.J@seznam.cz nebo telefon 723 158 306.

Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Bezděkovská 30, Strakonice 386 01
727 818 359

Fotoprůřez novou přístavbou OC Maxim
Dokončení přístavby u OC Maxim se už nezastavitelně blíží a tak můžete nahlédnout na průběh celé stavby na několika fotkách.

Co není na fotograﬁích vidět?
Probíhá instalace rozvodů elektřiny, štukatérské práce a v nejbližších
dnech se bude zateplovat střecha. Průběžnou dokumentaci sledujte
na facebooku OC Maxim: https://www.facebook.com/OCMAXIM
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Víte, že...? Zajímavosti ze světa matrací
Magniflex používá při výrobě matrací vlastní
patentované paměťové a studené pěny. To mu
umožňuje nabízet u svých matrací prodlouženou
záruku až 12 let na neproležení jádra matrace.
Současně ale podporujeme doporučení lékařů
měnit z hygienických důvodů matraci každých
8 let.
Cena matrace 180x200 a dvou matrací
90x200 je zcela totožná. Pokud chcete matraci
polohovat, potřebujete 2 samostatné matrace.
V opačném případě si vychutnejte komfort
společného letiště.
Lékaři doporučují z hygienických důvodů měnit
matraci jednou za 8 let? Všechny naše matrace
procházejí těmi nejnáročnějšími nezávislými
testy, jsou vyrobeny výhradně v Itálii a všechny
jsou vhodné pro alergiky.
Páteř musí být během spánku ve své přirozené
poloze. Jen tak dokáže regenerovat, jednotlivé
obratle se po celém svém obvodu uvolní
a vytvoří prostor pro spánkovou regeneraci
meziobratlových plotének a absorpci tekutiny do
nich. 4 a více cm patentované paměťové pěny
na matraci Vás ideálně anatomicky podepře
a pomůže odstranit bolesti bederní páteře.
Vaše tělo bude každý den 8 hodin v přímém
kontaktu s matrací po dobu dalších cca 8 let a je

klíčové, aby jádro matrace a potah neobsahovaly
žádné zdraví škodlivé látky. Magniflex
vyrábí všechny své produkty v Itálii a testy
zdravotní nezávadnosti probíhají v německých
laboratořích. Důvodem je fakt, že Německo
se pyšní v Evropě nejvyšším stupněm ochrany
spotřebitele a jako světový lídr v oboru zdravého
spaní neakceptujeme žádné kompromisy.
Při alergii na prach musí mít potah
antistatickou úpravu. Tuto úpravu mají
s vetkaným stříbrným vláknem v
Stříbro se používá ve zdravotnictví
antibakteriální a antistatické funkce.

matrace
matrace
potahu.
pro své

Správná matrace pro děti má zásadně odlišnou
funkčnost, než matrace pro dospělé. Pro malé
děti do 2 let jsme vyvinuli matraci Baby Bamboo,
pro děti od 12 do 17 let máme speciální matrace
s maximálně 2 cm paměťové pěny, které ideálně
podporují zdravý vývin dětského těla.
Matrace Magniflex s více jak 4 cm naší
patentované paměťové pěny jsou certifikovány
v EU jako zdravotní produkty 1. kategorie
a prodávají se s nižší sazbou DPH?

vyřešit vhodný polštář z paměťové pěny.
Během spánku může matrace pomoci
s
podpůrnou léčbou revmatismu, artrózy
a dalších kloubních onemocnění, pokud
si vyberete matraci s více jak 4 cm naší
patentované paměťové pěny, obohacené o čistý
extrakt z aloe vera.
Při nákupu matrace v ceně 20.000 korun
a době používání 8 let platíte každou noc za
8 hodin kvalitního spánku necelých 7 korun?
Správná matrace má být o 20 cm delší, než je
výška člověka, který na ní spí. Ideální šířka pro
dospělého člověka je 90 cm a více.
Spaní na břiše lékaři nedoporučují. V této poloze
špatně regeneruje jak krční, tak i bederní páteř.
Spaní na zádech a boku je zdravé. Pokud přesto
trváte na břiše, tak jen ve stabilizované poloze.
František Vávra
Tel.: 601 394 146
www.nabytekvavrovi.cz
ZZZPDJQLÁH[F]

Spaní bez polštáře není zdravé. 1/10 těla,
tedy krk a hlava regenerují během spánku na
polštáři, ramena a zbytek těla regenerují na
matraci. Bolest hlavy a krční páteře pomůže
ITALSKÉ MATRACE NEJVYŠŠÍ KVALITY
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NABÍDKA PRÁCE
Strážný
v obleku na HPP/ brigáda–Vodňany. Nabízíme
práci ve stabilní společnosti, možnost profesního
i platového růstu, získání profesního průkazu
za výhodné ceny. Náplň práce je kontrola a
organizace majetku zákazníka, komunikace se
zákazníky, kontrola čistoty objektu. Požadujeme
trestní
bezúhonnost,
fyzickou
kondici,
komunikativnost, spolehlivost.

Prodavač/ka
Vodňany - Novák maso-uzeniny přijme do svého
týmu prodavačky. Požadujeme praxi v prodeji
nebo vyučení v oboru, příjemné vystupování.
Nabízíme HPP, 11 200 Kč + bonusy.
Volejte ZIMBO CZECHIA s.r.o.
+420 725 263 694

Volejte Mark2 Corporation Czech, a.s.
+420 800 111 112

Oblastní manažer
Pro tým stabilních a úspěšných obchodníků
hledáme Oblastního manažera pro oblast Klatovy
– Strakonice. Požadujeme maturitu a zkušenost
s vedením týmu. Mzda od 25.000 Kč dle
zkušeností.
Volejte 725 448 571

Greeter
- Vodňany. Náplň práce: Pochůzky v rámci
prodejního místa, drobné inventurní práce,
obsluha interního rozhlasu, ostraha ztrátového
zboží. Požadujeme: Pečlivost a spolehlivost, dobré
komunikační schopnosti, slušné vystupování,
čistý trestní rejstřík. Nabízíme: Stabilní uplatnění
v oboru bezpečnosti, ﬁnanční ohodnocení 80Kč.
Volejte INDUS, spol. s r.o.
+420 725 870 345

Skladník/ce
dřevařských materiálů, řeziva a dýh.
Požadujeme min. střední odborné vzdělání,
vhodné pro absolventy. Perspektiva, kvalitní
pracovní prostředí a zázemí. Požadavky: Vyučení
nejlépe v oboru dřevařském nebo truhlářském,
ŘP.
Volejte JAF HOLZ, spol. s r.o.
+420 383 355 511

Dělnice
v potravinářství, Jablonec - balení
čokoládových ﬁgurek do obalů v třísměnném
provozu. Požadavky: - dobrý zrak - potravinářský
průkaz Nabízíme: - ubytování zdarma - práci na
hlavní pracovní poměr - nadstandartní ﬁnanční
ohodnocení - možnost odměn
Volejte AMBOSELI s.r.o.
724 984 800

Pomocná
síla do kuchyně. Provozovna: Šenkovna U Svaté
Anny. Pracovní doba turnusová. Požadujeme min.
nižší střední vzdělání. Nástup ihned.
Volejte Vladimír Kub
+420 604 235 268

Pracovník
pro ruční mytí - čištění strojů. Jedná se o fyzicky
náročnější práci (spíše vhodnější pro muže).
Požadujeme min. základní vzdělání s praktickou
školou. Nástup ihned.
Volejte OBS Korbel, s.r.o.

Prodavač/ka
na plný úvazek (na turnusové služby),
požadujeme alespoň střední odborné (vyučen)
vzdělání, nástup ihned Jedná se o prodej uzenin
a uzenářských specialit.
Volejte Libor Novák
+420 724 309 186

Ošetřovatelka skotu
a traktorista. Požadujeme alespoň základní
vzdělání, nástup ihned. Přijmeme manželský pár
nebo rodinu (ošetřovatel skotu + traktorista),
možnost ubytování.

Volejte Zemědělské
Předslavice

obchodní

družstvo

+420 383 372 585

Řezníka
pro německého klienta na bourání vepřového
masa vykosťování, porcování atd… Vyučen
v oboru není podmínkou. Německá pracovní
smlouva. Vyřízení přídavků na děti – 185,- eur
na měsíc 1 dítě plat 8 až 8,50 eur (čistá mzda)
10 hodinové směny + soboty Ubytování zajištěno
Dortmund, JOB AGENCY NVJ.EU s.r.o.
Volejte JOB AGENCY NVJ-EU, s.r.o.
+420 777 102 298

Řidič
MKD. Nabízíme jistotu a zázemí silné a stabilní
české společnosti, moderní vozový park (stáří
vozidel max. 3 roky), kvalitní technické zázemí,
plat 40.000,-- Kč – 50.000,-- Kč dle relace a
odpracovaného času. Požadujeme ř. průkaz C+E,
dig. kartu řidiče, profesní způsobilost, praxe
výhodou.
Volejte ŠINDELÁŘ SPEDITION, s.r.o.
+420 731 123 126

Recepční
- pracoviště kasino Strážný na plný úvazek,
Střední odborné (vyučen) vzdělání, vhodné
pro absolventy, nástup ihned. Požadujeme
zodpovědnost, komunikativnost, ﬂexibilitu,
příjemné vystupování, ochotu učit se novým
věcem, základní znalost německého jazyka.
Nabízíme práci v mladém kolektivu, per. stravu,
odvoz z práce a do práce, ubytování
Volejte APEX gaming EUROPE a.s.
+420 602 594 596

Do kanceláře
v centru Blatné hledáme nového kolegu/
kolegyni. Plat min. 15000 Kč. Středoškolské
vzdělání podmínkou.
Volejte 725 448 571.

+420 608 350 078
zdroj: UP

3RNXGGRVYp¿UP\KOHGiWH]DPČVWQDQFHYQRYLQiFK0D[LPPĤåHWH]GDUPDXYHĜHMQLWLQ]HUiW
SRGREQpKR]QČQt3RVtODWMHMPĤåHWHQDHPDLOUHGDNFHUHGDNFH#RFPD[LPF]
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„Všichni silní lidé milují život.“
metrech zahněte doleva směrem k Blatskému
rybníku, kudy vede turistická stezka (červená) se
štěrkovitým povrchem proti proudu Volyňky až do
Mutěnic.
U zdejšího obecního úřadu najedete na místní
komunikaci III. třídy a po necelých sto metrech
zahnete doprava. Tam vás čeká červená turistická,
která vás dovede až do Předních Zborovic. Zde skrz
chatovou oblast a po lesních stezkách přijedete až
do Němětic, kde musíte přejet silnici II. třídy č. 170
a opět se napojit na již zmíněnou červenou. Dávejte
si velký pozor na povrch „cyklostezky“, neboť se tu
velmi rychle střídá zpevněná i nezpevněná cesta.

Výrok básníka Jana Nerudy se velice dobře
hodí k létu jako takovému, které by mělo totiž
být branou do nepoznaných koutů světa a také
„sběrnou“ nepřeberného množství zážitků.
Lidský organismus čelí náporu slunečního svitu
a úporného vedra, které je čas od času narušeno
nečekanými bouřkami a prudkými dešti, ale také
fyzické aktivitě, která může být podpořena nejen
chůzí, během, plaváním, beach volejbalem, ale
také třeba cykloturistikou. Právě na ni bych chtěl
nalákat prostřednictvím celodenního výletu, který
tradičně vede ze Strakonic, a to směrem na
rybníkářskou obec Vodňany.
Tato stokilometrová trasa, jejíž část vede po
nezpevněných cestách a silnicích se zvýšeným
provozem motorových vozidel, začíná u visuté lávky
přes řeku Otavu u Pětikolského jezu a pivovaru.
Právě ta před pěti lety vyhrála cenu Klubu za
Starou Prahu za novou stavbu v historickém

10

Doporučuji si udělat zajížďku po modré turistické
přes Chelčice a Libějovice na poutní místo Lomec
s unikátním zavěšeným oltářem se soškou Panny
Marie a zpět do Vodňan se vraťte stejnou cestou.
Odtud následujte cyklotrasu č. 1073 a po šesti

Podél řeky Volyňky doputujete až do třítisícové
Volyně, odkud pochází i významný český profesor,
vědec a ekonom za Rakouska-Uherska – Josef
Kaizl (+1901). Za zhlédnutí zde stojí historické
jádro, které je od roku 1990 městskou památkovou
zónou, jejíž součástí je i tvrz s muzeem, renesanční
radnice, ale především židovský hřbitov a empírová
synagoga v Žižkově ulici.
U mostu se opět napojte na turistickou trasu,
která se již kryje s cyklostezkou č. 121. Ta vás
vezme přes Nišovice do Vesnice roku 2008
Jihočeského kraje – do Malenic. Ještě před obcí
můžete zahnout doleva a lesní cestou se dostat do
Malenické jeskyně s nečistým vápencem. V obci
určitě navštivte kostel svatého Jakuba Staršího,
faru, hamr, či hřbitov, na kterém je pohřbena česká
herečka Jiřina Jirásková (+2013) a oba její životní
partneři – režisér Zdeněk Podskalský (+ 1993) a
herec Jiří Pleskot (+1997).
Po silnici III. třídy, která kopíruje cyklostezku č.
121, přejedete do Zálezel, kde stojí zbytky tvrze
v renesančním domě. Napojte se vpravo na trasu
č. 1233, nakoukněte do Havrdova mlýna u řeky
Volyňky nebo zajeďte až do Lčovic se zámkem
a nádherným parkem. Cestou zpět do Zálezel,
můžete zahnout doprava na modrou turistickou,
která vede po částečně nezpevněné cestě kolem
pramenů a studánek k vrcholu Věnec s pravěkým
hradištěm.
Po místní komunikaci pokračujte směrem na
Dolní Nakvasovice do Vlachova Březí, kam zavítal
i za svou láskou Jan Neruda a působil zde i zemřel
lidový umělec a představitel selského baroka –
Jakub Bursa (+1884). Určitě si odpočiňte v nějaké
restauraci v historickém jádru města, které je
městskou památkovou zónou.

prostředí. Následujte po ní kolem strakonického
hradu, kde vyjedete na silnici III. třídy. Po sto

opět na č. 1075 přes Stožice do města s rybářskou
tradicí – do Vodňan.

Z města následujte cyklotrasu č. 1075, která
vede přes vesnici Dub – právě tam se odehrává
i část románu Jihočecha Pavla Sekyrky Bez
soudu – a Hájek, a odtud na silnici II. třídy až do
Bavorova. Právě tomuto městu vévodí farní kostel
Nanebevzetí Panny Marie a opět historické jádro.
Po delší červené či náročnější žluté trase, které na
chvíli splynou, dorazíte na rozcestí Vodňanských
svobodných hor, jeďte do Křepic a zahněte doleva

stech metrech zahněte doprava na č. 1259 kolem
místních rybníků přes Křtětice, Kloub do Humňan
a po silnici II. třídy do Ražic. Zde zahnete doleva
na komunikaci III. třídy, která směřuje do obce
Sudoměř. Ještě necelý kilometr před ní můžete
odbočit doleva na cyklotrasu č. 1072, kde stojí za
vidění mohyla Jana Žižky z Trocnova. Mezi rybníky
Markovec a Škaredý se totiž nachází šestnácti
metrová socha husitského vojevůdce, která
připomíná vítěznou bitvu s železnými pány (25.
března 1420). Tento památník nechal vybudovat
roku 1925 akademický sochař Emanuel Kodet.
Kromě Jana Žižky místo bitvy dodnes hlídá i hrstka
dřevěných husitů.
Vraťte se zpět na silnici III. třídy a pokračujte
přes Sudoměř a obec Čejetice s Obecním
rybníkem a vodníkem k železničnímu přejezdu v
Sedlíkovicích, před kterým odbočte doprava na
3,5 kilometrovou páteřní cyklostezku Jihočeského
a Plzeňského kraje. Tato asfaltovaná Otavská
cyklostezka č. 1045 vede skrz území sejpů, které
zde jsou jako pozůstatky po těžbě zlata, až k nově
zrekonstruované Čistírně a úpravně vod v Hajské. I
zde je možné odbočit doprava a shlédnout zvláště
chráněné území, a to přírodní rezervaci Tůně u
Hajské.
Můžete pokračovat po silnici III. třídy a pak
odbočit na Podsrpenskou ulici, tedy silnici I. třídy
I/22, která vás dovede až do centra Strakonic,
anebo pokračovat kolem tůní po klidnější
nezpevněné cestě na pravém břehu řeky Otavy až
k plaveckému stadionu.
Užijte si výlet a nezraňte se!
text i foto: Josef Němec

STUDENTSKÁ RUBRIKA: Mladý redaktor
Já a lidé
Ze zamyšlení jsem se vrátila zpět do reality a z dáli
jsem zaslechla odpověď planety Netiry. „Země, měla
bys dát lidem šanci se napravit. Naznač jim, že se na
ně zlobíš. Já jsem na své lidi seslala ledovou katastrofu
a od té doby, kdy skončila, si mě velice cení a nic zlého
mi neprovádějí,“ pronesla potichu, myslíc to vážně.
„Netiro, vím, že to myslíš doopravdy, ale přece tím
zabiji miliony životů!“
Ze strachu sebou zděšeně trhnu tak silně, že tím
způsobím naklonění svého těla dolů, a představím si,
jak na mne sluneční paprsky nedosáhnou. Okamžitě
se setmí a náhle se ochladí. Je mi neskutečná zima
a zimou umírá i život na mně. Začíná mrznout
všechna voda, až nakonec zmrznu celá. Zamrazí se
mi v očích a probírám se z tak strašné představy –
a v tu chvíli si uvědomím jednu velice důležitou věc:
Vznikla jsem před mnoha miliardami let. Jsem
nazvána modrou planetou a lidé mne pojmenovali
Země. V objevené části vesmíru jsem jediná planeta,
na které je život. Jenže to si myslí pouze lidé. Já vím, že
planeta, na které existuje život, nejsem pouze já.
Stalo se to jednoho vesmírného rána. Se
zamhouřenýma očima jsem nespokojeně
sledovala, jak se mnou lidé zacházejí. Kopou

a mlátí do mého těla. Ničí mne.
„Kdysi jsem je stvořila, proč si mne neváží?“
zašeptala jsem si pro sebe.

I když mě lidé ničí a nedělají mi jen samé
dobro, velice si vážím toho, že mohou žít zrovna na
mně a můžu každý vesmírný den sledovat něco
tak úžasného, jako je život. Sice bych ocenila,
kdyby si mě vážili mnohem více, ale nejdůležitější
je, že já si jich vážím z celého srdce.

Tato otázka se mi honila hlavou každé ráno i večer,
ale na odpověď jsem nepřišla nikdy. Poskytuji jim
půdu, dostatek vody i vzduchu, a přece si toho
Bára Vránová
neváží. Kácejí deštné pralesy, díky kterým mohou
ZŠ Povážská, Nad Školou 560, 386 01 Strakonice, 6. třída
dýchat. Ničí půdu, díky které mají úrodu.
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Tajenka z minulého čísla: BUDE LÉTO
Výherci minulého čísla: Karel Fořt - Doubravice, Jana Nedvědová - Strakonice

RECEPTY
&LWURQRYÇWøVWRYLQ\VHxSHQ¿WHP
1DSRUFHSRWĜHEXMHWH
JWČVWRYLQJULFRWW\JVPHWDQ\QDYDĜHQtJ
EDE\ãSHQiWXYHONêFLWURQYUFKRYDWpOåtFHQDNOiGDQpKR
]HOHQpKRSHSĜHOåtFLPiVODVĤO
Postup: V misce smíchejte
ULFRWWX VH VPHWDQRX QD YDĜHQt
DVPČVRVROWH

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do
17.7.2015) do předmětu zadejte heslo: křížovka. Nebo pište na adresu: Bezděkovská 30, 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 3.8.2015 v kavárně Maxim, Bezděkovská 30, 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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3HSĜ UR]PDþNHMWH þHSHOt QRåH
DSĜLGHMWHKRGRULFRWWRYpKR]iNODGX
SURPtFKHMWHDFHORXRPiþNXGHMWH
SURKĜiW QD UR]HKĜiWRX SiQHY
V  PiVOHP =DWtPFR VH RPiþND
SURKĜtYiGHMWHYDĜLWWČVWRYLQ\SRGOH
QiYRGXQDREDOX
.G\å RPiþND ]KRXVWQH SĜLGHMWH GR Qt NĤUX ] FLWURQX
XYDĜHQpWČVWRYLQ\þHUVWYêãSHQiWDGĤNODGQČSURPtFKHMWH
www.prozeny.cz

KULTURNÍ PROGRAM ČERVENEC

Vstupné: předprodej 170 kč, na
místě 220 kč

Prostorová skica obracející galerii
naruby – architektonická
intervence zcela proměňující pojetí
prostoru. Radikálním zaplněním
vnitřku budovy vysokými stěnami se
paradoxně otevírá prostor prázdna,
ticha a koncentrace.

Festival Country a bluegrassové
muziky s dlouholetou tradicí.

Prostor jako obraz, okno, práh, šifra,
odkaz k prostorům zcela jiným.

Jamboree 2015
Datum konání: 5. 7. od 14:00
Místo konání:
Strakonice

Nádvoří

hradu

Jejím autorem je architekt a vedoucí
Centra teologie a umění na Karlově
univerzitě v Praze.
Při vernisáži slova Michala Škody,
výtvarného umělce a kurátora,
a Tomáše Petráčka, teologa
a historika. A navrch hudba v podání
Jiřího Hodiny, sbormistra Pražské
katedrální scholy u sv. Víta, a Alice
Flesarové, členky kapely Zuby nehty.

Osobnosti i konfidenti. Kulturní dění
a přídělový systém...
Fotografie, plakáty a vyhlášky,
reklamy i zboží, dokumenty
a vzpomínky, móda, předměty denní
potřeby...
Výstava potrvá až do 27. září 2015.
TŘI FARÁŘI, TŘI POLÍŘI A JEDEN
MALENICKÝ DOMEK
Stavba nového domu faráře,
archiváře a spisovatele Františka
Teplého (1867–1945) v Malenicích
u Volyně v letech 1908–1927.
Přátelé Jindřich Šimon Baar
a
František Špalek. Zedníci,
kameníci, tesaři, truhláři, sklenáři
a další řemeslníci z kraje.
Výstava potrvá až do 31. října 2015.

Výstava potrvá až do 31. července
2015.
LÉTA VÁLKY 1939–1945. ŽIVOT
V PROTEKTORÁTNÍ VOLYNI
Široká sonda do
tehdejšího města.
Volyně:
NORBERT SCHMIDT – ÜBERRAUM
Místo konání: Galerie Na shledanou

mikrosvěta

Od příchodu wehrmachtu až
k
osvobození.
Obchodníci,
řemeslníci a další živnostníci. Úřady,
školy a spolky. Češi, Němci i Židé.

JOSEF KREJSA – ZE DŘEVA
HUSOVA KRAJE
Pupava pod křížem, kapraď v pralese,
šumavské madony, umrlčí prkna,
odlesky jezer i zbytky helfenburské
slávy.
Dřevoryty vícebarevné i černobílé,
všechny J. K. fecit.
Průřez grafickou tvorbou významného
husineckého rodáka, malíře a grafika
Josefa Krejsy (1896–1941).
Výstava potrvá až do 13. září 2015.
Českobratrský evangelický sbor- Žár
pravdy nezhasí
Celý červenec bude v prostorách
sborového domu ke zhlédnutí
pravdivý autorský komiks Nely
Vadlejchové a Eli Švecové, který
připravily jako připomenutí 600.
výročí upálení Mistra Jana Husa
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SPORT
Před několika týdny jsem navštívil fotbalový zápas strakonických juniorů proti Čtyřem Dvorům z Českých Budějovic. Na tento
„mač“ jsem šel s určitou vidinou, a sice že vyberu jednoho budoucího respondenta, jenž bude zodpovídat na otázky pro strakonický měsíčník MAXIM. Osmnáctiletý Jiří Máška nastoupil s kapitánskou páskou na své levé paži, vstřelil dvě branky svého
týmu a na konečném stavu 3:1 se podílel velkou měrou. Hýřil aktivitou a chtíčem dokopat zápas do vítězného konce, a i proto
jsem si jej nakonec vybral na naše společné interview.

Ve fotbale hodlám pokračovat, dokud budu moci, říká nadaný fotbalista
strakonického a sousedovického fotbalu, Jiří Máška
jako další impuls do tréninku.
Což by nemusel být vzhledem k tvé pracovitosti
až tak závažný problém.
Doufám. (úsměv)
Pojďme se zaměřit na tvůj debut za „A“ tým FK
Junior Strakonice, kdy jsi hned vstřelil hattrick
a k tomu si přidal gólovou asistenci. Lepší už to
být snad ani nemohlo, že?

Jak jsi se dostal k fotbalu?
K fotbalu mě dostali rodiče ve čtyřech letech. Natož jak dneska fotbal miluju, tak ze začátku mě to
moc nenaplňovalo, což je paradoxní, protože když
se dneska porozhlédneme, tak všichni říkají, jak je
fotbal hned chytl, ale já po dvou letech, v šesti, s
fotbalem na chvilku skončil.
Kdy jsi zase obul kopačky?
Bylo to v osmi v Sousedovicích. Tam to bylo tak,
že spolu hráli osmiletí třeba i se čtrnáctiletýma, takže fotbalové základy jsem pochytil trochu jinak než
například strakoničtí. Ze začátku jsem hrál v poli na
různých postech, spíše jsem střídal, protože jsem

dochytal, což byl první rok v dorostu, ale od další
sezony jsem začal nastupovat v poli, především v
útočných řadách, kam mě to hodně lákalo.
A právě v této době jsi začal nastupovat za strakonický dorost. Jak se to zrodilo?
Po polovině sezony mě do Strakonic dotáhl
Mára Chvosta, který mě pozval na zimní přípravu,
kterou jsem absolvoval s ostatními strakonickými
kluky, a na jarní část sezony jsem měl střídavý
start. Ve Strakonicích jsem hrál za mladší dorost
a v Sousedovicích pořád za dorostenecký tým.
O víkendech jsem hrál většinou dva mistrovské
zápasy, což mi určitě prospělo s tím, že jsem trénoval spíše ve Strakonicích.

Takový debut jsem si nepředstavoval, jelikož jsem
nevěděl, jestli vůbec nastoupím v základní sestavě.
Když jsem se před zápasem dozvěděl, že tomu tak
bude, pocítil jsem lehkou nervozitu, ale na druhou
stranu jsem byl hodně namotivovaný a přesvědčený,
že podám výkon, na který bych mohl být svým způsobem pyšný. I když jsem hrál na lajně, hrálo se mi
velmi dobře, za což musím pochopitelně poděkovat
svým spoluhráčům, kteří mě a Michala Boukalíka
hrajícího taky poprvé za „A“ tým podporovali. Bouky
mi přihrál na druhý gól a já jsem mu to jako pravý
kamarád vrátil. (úsměv) Nakonec jsme vyhráli 9:2,
takže dobrý. (smích)

To tedy znamená, že ve Strakonicích hraješ do
dneška již dva a půl roku. Co ti Strakonice daly?
Strakonice mi daly rozhodně větší fotbalovost.
Tréninky tu jsou úplně o něčem jiném. Trénujeme
častěji, a to se pak projeví. Jsme často na míči, ale
fyzička se tady taky nezanedbává, hlavně na letních
nebo zimních přípravách. Ale nesmím zapomenout
ani na Sousedovice. Na podzim minulého roku jsem
za ně nastupoval kvůli domluvenému střídavému
startu a tahle štace za „A“ tým mi taky hodně dala.
tam byl jeden z nejmladších a získával jsem zkušenosti proti starším protihráčům.
Jeden čas si nastupoval i v Písku, a to coby
brankář. To jsi takový univerzální typ?
Po dvou sezonách v poli jsem začal v Sousedovicích chytat. Několik roků jsem plnil roli brankáře.
Dost mě to bavilo a dostal jsem se dokonce i právě
do Písku, kde jsem odchytal pár zápasů. Bohužel
kvůli škole jsem moc nestíhal, tak jsem se vrátil zpátky do Sousedovic. Tam jsem ještě sezonu
14

Před pár týdny se o tobě začalo mluvit jako o
velkém strakonickém talentu, čehož si všimly i
určité novinové plátky. Hovořilo se o tvé bojovnosti, fyzické připravenosti, důrazu a agresivitě.
Zdá se, že tvrdá práce se vyplácí…
Je hezké, že zmiňujete ty kladné věci, ale také
jsem se dočetl, že potřebuju zlepšit práci s míčem
a v koncovce mi chybí větší klid, což je pro útočníka
velmi důležité. Tyto slova mohu dvakrát podepsat.
Musím se zlepšit. Samozřejmě to potěší, beru to

Jak vidíš svoji budoucnost, když jsi tuto sezonu
ukončil mládežnickou éru, a jsi stále oﬁciálním
hráčem Sousedovic?
Momentálně jsem zraněný z posledního zápasu,
mám natržený lýtkový sval, takže nevím, kdy budu
schopen začít s tréninkem. Na začátku příští sezony
předpokládám, že budu hrát za Westru (pozn. aut.
sousedovický „A“ tým). Byl bych velmi rád, kdybych
mohl hrát i zde ve Strakonicích, ale ještě nevím, jak
se to vše sejde. Slyšel jsem i o zájmu jiných týmů
hrajících vyšší soutěže, ale zatím není vůbec nic jistého, takže bych o tom nerad mluvil. Každopádně
fotbal je součástí mého života a hodlám v něm pokračovat, dokud budu moci.
Roman Škoda

Tento univerzál se řadí mezi nejlepší a nejtalentovanější sportovní persony v okolí Strakonic, o čemž se již mohla přesvědčit
veřejnost na vyhlašování ankety Sportovec Strakonicka. Řeč je o Michalu Bazgierovi. S elánem se chopil s lehkou nadsázkou až vášnivého odpovídání, a pro náš plátek se tak postaral o další interesantní rozhovor. Já mu děkuji a tímto začínáme!

Když něco člověk opravdu chce, najde si cestu, jak toho dosáhnout a ne výmluvy, proč to nejde, tvrdí dvojnásobný sportovec tělem i duší, Michal Bazgier.
drží i zdraví, musím zaklepat, takže myšlenky na to, že
polevím, nejsou.
A jestli dokážu říci, jaký sport z těchto dvou naprosto
odlišných sportovních odvětví je pro mě více? V poslední
době mě to více táhne k bojovému umění a hodlám se
tomu věnovat i na vysoké škole, ale hokej, to je v mém
srdci číslo jedna.
Na hokeji jsi znám svoji výbušností a obrovskou
rychlostí. Je ovšem jasné, že by ses na ledě dokázal
ubránit i pěstmi. Já osobně jsem tě prát se neviděl.
Proč je tomu tak?
Jakým způsobem jsi se, Michale, dostal k bojovému
sportu Allkampf-jitsu? Je zřejmé, že jen nepatrná
hrstka lidí by jej dokázala interpretovat.
K bojovému umění Allkampf-jitsu jsem se dostal
přibližně čtyři roky zpátky. Hodně jsem koukal na videa
MMA a MUAY THAI a strašně mě to chytilo. Poohlídl
jsem se tedy po nějakém klubu, a když jsem zjistil, že
můj kamarád dělá právě zmiňovaný Allkampf-jitsu,
tak jsem to musel vyzkoušet taky. Jak sám říkáš, toto
bojové umění zná jen hrstka lidí, a proto jsem rád, že se
na to ptáš. Je to takový všeboj, prostě mix veškerého
bojového umění. Nyní už se ale naplno věnuji jen MMA
a MUAY THAI.
Jsi dokonce mistr republiky. Byla cesta pro
tento veliký úspěch trnitá? Určitě to pro tebe
znamená moc.
Titul mistra republiky pro mě znamená opravdu hodně,
protože jsem do poslední chvíle nevěděl, v jaké váhové
kategorii budu „ﬁghtit“ a proti komu vůbec nastoupím.
Podařilo se mi ale porazit všechny soupeře na technické
K. O. a konečně jsem dosáhl na první místo. Doma
jsem už měl třetí místo z MČR a po tomto mistrovství,
kde jsem vyhrál, jsem ještě přidal druhé místo na MČR
v jiném odvětví, takže za všechny tři místa na bedně
jsem opravdu rád - mám takový komplet. (úsměv)
Samozřejmě ale je první místo to nejcennější. Jako svůj
největší úspěch ovšem považuji druhé a třetí umístění
na mezinárodním turnaji v brazilském jiu-jitsu, kde jsem
mohl poměřit síly i s ﬁghtery jiných zemí.
Tento sport dokážeš skloubit naplno s hokejem.
Dokážeš říci, který sport naprosto odlišného odvětví
znamená pro tebe více?
Samozřejmě je to strašně časově náročné. Po
skončení jednoho tréninku se někdy jenom rychle
převléknu, abych jel na ten druhý. Já ale miluju oba
dva sporty, takže to pro mě není problém. Jak říkám,
když něco člověk opravdu chce, najde si cestu, jak
toho dosáhnout a ne výmluvy, proč to nejde. Zatím mi

Jsem rád, že jsem znám výbušností a rychlostí a ne
něčím jiným. (úsměv) Spíš jsem vůbec rád, že si mě
lidé nějak pamatují, a tohle se poslouchá krásně. Ano,
na ledě jsem se ještě nepral. Jsem tam od toho, abych
dával góly a ne rozdával rány. Na ledě hraju hokej a můj
druhý sport tam míchat nehodlám. Na to máme v týmu
zase někoho jiného.
Dotyčný prohraje v ten moment, kdy dojde k souboji.
Vyhraje ten, kdo to vyřeší bez násilí. A tím se řídím jak na
ledě, tak mimo něj. Samozřejmě kdyby někdo napadl
mého kamaráda, neváhám a jdu ho bránit.
Měl jsi nebo ještě máš určité cíle posunout se dále
směr vyšší liga?
Určitě jsem tyto cíle měl. Když jsem byl malý, tak jsem,
asi jako každý hokejista, chtěl hrát v NHL. Postupem
času se ale moje názory měnily a já se začal více
soustředit na školu. Mým cílem je teď konkrétně vysoká
škola. Hokej hraju pořád pro zábavu a myslím, že to je to
nejlepší, co jsem mohl udělat.
Minulý rok jsi jeden čas nastupoval v jednom útoku s
Davidem Rudou a stal jsi se jeho dvorním nahrávačem.
V jednom utkání se vám podařilo společně nastřílet,
tuším, šest branek, což je minimálně pozoruhodné
na druhou nejvyšší dorosteneckou ligu. Sám tvrdil,
že bys to mohl dotáhnout daleko. Jak se poslouchají
tato slova na tvoji adresu?
Samozřejmě se tato slova poslouchají krásně, hlavně
od někoho, kdo je mi tak blízký. S Davidem jsme byli
nejlepší kamarádi právě kvůli hokeji. Byli jsme spolu
takřka pořád. Smutným příběhem je to, že právě hokej
byl důvod, který nás později rozdělil. David šel hrát do
Písku a následně do Českých Budějovic, zatímco já
jsem zůstal ve Strakonicích. V tu dobu se lámal chleba
a já jsem si řekl, že chci studovat a jít na vysokou školu.
Dlouho po tom, co jsme spolu už na ledě nehráli, jsem
Davida sledoval, jak mu to jde. Je to talent a dře na
sobě jako málo kdo. Asi před rokem se nám poštěstilo,
že nás dali opět dohromady. Hrát znovu po boku s tak
skvělým hráčem a kamarádem bylo úžasné. V jednom

utkání jsme společně dali skutečně šest branek. David
rozstřílel Beroun dvěma hattricky. Já jsem sice nahrál na
pár gólů, ale dát šest branek v jednom utkání ve druhé
nejvyšší dorostenecké lize - to je obdivuhodné. Škoda
jen, že jsme spolu hráli pouze na tak krátkou chvíli.
Jaký hráč a trenér byl pro tebe největším
přínosem?
Poměrně těžké otázky. (úsměv) Učil jsem se od
každého hráče, který se mnou kdy nastoupil na led. Jak
od spoluhráče, tak od soupeře. Nejvíce bych ale chtěl
vyzdvihnout Milana Bláhu, který mě naprosto šokoval
svým přehledem, klidem, prostě vším... Nepovyšoval se
nad nikým a vždy mi rád poradil. Není to ale o jednom
hráči. Každý mi dal něco, z čehož jsem čerpal. Od
Marka Kloudů, přes Růžu, až po Jardu Hřebíčka nebo
Majkyho. Když jsem byl malý, tak jsem se nejvíce učil od
již zmiňovaného Davida Rudy nebo Honzy Vavříka.
Největším přínosem ale pro mě byl a je můj taťka.
Po každém zápase dostávám kázání o tom, co dělám
špatně nebo co jsem měl udělat jinak, a to mě
posouvá neustále dopředu. Chvála je příjemná, kritika
potřebná (úsměv). Taťku beru jednak jako největší
přínos, ale taky jako vzor.
Jakého trenéra bych vyzdvihl?
Opět těžká otázka. Vyzdvihl bych každého trenéra,
který mě kdy trénoval. Od pana Kubíčka, po pana
Rybáčka, pana Papeže až po pana Beneše a pana Hejla.
Samozřejmě těch osob je víc, jako například pan Vrba
nebo pan Kašpar, ale to bych tady mohl jmenovat do
zítra. K srdci mi ale nejvíce přirostl pan Beneš. Kdo pod
ním trénoval, ví, o čem mluvím.
Co máš v plánu v blízkém budoucnu?
Plánuju samozřejmě studium na vysoké škole, které
bych chtěl skloubit určitě s bojovým uměním. Kolik
času mi zbyde na hokej ještě nevím, ale určitě jen tak
nezahodím patnáct let na ledě. HC Strakonice se mnou
počítají i nadále, za což jsem strašně rád, takže mě
fanoušci uvidí ještě nějaký čas na ledě.
Roman Škoda
foto: Jan Škrle
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