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Veselé Vánoce všem tady i ve světě
„Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu
dobrého neseš na památku? Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce; kohoutovi česneku, hrachu jeho
družce. Ovocnému stromoví od večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí.“ Takhle poeticky začíná jedna z balad od Karla Jaromíra Erbena ve sbírce
Kytice pod názvem Štědrý den, která přináší vyprávění
o dvou dívkách, které se vydávají k jezeru, aby v jeho
vodách podle staré pověry spatřily budoucnost. Jedna
uvidí svou svatbu, druhá naopak svůj pohřeb. Oboje
se tak do roka naprosto vyplní.

jsou považovány za nejvýznamnější svátek v roce i pro
nekřesťany, spojeny s mediální propagací od měsíce
října, presem z nakupování, uklízení a vaření i dětskou
radostí, která vrcholí po době adventu Štědrým dnem
a dvěma následujícími svátky.
Vánoce se slaví také na mnoha místech po celém
světě a to i tam, kde křesťanství nemá silnou tradici
či stoupence; slaví se zvláště ale v Evropě, Americe,
Austrálii, Africe a částečně i Asii. Samotná oslava Vánoc se však značně liší s ohledem na historické tradice či víru obyvatel.

Dnes má ale většina populace české Vánoce, které
pokračování na straně 2
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Veselé Vánoce všem tady i ve světě
ctnost nebo vadu, například tlouštíci dostávají špejli
od jitrnice. Večer se rodina sejde u stolu, na kterém
nesmí chybět husa či vepřová pečeně s červeným
zelím, a po hostině se u stromečku celá rodina drží za
ruce, tančí dokola a zpívá koledy.
Ve Velké Británii a v Severní Americe jsou Vánoce
slaveny v duchu náboženské tradice. Štědrovečerním
pokrmem bývá nadívaný krocan – ten je také spjat se
Dnem díkůvzdání – případně jiná drůbež či tzv. luteﬁsk (speciálně upravená ryba s tuřínem) viděná spíše
na středozápadě; a vánoční pudink, který se připravuje několik týdnů před těmito svátky. Dárky, které se
rozbalují ráno 25. prosince, roznáší v těchto anglosaských zemích starší mužská postava Santa Claus – ve
Velké Británii a Austrálii se jmenuje Father Christmas
/ Otec Vánoc – který je vozí na saních, jež obvykle
bývají poháněny soby. Venkovní světelnou výzdobou,
typickou pro USA, rodiny nešetří, neboť právě díky
nim Santa Claus trefí s dárky do domů.

V Belgii, podobně jako v sousedním Nizozemsku, děti
prožívají více svátek svatého Mikuláše než samotné
Vánoce. Tehdy totiž ty hodnější dostávají dárky od
Sinterklaase (ve Vlámsku) nebo Saint Nicholase (ve
Valonsku). Těm zlobivějším pak hrozí, že si je odnese
Černý Petr. V posledních letech však i Belgie podléhá
komerčním vlivům a Santa Claus obvykle pod vánoční stromek či do punčoch zavěšených u krbu něco
nadělí. Nejtypičtější pochoutkou ale zůstává sladký
kerststronk / vánoční poleno, tedy měkká roláda naplněná krémem a zvenčí ozdobená čokoládou tak, že
opravdu připomíná poleno.
Naopak ve švédském království je prvním vánočním
svátkem již třináctý prosinec Den svaté Lucie. Ten
se podobá českému Mikuláši, neboť mladí lidé se
v převlečení za anděly a na hlavě ozdobení korunou

s hořícími svíčkami vydávají nadělovat dětem cukroví.
Typickou vánoční ozdobou se stává slaměná postavička kozla, která se později na Tři krále hází do ohně.
Hlavním chodem sváteční tabule je sušená treska
s bílou omáčkou a vörtbröt / kořeněný chléb s hřebíčky a zázvorem. Po večeři přichází nadělovat dárky,
které jsou opatřeny krátkým veršem charakterizující
danou osobu, hrbatý dědeček Jultomten / Vánoční
muž za pomoci skřítků.
Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dům postavičkami
Nisser / červenobílých skřítků, kteří večer 24. prosince nadělují dárky a sladkosti a zavěšují je na větve
vánočního stromečku. V některých oblastech ještě
také panuje zvyk vítání „vánočního posla“, který zaklepe na dveře sousedů a každému dá vtipný dáreček
charakterizující obdarovanou osobu – poukazující na

V přímořských oblastech Řecka se o Vánocích zdobily lodě, žehnaly se domy svěcenou vodou proti zlým
skřítkům a konaly se dětské průvody. Italským symbolem se proti tomu staly jesličky a rodinné betlémy,
které se dědily z generace na generaci. Vánočním
dnem je 25. prosinec. Dárky od Babbo Natale / Santa
Clause se rozbalují po večeři – s panettone / vánoční
bábovkou s hrozinkami a kandovaným ovocem – čtyřiadvacátého prosince, ale čeká se do půlnoci, kdy
začíná 25. prosinec, nebo až druhý den ráno. V Itálii je
důležitý 6. leden se svátkem Epifanie, kdy čarodějnice
La Befana sestoupí komínem do domů, kde zanechá
dětem dárky, a po svátcích se její velká loutka zapálí.
Ve východní Evropě a v některých asijských zemích,
včetně Ruska, kde za éry Sovětského svazu byla většina zvyků zakázána, převažují pravoslavné Vánoce,
které připadají na 6. a 7. ledna z důvodu posunu ve
východních církvích stále používaného juliánského
kalendáře o třináct dnů opožděného oproti našemu.
V současné Ruské federaci jsou tak oslavy spojeny
spíše s Novým rokem, kdy se domácnosti slavnostně
vyzdobí, včetně jolky / vánočního stromku. Po slavnostní večeři si přítomní vyměňují dárky, dětem je
přinesl děd Moroz / Mrazík, kterého často doprovází
Sněguročka / Sněhurka. O půlnoci pak lidé vycházejí
do ulic a vítají nový rok.
Než se tak nadějeme, vánoční svátky vezmou
za své, přijde 31. prosinec a s ním silvestrovské
oslavy spojené s koncem starého a vítáním nového roku. První si jej užijí obyvatelé tichomořské
Polynésie, následně obyvatelé Asie, Rusové, dále
my s většinou Evropy a kolem naší šesté ranní se
dostane i na americký kontinent. Ať tedy zavládne
o svátcích pohoda, o Silvestru nadšené popíjení
a do roku příštího bez bolesti hlavy, s novými nápady a jen těmi krásnými zážitky.
Josef Němec
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KOMERČNÍ ÚVĚRY PRO
Roční úroková
sazba p.a. od

1,2%

Splatnost
v letech až

25

 společenství vlastníků jednotek
 bytová družstva
 stavební bytová družstva
Úvěr až
v mil. Kč

50

Vhodné pro:
FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE - opravy a stavební úpravy nemovitostí
FINANCOVÁNÍ KOUPĚ nemovitosti stávajícími nájemníky (např. PRIVATIZACE)
REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné
Více informací na : www.realitytrade.cz/ﬁnancování
Tímto produktem nelze ﬁnancovat:
· Sdružení (spolky) vlastníků
· Města a obce
· Developery a jiné komerční subjekty

Pracejovice 8, 386 01 Strakonice
tel.: + 420 602 271 334
e-mail: petr.strbacka@gpf.cz
www.realitytrade.cz/financovani
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„Čtení je důležitou součástí mého života.“

V říjnu letošního roku vyšel překlad třetí knihy
od kanadské spisovatelky Louise Pennyové, která
nese název Nejkrutější měsíc. Tato rodačka z Toronta žije s manželem Michaelem v malé vesničce
jižně od Montrealu, kde se nachází početná česká
komunita. „Jen tak mimochodem si vážím svého
dobrého přítele, Pina Maku, který do této komunity
také patří,“ říká spisovatelka – ověnčená několika
mezinárodními oceněními – a rozhlasová moderátorka a novinářka v jedné osobě. Co dalšího na
sebe v krátkosti prozradila?
Na svém kontě máte již deset knih ze série s případy vrchního inspektora Gamache. Na čem nyní
pracujete? Vrátíte se do Three Pines? Poodhalte,
o čem to tentokrát bude.
Na konci srpna u nás v Severní Americe vyšel již
jedenáctý příběh s vrchním inspektorem Gamachem.
Nazvala jsem ho „The Nature of the Beast“ (pracovní překlad „Přirozenost šelmy“). Nyní jsem poměrně
dost zaneprázdněna prací na další knize, která se
znovu bude odehrávat ve zdánlivě klidné vesničce
Three Pines. Nebudu raději nic prozrazovat, protože
se toho postavám od třetího dílu k tomu současnému
jedenáctému stane ještě mnoho důležitého a zásadního. Nechte se proto překvapit (usmívá se).
Inspiraci jistě čerpáte ze svého okolí. Kde jste přišla na nápad napsat detektivní příběhy z vesnického prostředí? Proč se neodehrávají ve městě?
Rozhodla jsem se zasadit příběh na vesnici z mnoha důvodů. Žiji totiž v blízkosti malé obce, kam jsme
se s manželem nastěhovali, a byla jsem překvapena tím, jak jsou zde lidé příjemní, lidští a naslouchají
emocím druhých. To jsem ve městě nikdy nepocítila. Zdá se, že nyní je na vesnicích taková doba, kdy
všichni touží po vzájemné sounáležitosti, rodinném
krbu a komunitě s pevnými vazbami. Snažila jsem se
to zachytit. A poté, co jsem pracovala jako novinářka
ve velkých městech, věděla jsem, že zločin nikde není
překvapením. Vražda, tak tragická událost, se pros4

tě očekávala. A stávala se především cizím lidem.
Ale na vesnici? To je katastrofa. Naprosto tříští lidské
osudy a jejich životy. Najednou v jejich blízkosti někdo
zemře a někdo v okolí to zapříčinil. Všichni tak najednou nejsou takoví, jací se zprvu zdáli, a proto je ten
zločin o to horší. Mé knihy tak nejsou ve skutečnosti
jen o vraždě a smrti, ale vypráví o lidech, kteří se musí
rozhodnout o cestě svého života.
Ve Three Pines najdeme i majitele hostince, kteří
jsou homosexuálové, což může v běžné vesnici
vyvolávat pozdvižení. Proč jste je tam zařadila?
A jak přistupujete k nevšednostem?
Myslím, že máme odlišné zkušenosti. V kanadském
Quebecu není vůbec neobvyklé mít za sousedy i přátele zároveň homosexuálního muže či ženu. Chtěla
jsem navíc, aby se v mém díle nejen odrážely zažité stereotypy, ale ukázala se zároveň ta rozmanitost
v ekonomické, vzdělávací, sociální, sexuální i na té
kulturní úrovni. Ač už se jedná o homosexuály a heterosexuály; dělníky, básníky a umělce; černochy a
bělochy… všichni dokážou žít pospolu a nepozabíjí
se. Mé knihy tak jsou o lásce ve všech jejích možných formách.

K psaní příběhů má blízko i samotné čtení.
Jaký žánr ráda čtete a který autor je vaší srdcovou záležitostí? Čtete či znáte některého
z České republiky?
Ano, spisovatelé začínají jako čtenáři a pro mě je
čtení důležitou součástí mého života. Čtu méně detektivky než kdysi, neboť se bojím, aby mě nějak neovlivnily. Většinou se tak věnuji literatuře faktu, neboť
má co do činění s knihou, kterou zrovna píši, nebo s
některým z výzkumů. Od vás přímo zbožňuji Milana
Kunderu a samozřejmě i Václava Havla.
A na závěr mi prozraďte, co nejraději děláte, když
chcete odpočívat a přijít na jiné myšlenky.
Poslouchám hudbu anebo jdu se svým manželem
a zlatým retrívrem Bishopem na procházku. Občas se
podívám na televizi a někdy, Bože mi pomáhej, hraji
Candy Crush! Ale nikomu to neříkejte. (směje se)
Mockrát děkuji za to, že si autorka našla chvíli času

Dny se pomalu ale jistě krátí a blíží se zima. Máte
nějaké zvyky, které dodržujete o Vánocích?
Miluji Vánoce a všechno s nimi spjaté. Dovedu
si představit, že i u vás v České republice je to
podobné, ale tady v Quebecu jsou téměř magické – se sněhem, rozzářenými vánočními světly
i koledami. A to jídlo!
Jaké je vaše oblíbená vánoční pohádka?
Mám ráda především dva vánoční příběhy. Jeden pochází od nás a jmenuje se Malý andílek,
který vypráví o malém, chudém andílkovi, který
se snaží rozhodnout, čím obdaruje Ježíška při
jeho narození. Druhý je velmi známý v anglickém
světě prostřednictvím Dylana Thomase a nazývá
se Dítě Vánoc ve Walesu.

ve svém přeplněném kalendáři. Ať se jí nadále daří
nejen v profesionálním, ale i soukromém životě. Rozhovor vyšel ve spolupráci se studentským časopisem
JU Magazín a knižním nakladatelstvím Knižní klub.
Josef Němec
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

Starý účet z kruhové cihelny pana Prokopa

Výlov Dolejšího řepického rybníka

Od vrchu Ostrý se z kopce dostaneme ke křižovatce vedoucí vlevo do Řepice. Za křižovatkou jdeme
kolem louky, kde růstávalo dřív velké množství pečárek polních / žampiony/. Mezi stromy se ukrývá lom

Foto staré do cihelny

s malým jezírkem. Znovu dojdeme na hráz Dolejšího
řepického rybníka, pod ní je dům č.p. 26, kde bydlel
porybný. U vody, co přetékala přes čap, pěstoval velké
množství nutrií. Kolem zahrádek dojdeme ke kolejím
a železniční stanici Řepice č.p. 139. Pamatuji si, že
na ní sloužil jako výpravčí pan Plza, jehož rodina zde
i bydlela. Následuje rodinný domek se zahradou č.p.
140. Nad ním je areál Semenářského obchodního
družstva, jehož administrativní budova má č.p. 1293.
Pokračujeme dál do kopce a přijdeme k areálu Správy
a údržby silnic, jejíž správní budova má č.p. 1294. Pomalu jsme na vrcholu kopce kde stojí č.p. 626. V něm
bydlel pan Karel Vansa, který hlídal višňovku, jež byla
tehdy na všech stráních. Jeho dcera Věra dělávala ve
Fezku. Její manžel Václav Hacar byl mým kamarádem, protože jsme oba sbírali fezové nálepky a jezdili
na sběratelská setkání. Byl vojákem z povolání. Dnes
jsou zde všude zahrady. Jako kluci, když jsme se chodili koupat na řepické rybníky, jsme samozřejmě červeným plodům neodolali a pan Vansa nás hnal s holí

v ruce a občas někdo dostal, ale příště jsme šli na
třešně znovu. Dnes zde má autodopravu pan J. Přibyl.
Kolem domu vede širší cesta s názvem U cihelny, kde
je v údolí dnes několik nových domů a jeden vybydlený. Zde bývala kruhová cihelna s č.p. 272. Pokračujeme dál směrem ke Strakonicím a pod námi se rozléhá celá řada rodinných domků. K nim se dostaneme
Jiráskovo ulicí, tam ale zajdeme někdy jindy. My jsme
došli ke značce Strakonice a tím i k prvnímu domu
č.p. 475 patřícímu rodině Vlášků. Pan Josef Vlášek
zde měl hospodářství a bydlel zde s manželkou Marií.
Dále zde žil jejich syn František a dvě dcery, později
zámečník pan Josef Vlášek, a tovární dělník pan Vít
Zušťák s manželkou Ludmilou. Dnes je dům přestavěn a poskytují se zde ubytovací služby. Žije zde František Vlášek mladší. Následuje č.p. 493, kde bydleli
zedník pan Matěj Kysnar s manželkou Anežkou, autodopravce pan Josef Martínek a mistr tesařský pan
František Přib s manželkou Annou dámskou krejčovou, František Přib mladší zaměstnanec ČZ. Pomalu
dojdeme k č.p. 567, kde bydlel pan O. Šolar a paní
Helena Šolarová, později zde bydlel řezník pan Karel
Hoch s rodinou. Jejich jedna dcera Jana provdaná
Kubešová pracovala též ve Fezku. Stále jí občas potkávám, ale na elektro vozíku. Dnes zde bydlí už děti
s rodinou. Následuje novostavba v zahradě č.p. 432
rodiny Jedličkových. Posledním domem před křižovatkou s ulicí Raisova je č.p. 527 pana Josefa Hronka
a rodina Hronků zde bydlí dosud. Přejdeme přes silnici a prvním domem v řadě je č.p. 526 rodiny Dvořáků.
Pan Jaroslav Dvořák byl truhlář. Žil zde s manželkou
a dvěmi dcerami. Zdena žije v Bavorově ulici a zde
žije druhá sestra provdaná Bláhová.
A jsme u č.p. 286, zde bydlel pan Vít Paroulek,
jméno jistě si každý hned spojí s mistrem v šachu,
od něj to koupil pan Kočvera, který dům též později
prodal a vlastnila ho na půl rodina Rysů a Švejcarů. Pan Václav Rys mě učíval na základní škole
češtinu. Nyní dům patří rodině Polatů. Dřív zde ještě bydleli Karpianusů, otec paní Švejcarové Jany,
pan Vítovec s manželkou. Také zde bydlívali Kůsů,
s jejich dcerou Danou jsem chodil do základky. Ná-

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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Řadová domky v Jiráskovo ulici

sleduje dům č.p. 553 patřící dřív rodině pana Eduarda Koubovského, později rodině Šedivých. Jejich
dcera měla za muže kamaráda a člena našeho
strakonického klubu ﬁlatelistů pana Miloše Bastiána . Sbíral známky s námětem železnice, protože
dráha byla i jeho zaměstnavatelem. Dnes zde žije

Vlaková zastávka Řepice

syn, který lásku k ﬁlatelii zdědil. Nahoře v domě bydleli Benešů, paní dělávala ve Fezku a manžel byl
číšníkem. Ten je již po smrti. Se synem Františkem
jsme byli a jsme doposud dobří kamarádi. A jsme
u čísla popisného 560, zde žila rodina pana Václava Jungvirta a jeho manželky Anny, která byla
švadlenou. Dům vlastní jejich syn Karel, který žije
v Praze a bydlí zde jejich vnuk. Bydlela zde i tovární dělnice paní Antonie Zobalová s mužem, jejich
snacha byla učitelkou na základní devítileté škole
a i mě učila přírodopis. Její manžel dělal v katovickém Fezku s mým strejdou. Pro dnešek ukončíme
putování po Radomyšlské ulici č. p. 507 patřícímu
panu Václavu Novákovi a jeho manželce. Měli syna
Václava, který je po smrti, a dvě dcery. Dnes dům
vlastní jedna z dcer Olina provdaná Beněšová.
Příště tuto ulici dokončíme i s částí ulice Šmidingerovi. Na závěr bych rád poděkoval za řadu informací paní Janě Švejcarové. Rád přijmu jakékoliv
informace k bývalé ulici Zátkova /dnes Bezděkovská/, jejíž historii připravuji.
Malirsky.J@seznam.cz nebo na
tel. 723 158 306

Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Bezděkovská 30, Strakonice 386 01
727 818 359
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Světový den boje proti AIDS
Každý si přirozeně začátek prosince spojí
s nástupem předvánočního času a také jako
konečný měsíc v kalendářním roce. Věděli jste
ale, že 1. prosinec nám připomíná zákeřnou
chorobu, na kterou zatím neexistuje léčba, AIDS?
Historie HIV/AIDS
Než se zaměříme na prevenci či výskyt doma
i ve světě připomeňme si stručnou historii HIV/
AIDS. Roku 1981 se v americkém odborném
časopise objevuje zpočátku nepříliš nápadná
zpráva o výskytu pěti případů vzácného zánětu
plic v Los Angeles a dalších čtyř případů
vzácného pojivového zánětu Kaposiho Sarkomu
v New Yorku, a sice u mladých homosexuálů.

Jižní Afrika stává novým centrem světové
pandemie. Roku 2008 již zmínění objevitelé
viru HIV získávají Nobelovu cenu za medicínu.
Prevence přenosu HIV
Dnes již široká veřejnost o prevenci přenosu
HIV díkybohu ve většině případů ví. Není
ovšem na škodu si základní body prevence
připomenout. Nejdříve si zdůrazněme, že
pro přenos viru HIV je určující zejména jeho
přítomnost v krvi a sekretech pohlavního
ústrojí nakažených osob. V ostatních
tělesných tekutinách jako jsou slzy, pot, moč
či sliny se za normálních okolností virus
vyskytuje v minimálním množství a tento

K přenosu z matky na dítě může dojít při
porodu nebo v průběhu těhotenství přes
placentu. U HIV pozitivní matky existuje až
30% riziko, že se její dítě infikuje. Po porodu
je potenciální rizikem kojení.
Výskyt HIV/AIDS ve světě a v ČR
Nejvíce se virus HIV nekontrolovaně šíří
v
afrických státech. Čelní nelichotivé
umístění mají na svědomí státy jako Svazijsko,
Botswana, Lesotho či Zimbabwe. V těchto
státech se výskyt čísluje na přibližných 20
až – 38 procentech. Důležité ovšem je, že
nejnovější údaje OSN ukazují, jak ve světě
tempo epidemie vytrvale klesá. Zatímco
v roce 2001 se HIV infikovalo 3,4 milionu
lidí, před třemi roky tomu bylo 2,3 milionu –
tedy o třetinu méně.
V České republice podle nejnovějších údajů
je nakaženo 2941 osob, a to z přibližných 80%
u mužů. Tradičně nejvíce postiženým regionem
je Praha, nejméně pak kraj Vysočina.
„To, co je na současném vývoji znepokojující
nejvíce, není absolutní počet nemocných. Daleko
větším problémem je skutečnost, že povědomí o
riziku nákazy virem lidského imunodeﬁcitu neboli
HIV je napříč populací naprosto nedostatečné.
Zranitelní jsou tak především velmi mladí lidé.
Příčinou může být pokles pozornosti, kterou média
věnují preventivním programům na jedné straně,
stejně tak jako velké pokroky v léčbě na straně

Obě skupiny případů daly tušit, že se jedná
o novou epidemii, která postihuje imunitní
systém. Nicméně prakticky ještě nikdo nevěděl,
že naše země objevila nový vir, který ovlivní pro
další léta celé lidstvo. Koncem roku 1981 se
objevují první údaje, jež osvětlují AIDS jako
infekční onemocnění přenosné při sexuálním
styku a krví. V Roce 1982 odborníci shodně
nazvali syndrom získaného selháním imunity,
dnes již globálně známé pod zkratkou AIDS.
O rok později francouzský vědec prof. Luc
Montagnier a Francoise Barre-Sinoussi izolovali
virus později označen jako HIV. Koncem roku
bylo v USA registrováno již přes 3000 případů.
V roce 1986 dostal virus způsobující AIDS své
pojmenování – HIV (Human Immunodeficiency
Virus). Rok na to byl schválen azidovudin (AZT),
první lék zpomalující množení viru HIV s tím, že
roku 1994 studie jednoznačně ukazují, jak AZT
dramaticky snižuje riziko přenosu viru z matky
na dítě. Na přelomu tisíciletí v roce 2000 se
8

biologický materiál nemá v přenosu HIV
infekce praktický význam.
Nejdůležitějším způsobem prevence přenosu
HIV sexuální cestou je nerizikové sexuální
chování, tedy věrnost ve stabilním vztahu
partnerském. Pro osoby, kterým tento vztah
nevyhovuje, je nezbytné používat prezervativ
či femidom. Tyto bariérové metody ochrany
významně snižují riziko přenosu, nicméně i tak
je nutný uvážlivý výběr sexuálních partnerů.
Přenosu HIV infekce při transfúzi či
podávání krevních derivátů dochází v dnešní
době pouze zřídka. Jisté nepatrné riziko však
nelze zcela vyloučit. Všichni kdo vědí, že byli
v nedávné době vystaveni riziku infekce, by
měli upustit od dárcovství krve nebo orgánů.
Virus lze pochopitelně přenést při společném
sdílení kontaminovaných injekčních stříkaček
a jehel. Na mysli nejsou pouze narkomani, ale
také například sportovci, kteří si píchají steroidy.

druhé. Bez ohledu na aktuální prognózu i nadále
platí, že HIV infekce je nevyléčitelné onemocnění
a významným způsobem snižuje kvalitu života
nakažených osob,“ upozorňuje MUDr. David Jilich
z AIDS Centra Nemocnice Na Bulovce.
(Úryvek z článku na www.ordinace.cz)

Smyslem článku a z obecného hlediska
Světového dne boje proti AIDS je tedy jasný
– zvýšit povědomí o této nemoci a upoutat
pozornost k problémům souvisejících
s epidemií. Je potřeba dále informovat
širokou veřejnost i vládní příslušníky na
přítomnost tohoto onemocnění a na problémy
s ním spojené.
Roman Škoda

NABÍDKA PRÁCE
Brusič/ka.
Pro klienta z oboru automotive přijme společnost Amboseli s.r.o.ženy a fyzicky zdatné muže
do výrobní společnosti. Náplň práce: broušení
hliníkových lišt/kontrola ﬁnálního produktu. Třísměnný provoz. Požadujeme manuální zručnost,
zodpovědnost. Nabízíme 80 Kč/hod+ bonusy,
ubytování zdarma, dotované stravování
Volejte AMBOSELI s.r.o.
724 984 847

Do agentury České pojišťovny
hledáme uchazeče na pozici Pojišťovací poradce.
Kmen klientů, ﬁxní plat 15.000Kc, ﬂexibilní pracovní
doba, školení v rámci adaptace České pojišťovny.
Vhodné pro SŠ s maturitou, absolventy, pro uchazeče s praxí v oboru výhodnější podmínky.
Kontakt: Eliška Královec Kramlová 775930582,
mail: eliska.kralovec_kramlova@ceskapojistovna.cz

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

čistoty objektu. Požadujeme trestní bezúhonnost,
fyzickou kondici, komunikativnost, spolehlivost
Volejte Mark2 Corporation Czech, a.s.
+420 800 111 112

Volejte JK Business services s.r.o.

Německá společnost
strojírenské dělníky.

hledá

Vyrábí dráty, pletiva, výztuže atd.. Vyučení ve
strojírenském oboru není podmínkou. Znalost
německého jazyka podmínkou Smlouva s Německou společností. Hodinová mzda 10 – 10,50
euro + příplatky. 3směnný provoz. Ubytování
zajištěno. Brandenburg Německo, JOB AGENCY
NVJ-EU s.r.o.
Volejte JOB AGENCY NVJ-EU, s.r.o.
777 102 298

Obchodní zástupce/kyně.
Hledáme zkušené a ambiciózní pracovníky pro
primárně ﬁremní zákazníky. Jedná se o prodej
českých patentovaných šetřičů vody s širokým
využitím od státní správy až po domácnosti
a o vytěžování stávajícího zákaznického kmene.
Nabízíme vysoce nadstandardní provize, exkluzivní produkt, komplexní zaškolení, marketingovou podporu ad.
Volejte WATERSAVERS, s.r.o.

Oblastní manažer

Volejte 725 448 571

Nabízíme práci pro muže i ženy na HPP ve stabilní společnosti, Možnost profesního i platového růstu, získání profesního průkazu za výhodné ceny. Náplň práce je eliminace nepoctivých
zákazníků, komunikace se zákazníky, kontrola

Elektromechanik obytných vozů.
Prokaravan s.r.o. Požadujeme: Odborné vzdělání (min. vyučení), znalost elektrotechniky, praxe
v servisu alespoň 1 rok, ﬂexibilitu bezúhonnost.
Nabízíme: Dobré platové podmínky 20 - 25 tis.
měsíčně, 5 týdnů placené dovolené, příplatky na
dopravu, nové pracovní prostředí, stravenky, ﬂexibilní pracovní doba.

224 819 391

Seřizovač.
Vstřikovacích lisů pro výrobu vstřikování plastů.
Požadujeme praxi s touto prací, možnost dalšího
růstu a vzdělávání. Nabízíme práci ve společnosti
s připravovaným významným strategickým rozvojem, která má vzhledem k novým nasmlouvaným zakázkám dlouhodobou perspektivu a jistotu
práce. Závod se nachází v průmyslové zóně.
Volejte HEYCO WERK ČR s.r.o.
+420 382 206 311

Ošetřovatel/ka skotu, dojič/ka.
Práce je na dvousměnný provoz. Požadujeme
min. základní vzdělání s praktickou školou, spolehlivost, pracovní nasazení a zájem o práci. Nástup od 01.12.
Volejte PIVKOVICE, a.s.

Detektiv.

+420 733 736 727

Volejte JOBSYSTEM, s.r.o.

724 709 745

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.

vzdělání, aktivní a společenskou osobu s dobrým
přístupem k našim klientům, zodpovědnost a důslednost, člověka bez ostychu, který nemá problém klientovi nabídnout doplňkové zboží, aktivní
práce s počítačem a kontakt s klienty, příjemný
vzhled. Vhodné pro absolventy. Nástup od 01.12.

+420 383 391 446

Barman-ka (servírka).
Imperiál casino Stážný. Do mladého kolektivu
hledáme zaměstnance na HPP. Praxe výhodou.
Nabízíme velmi dobré platové podmínky, ubytování
zdarma, personální jídlo, pití. Nástup možný ihned.
Volejte APEX gaming EUROPE a.s.
+420 602 594 596

Přijmeme administrativní
pracovnici/ka.
Požadujeme min. střední odborné (vyučen)
zdroj: UP

3RNXGGRVYp¿UP\KOHGiWH]DPČVWQDQFHYQRYLQiFK0D[LPPĤåHWH]GDUPDXYHĜHMQLWLQ]HUiW
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OC MAXIM naděluje svým zákazníkům!

žádný vánoční trh. Zastavte se tedy u stánku, ve
kterém najdete mimo jiné voňavou klobásu a hřejivý
grog. Navíc, veškeré suroviny budou pocházet přímo
z prodejen OC Maxim, takže kvalita zaručena!

Rok utekl jako voda a nyní tu opět máme to kouzelné předvánoční období. Všude je plno světélek,
všemožných vůní od svařáku po perníčky a vánoční
písně se pomalu dostávají na první příčky rádií. Ale
jelikož víme, že předvánoční čas není jen o příjemné
pohodě, ale také o shonu při nakupování vánočních
dárků, opět jsme si pro vás připravili překvapení,
které vám tuto (mnohdy stresující) činnost zpříjemní.
Pokud si k vánočním nákupům vyberete OC MAXIM, můžete si totiž domů rovnou odnést i prvotřídního Blatenského kapra, společně s vychlazenou

lahví strakonického piva Dudák. Stačí nakoupit ve
vybraných prodejnách ve dnech od 1.12. do 23.12.
a za nákup dostanete dárkový poukaz, za který si
budete moci svou odměnu vyzvednout.
Stánky, u kterých bude probíhat výdej šupináčů a piva, budou jako každoročně umístěné před
obchodním centrem MAXIM, ve dnech 21.12.
a 22.12. . Tento rok jsme si pro vás ale připravili
ještě něco navíc! Aby jste si mohli vychutnat tu pravou vánoční atmosféru, nesmí samozřejmě chybět
pár typických pochoutek, bez kterých se neobejde

Tereza Kramlová

Staré odchází, nové přichází aneb Maxim v roce 2015
uvědomit, že úspěchy nemohou existovat bez pádů,
které nás vždy posouvají dál. Proto se za uplynulým
rokem ohlížejte s nadhledem. Až si budete rekapitulovat vše, co se za ten rok událo, snažte se vyzdvihnout
především to hezké, co vás obohatilo. I obchodní
centrum Maxim se ohlídl za průběhem roku 2015
a rád by se s vámi podělil o významné události, které
tento rok přinesl.

Blížící se konec roku přímo vybízí k ohlédnutí se přes
rameno. Jaký vlastně byl rok 2015? Byl lepší, než
10

předchozí? Nebo už se těšíte na rok další, který snad
přinese pozitivnější události? Ať tak či tak, je třeba si

Pro naše obchodní centrum bylo uplynulé období
velice průlomové. Všech 365 dnů jsme bez přestávky
pracovali na tom, abychom pro vás byli tím pravým
obchodním centrem, ve kterém se budete cítit příjemně a budete se do něj rádi vracet. Proto jsme se
rozhodli držet hesla “Pryč se starým, sem s novým!“
To samozřejmě znamenalo rekonstrukci některých
stálých prostor, ale také rozšíření nabídky obchodů
a služeb tak, aby si v OC Maxim přišel každý na
své. Nové prodejny ovšem vyžadovaly i nové prostory. A to co nejdříve, kvalitně a esteticky! Proměna
obchodního centra Maxim počínaje rekonstrukcí
původního objektu, přes letos provedenou dostavbu
a na příští rok naplánovanou přístavbu obchodního
centra Maxim, byla úspěšně a moderně projektová-

na Ing. Arch. Janem Zákosteleckým a jeho spolupracovníky ze strakonické projekční kanceláře STA,
projektový atelier, v.o.s. Realizaci stavby měla na
starosti ﬁrma pana Karla Tomana, která vše zvládla

Krása kam oko pohlédne
Přesně tak to vypadá v květinářství Petry Malinkové.
Krásné květiny jsou vždy dobrý nápad, můžete s nimi vy-

velký prostor lépe, než děti. Nový kabát jsme také dali
papírnictví Olympia.
Během uplynulého roku jsme se také angažovali
v strakonickém kulturním dění. Pro děti jsme uspořádali akce jako Čarodějnice 2015 a Bezpečný návrat
do školy, kde se školáci poučili o základních bezpečnostních pravidlech a mohli na vlastní oči vidět vozidla
integrovaného záchranného systému.
A jelikož se nám blíží Vánoce, i pro toto období pro
vás plánujeme tematickou akci, která přispěje k pravé
vánoční atmosféře města. Více o této akci se dozvíte
na straně 10.

perfektně - během pouhých 7 měsíců vyrostla stavba o rozloze 220 metrů čtverečních, která nádherně
splynula s původním objektem.

A které obchody přibyly v obchodním centru
Maxim v roce 2015?
PetCenter – místo, kde rozumí řeči zvířat
Chcete pro svého mazlíčka to nejlepší, ale občas
už nevíte čím uspokojit ten mlsný jazýček? Zajděte
do našeho PetCentra, kde vám ochotně poradí, co je
zrovna pro vaše zvířátko to nejlepší.
Ženy si zaslouží hýčkat!
To v obchodním centru Maxim dobře víme. A tu nejlepší péči najdete v kosmetickém salónu Bellis paní
Furišové. Každá žena si přece zaslouží chvíli jen pro
sebe. Udělejte si z návštěvy salónu pravidelný rituál
a uvidíte, jak báječně se budete cítit.

jádřit díky, podporu, lásku i přátelství a nikdy nešlápnete
vedle. V tomto malebném obchůdku najdete také velké
množství nádherné bytové dekorace, díky které můžete
svému interiéru vdechnout příjemnou atmosféru.

A co děti, mají si kde hrát?
U nás ano! Během prosince proběhne otevření
obrovského dětského koutku Medvídek, ve kterém
si bude každé dítě připadat jako v ráji plném hraček
a hodných chůviček.
Co se týče rekonstrukce a vylepšení stálých prostor,
přesunuli a zrekonstruovali jsme prostor pro kočárky
paní Kohoutové, který se nyní nachází naproti elektroprodejně paní Němcové. Bývalý prostor paní Kohoutkové jsme díky jeho rozloze využili pro, již zmiňovaný,
dětský koutek Medvídek. Kdo přece dokáže využít tak

Ale jelikož nenecháme nic náhodě, neohlížíme se
pouze dozadu. Náš pohled míří také do příštího roku,
který se ponese v podobném duchu jako tento. Nepolevujeme ve snaze vám zajistit to nejlepší obchodní centrum, a proto se můžete těšit na další přístavbu o rozloze 700 metrů čtverečních. Tato stavba bude dozajista
patřit k nejmodernějším obchodním prostorům ve Strakonicích, ve kterých naleznete i řadu dalších obchodů.
Věříme, že po ﬁnálním dokončení všech plánovaných
úprav objektů a jejich okolí, bude toto obchodní centrum příjemným místem nejen pro nakupování.
Tímto bychom vám všem chtěli vyjádřit srdečné díky za to, že obchodní centrum Maxim
navštěvujete. Díky našim zákazníkům totiž
máme nekonečnou chuť a motivaci centrum
zlepšovat. Pokud chcete mít nejaktuálnější
přehled o tom, co se u nás obchodním centru
děje, sledujte naše Facebookové stránky, kde
najdete veškeré nejnovější informace.
Také vám přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku hlavně s úsměvem!
Doufáme, že vám naším působením pomůžeme k hladkému průběhu vánočních příprav.
Od ozdob na vánoční stromeček, po kapra na
štědrovečerní tabuli – vše najdete u nás pod
jednou střechou.
Šťastné a veselé Vánoce!
Tereza Kramlová
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Připravili jsme si pro vás opět něco nového! Jedná se o
velmi výhodnou, speciální a časově omezenou akci na
prodej vašich bytů za nejnižší provizi na trhu!
Akce probíhá od 15. 11. 2015 do 31. 12. 2015.

Byt do 700.000,- Kč - běžná cena 35.000,- Kč

AKČNÍ CENA POUZE 25.000,- Kč
Byt od 700.000,- Kč - běžná minimální cena
48.000,- Kč nebo 4%

AKČNÍ CENA POUZE 33.000,- Kč
Podmínkou je uzavření exkluzivního zastoupení na dobu
6 měsíců nejdéle do 31. 12. 2015. V případě, že vaši nemovitost
neprodáme ve smluvené lhůtě nebudou vám účtovány žádné
poplatky. Veškeré potřebné služby hradíme z naší provize
- právní, depozitní úschovu, poplatek za vklad na katastr,
vytvoření znaleckého posudku k nemovitosti - odhadu, vytvoření
daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti, inzerci a další.
V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem:
reality@realitytrade.cz nebo telefonicky 602 144 844.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME:
· Byt 2+1 až 3+1
v ulici Mlýnská a blízkém okolí.
· Menší byt 1+1 až 2+1
sídliště Mír nebo okolí sportovní haly.

· Rodinný dům ve Strakonicích.
· Chalupu či rodinný dům s větší zahradou
s dobrou dostupností do Strakonic

Pracejovice 8, 386 01 Strakonice
tel.: + 420 602 271 334
e-mail: reality@realitytrade.cz
www.realitytrade.cz/financovani
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KAPR A PIVO
AKCE

ZDARMA

DM drogerie - při nákupu nad 1.000,- Kč
AXIS OPTIK - při nákupu nad 2.500,- Kč
KOČÁRKY EVA KOHOUTOVÁ MOKRÁ
- při nákupu nad 1.000,- Kč

PIZZERIE VENEZIA - při nákupu nad 600,- Kč
MANIKÚRA A PEDIKÚRA PAVLA CHADRABOVÁ
- při nákupu nad 1.000,- Kč

TABÁK - za větší než malý nákup
BODY LINE - při nákupu nad 1.500,- Kč
KYTIČKY PETRA MALÍNKOVÁ - při nákupu nad 500,- Kč
KOSMETIKA - při nákupu nad 500,- Kč
OLYMPIA PAPÍR - při nákupu nad 500,- Kč
MASNA NOVÁK - při součtu účtenek v prosinci nad 750,- Kč
MPSS - ke každé uzavřené smlouvě
ELEKTRO NĚMCOVÁ - při nákupu nad 5.000,- Kč
DĚTSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK - při nákupu nad 600,- Kč
TEXTIL ODĚVY U HRADU - při nákupu nad 1.000,- Kč

od 1.12.
do 23.12.

Za nákup od 1.12. do 23.12.2015 ve výše uvedených provozovnách OC Maxim Strakonice
obdržíte kupon na Blatenského kapra a strakonické pivo Dudák zdarma.
Výdej kaprů a piva bude 21.12. od 9:00 do 17:00 a 22.-23. 12. od 9:00 do 18:00 ve stánku
prodejce kaprů před OC Maxim. Součástí celé akce bude i stánkový prodej nápojů a jídla.

KULTURNÍ PROGRAM PROSINEC
MERRY CHRISTMAS, Mr. SINATRA „VESELÉ VÁNOCE, PANE SINATRO“
Datum konání: 4. 12. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 270 kč
SaxyGirls Bigband Petra Svobody,
sólista Vladimír Hron
Dětský pěvecký sbor Bona Fide Strakonice – Karla Harajdová
Předvánoční pohodu, atmosféru
nadcházejících vánočních svátků,
ale také připomenutí prosincových
100 let od narození legendárního
krále swingu Franka Sinatry, přináší adventní koncert sestavený nejen
z Frankových nejznámějších vánočních melodií a evergreenů, ale také
z nejoblíbenějších českých vánočních
písní a koled.
ŽENA / WOMAN 2015 XV. ročník
mezinárodního
fotograﬁckého

Vstupné: 330 kč
Překlad: Vilma Cibulková, režie a výprava:Viktor Polesný
Hrají:
Leni Riefenstahlová - Vilma Cibulková
Bertha - Dana Syslová
Johny Carson - Ondřej Kavan
Horst Kettner - Daniel Krejčík
Vánoční koncerty školních pěveckých
sborů
Datum konání: 10. 12. od 17:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 50 kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
PŘÍMÝ PŘENOS
K tanci i poslechu hraje PŘÍMÝ PŘENOS
Datum konání: 13. 12. od 15:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 60 kč

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 270 kč
Jakub Jan RYBA : ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ pro sóla, sbor, varhany a orchestr
exkluzivní host Christina JOHNSTON
soprán (Anglie)
smíšený a dětský sbor PONTÉS
Jiří EMMER varhany
Písecký komorní orchestr
OLDŘICH VLČEK dirigent
Předprodej zahájen 16. 11. 2015
Vánoční koncert dětského folklórního
souboru Prácheňáček

Vánoční
koncert
Pošumavské
dudácké muziky a sboru Hlasoň
Datum konání: 18. 12. od 18:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 70 kč
bienále
Termín: 5. 12. 2015 - 30. 1. 2016
Místo konání: Maltézský sál
Mezinárodní fotografické bienále
„ŽENA / WOMAN STRAKONICE 2015“
zahájilo svůj 15. Ročník
LENI Divadelní předplatné A
DIVADLO V ŘEZNICKÉ
autor: Valeria Schulczová, Roman
Olekšák - LENI
Datum konání: 8. 12. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
14

Datum konání: 13. 12. od 19:00
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 80 kč
Vánoční koncert Prácheňského souboru písní a tanců
Datum konání: 15. 12. od 19:00
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 80 kč
Jakub Jan RYBA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Datum konání: 15. 12. od 19:30

STRAKONICKÁ GRAMMY 2015
Datum konání: 19. 12. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 100 kč
19.12. od 19:00 proběhne v kulturním domě ve Strakonicích galavečer
a vyhlášení všech oceněných. Půjde
o zcela uvolněný večírek a setkání
muzikantů, fanoušků a všech přátel
místních kapel a muzikantů.
1. ročník hudební ankety pro místní
a okolní umělce.

15
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Mezinárodní fotograﬁcké bienále
„ŽENA / WOMAN STRAKONICE 2015“ zná vítěze 15. ročníku.

VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE KATEGORIE B - AKT 2015 [ FIAP
Silver Medal: Jitka Unverdorben - Czech Republic - Tvář ]

patnáctý ročník, v novodobé historii již třetí.
Tato soutěž je značnou výzvou pro amatérské
i profesionální fotografy z celého světa, kteří
pracují s tématem ženy a ztvárňují jej ve všech
situacích, které v životě ženy mohou nastat. Letošní ročník je speciální tím, že vedle tradičních
kategorií žena a akt jsou nově otevřeny i dvě

VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE KATEGORIE B - AKT 2015 [ IAAP Gold
Medal: Isolde Stein-Leibold - Germany - falling leafes ]
VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE KATEGORIE A - ŽENA 2015 [ FIAP Gold Medal: Isolde Stein-Leibold - Germany - Photographica ]

Přípravy patnáctého ročníku mezinárodního
fotografického bienále „ŽENA / WOMAN STRAKONICE 2015“ ve Strakonicích jsou opět v plném proudu. Jedná se o tradiční významnou
mezinárodní akci, která má již za sebou dlouhou
historii od roku 1970.
Dnes se již patrně neví, že v sedmdesátých
a osmdesátých letech byly Strakonice pořadatelem dvou kulturních akcí s mezinárodní účastí
a světovým věhlasem. Vedle dudáckého festivalu tu byla ještě soutěžní fotovýstava Žena.
První ročník se tedy uskutečnil v roce 1970.
Na jeho přípravě se podíleli fotografové z foto18

klubu při závodním klubu ČZ, vedle Františka
Zemena například Josef Šimečka nebo Jaroslav
Rejžek. Další ročníky se pak ve většině případů
konaly ob rok. Zatímco v roce 1970 zaslalo své
snímky na výstavu 84 fotografů z Československa, o pět let později se soutěže zúčastnila již
tisícovka autorů z 31 zemí. Vše fungovalo do
roku 1990, nýbrž poté došlo k více jak dvacetileté odmlce.
Rok 2011 znamenal pro soutěž průlomový rok.
Díky široké podpoře se organizátorům podařilo
úspěšně realizovat obnovení této umělecké soutěže a letos, jak již bylo zmíněno, se bude konat

volné (otevřené) soutěžní kategorie - barevná
a monochromatická fotografie pro libovolné fo-

VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE KATEGORIE - FIAP BEST AUTHOR 2015
[ Raul Villalba - Argentina - The forbidden fruit - Section A ]

a národních fotografických asociací FIAP, IAAP
a ČFFU. Mnoho informací, fotografií, katalogů
a videí z předešlých ročníků si můžete
vyhledat na www.zenastrakonice.cz. Letos
byly také nově spuštěny webové stránky www.
zenastrakonice.eu, které jsou určeny primárně
pro soutěžící fotografy z celého světa, tzn.
pro zasílání fotografií. Pokud chcete sledovat
aktuální informace, máte možnost navštívit
www.facebook.com/zenastrakonice.
Mezinárodní porota v říjnu 2015 vybírala z celkového počtu 2528 soutěžních snímků ve čtyřech soutěžních kategoriích od 220 autorů ze
47 zemí světa.
VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE KATEGORIE C - OTEVŘENÁ ČERNOBÍLÁ
2015 [ IAAP Ribbon: Sona Chlumecka - Czech Republic - Sestry ]

tografické téma či žánr. Nejlepší fotografie ze
soutěžních kategorií „Žena“ a „Akt“ budou vystaveny v Maltézském sále a nejlepší fotografie
z otevřených kategorií „Barevná“ a „Černobílá“
v sálu U Kata. Celkově bylo uděleno 62 ocenění
včetně Grand Prix města Strakonice.

Vernisáž a předávání cen se bude konat
v sobotu 5. 12. 2015 v 14:00 v Rytířském sále
strakonického hradu pro zvané hosty. Pokud
ovšem nejste registrováni, nezoufejte. Tento
den totiž můžete navštívit adventní trhy s tím, že
výstava bude otevřena pro širokou veřejnost od

VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE KATEGORIE A - ŽENA 2015 [ FIAP
Blue Ribbon: Barbora Biňovcová - Czech Republic - The hand]

16:00 do 20:00. Výběr nejlepších fotograﬁí bude
dále k dispozici v krásném prostředí Maltézského
sálu a sálu U Kata až do 30. 1. 2016.

Mezinárodní bienále ŽENA / WOMAN
STRAKONICE 2015 se připravuje pod patronací
města a MěKS Strakonice i mezinárodních

VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE KATEGORIE B - AKT 2015 [ FIAP
Gold Medal: Sasa Preradovic - Serbia - Tension 06 ]

VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE KATEGORIE A - ŽENA 2015 [ FIAP Blue Ribbon: Petr Kleiner - Czech Republic - Svatební ]

Budete si moci prohlédnout například
fotografie Isolde Stein z Německa, jež vyhrála
hlavní cenu Grand Prix města Strakonice.
Pravděpodobně Vás zaujme i Raul Villalba
z Argentiny, jenž zvítězil v kategorii FIAP
BEST AUTHOR. To ovšem pochopitelně není
zdaleka vše. Dále narazíte na jména jako Sasa
Preradovic, Paul Reidy či Atle Sveen. A i Češi se
zasloužili o perfektní umístění. Můžete se těšit
na Soňu Chlumeckou, Petra Kleinera, Barboru
Biňovcovou, Angela Purgerta, Cyrila Gajdíka,
Jitku Unverdorben a Richarda Unverdorben.
Tuto uměleckou akci Vám vřele doporučujeme,
skutečně bude o co stát.
Oko člověka bude potěšeno, a o to tady jde
především.

Roman Škoda
www.zenastrakonice.cz
VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE KATEGORIE A - ŽENA 2015 [ IAAP Silver Medal: Cyril Gajdík - Czech Republic - Matka ]
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ZIMA V MAXIM
cafe HŘEJE.....
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Tajenka z minulého čísla: DUŠIČKY
Výherci minulého čísla: Vladimír Novák-Strakonice, Růžena Vestfálová- Radomyšl

RECEPTY
VÁNOČNÍ RAFAELO KULIČKY
1/2 konzervyslazené mléko (Salko) 250 gcukr moučka 120 gkokosová
moučka 150 gmáslo 1 balíčekvanilkový cukr
NA OBALENÍ: kokosová moučka, NÁPLŇ: 60 gmandle
Máslo s oběma druhy cukru rozpustíme ve vodní lázni a za občasného míchání
necháme vychladnout.
Pak do směsi přidáme salko a kokos, důkladně promícháme a uložíme do
chladničky asi na 1 - 2 hodiny ztuhnout.
Mandle spaříme, oloupeme a necháme třeba na topení oschnout.
Z těsta tvoříme kuličky, do každé zabalíme mandli a kuličky obalujeme
v kokosu.
Rafaelo se salkem ukládáme do papírových košíčků.
Z jedné dávky je asi 65 kuliček - záleží na velikosti.

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do
21.12.2015) 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 4.1.2016 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.
20

www.nepecenecukrovi.cz
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SPORT
Pro tento měsíc jsme si pro Vás připravili v rubrice Sport dva ryze fotbalové
články, tudíž příznivci kopané si, doufejme, přijdou na své.
Příští řádky se budou primárně věnovat
katovickému fotbalu, který v posledních
měsících předvádí výkony neskutečného
charakteru. Rovněž budeme mít k dispozici různé postřehy a dojmy tamějšího hráče
Richarda Náhlíka, jenž se rozpovídá nejen
o působení v katovickém mužstvu, kde
kope prvním rokem. Nyní ovšem něco ve
stručnosti o historii SK Otava Katovice.
Fotbalový sportovní klub Otava Katovice byl
založen v roce 1928 z řad místních nadšenců
a několika bývalých hráčů strakonického oddílu. Klub byl tehdy pojmenován SK Katovice.

V prvním historickém fotbalovém zápase
katovické kopané se domácí střetli s SK
Strakonice 1908 a prohráli 3:1. Jedinou
branku domácích vstřelil Rudolf Vinter. Katovičtí si dali jeden gól vlastní a jeho autorem byl Mařík, jinak prý velmi schopný
fotbalista. Zápas se konal za velkého zájmu
katovické veřejnosti.
Na hřišti „U Lesa“ působí klub po celou
dobu svého působení. Z původního obecního pozemku, určeného pro pasení dobytka, se stal funkční a naprosto vyhovující
stánek katovického fotbalu, který je využíván nejen ke sportovním, ale i ke společenským akcím. Hlavní plocha je travnatá,
vedlejší hřiště, dříve škvárové, bylo v roce
2007 rovněž zatravněno.

Ve válečných letech si klub postavil zděnou
budovu s dvěma kabinami a jednou ústřední
místností. Dále byla postavena dřevěná budova
kuželníku, později přestavěná na zděnou i s dvěma novými drahami pro kuželky. Následovalo
postavení budovy nových kabin včetně bytu pro
správce. V posledních letech byly formou přístavku ke kuželníku postaveny nové šatny pro
domácí, šatny pro rozhodčí a kuchyňka.
První tým mužů působí desítky let v krajských soutěžích, nejlepším umístěním bylo
druhé místo v krajském přeboru v sezóně
1991 – 1992 a letošní sezona se dost možná
zapíše do katovické historie, neboť se zdejší fotbalové mužstvo drží zatím na snovém
prvním místě krajské tabulky.
(Zdroj: www.fotbal-katovice.cz)

Fanoušci jsou naším dvanáctým hráčem,
říká o katovických fotbalových fans hráč tohoto klubu, Richard Náhlík.
Bylo to spíše kvůli kamarádům. V té době, když
mi bylo asi pět let, fotbal hráli všichni, takže
bylo těžké s ním nezačít. Začínal jsem zde,
v Katovicích, takže i proto jsem rád, že můžu
v současnosti hrát za tento klub.
Poté jsi ovšem přestoupil do Strakonic.
Jaké to tam bylo?
Ano, do Strakonic jsem se dostal o pár let později.
Začínal jsem hrát za žáky, ovšem zpočátku za béčko.
Poté jsem začal hrát za áčko, a to až do starších
žáků a následně za dorost.
Na jakém postu se cítíš nejlépe?
Dá se říci, že za ta léta jsem vystřídal snad všechny
posty. Nejlépe se ale cítím v záloze, kde také
pravidelně nastupuju. Můžu tam prodat určité fyzické
předpoklady, které snad ve mně jsou. (úsměv)
Nyní hraješ za katovický celek krajský přebor,
kde se stále držíte na skvělém prvním místě. To
snad na začátku nikdo nečekal, když jste postoupili teprve loni.
Richarda Náhlíka jsem si vytipoval, ještě když
působil ve strakonickém dorostu. Po celou
dobu předváděl velice dobré, konstantní
výkony, a proto pro mě není překvapením, že
pro tuto sezonu se uchytil v katovickém celku.
V mých očích je to rychlý fotbalista
s kvalitním fyzickým fondem a více než
ucházející technikou. Pro svůj věk (18) je
i velice žádaným „zbožím“ na fotbalovém
trhu kvůli nepochybné kvalitě a perspektivitě.
Nejdříve mi řekni, Richarde, jak jsi začal s fotbalem.
Bylo to kvůli kamarádům, rodině nebo jsi začal sám?
22

Nemůžu tvrdit, že jsem překvapen, protože
katovické zázemí je na vysoké úrovni. V Katovicích
proto děláme maximum, a to je podle mého názoru
hlavní zásluha toho, kde jsme. Zatím je to neskutečná
sezona, tak snad to bude takhle pokračovat dál.
Také je při nejmenším pozoruhodné, kolik lidí
chodí na domácí zápasy. Co bys k tomu řekl?
Co se týče atmosféry domácích zápasů, to je pro
mě naprostá bomba. Ve strakonickém dorostu jsem
se s takovým počtem diváků opravdu nesetkal.
Zápasy se hrály dopoledne a dorazili maximálně
rodiče nebo kamarádi. Tady to je skutečně něco
jiného. Fanouškovská základna je na tak malé město

velmi rozsáhlá. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale
fanoušci jsou naším dvanáctým hráčem.
Zatím jsi tedy ve své kariéře hrál za dva
mančafty. Jak bys porovnal strakonický
a katovický chod klubu?
Chod klubu byl ve Strakonicích takový volnější,
v Katovicích je tomu právě naopak. Ve strakonickém
dorostu jsem hrál hlavně kvůli týmovému kolektivu,
který byl skvělý. V Katovicích mě fotbal začal
bavit díky tomu, jak to zde všichni berou vážně
a profesionálně, od hráčů až po vedení.
Kde se ve vás bere taková síla?
Síla spočívá v týmovém duchu, jak už jsem podotkl.
Všichni se navzájem podporujeme, což je důležité.
Každý je tu pro mě pan fotbalista, to je bez debat.
Jak se ty osobně po individuální stránce cítíš?
Není to špatné. Jen po stránce zdravotní to není
ono, mám problémy s kolenem. Doktor mi prakticky
zakázal veškeré kontaktní sporty, ale já mám fotbal
rád. Ještě v polovině letních prázdnin bych se
spokojil s okresním přeborem. Kdyby mi někdo řekl,
že budu hrát kraj za Katovice, nevěřil bych tomu.
Jsem rád, že tu jsem a můžu se dál učit.
Roman Škoda

SPORT
Fotbalový tým FK Junior září v čele tabulky
nyi, Ouška, Hoch, Schánělec, Carda, Blažečka,
Kroupa a Baloušek.
Počítali jste s tím, že budete po podzimu první?
Před startem nové soutěže jsem předpokládal,
že budeme v horních patrech. Do OP (okresní
přebor) jsme vstoupili prohrou, která se odehrála na hřišti největšího konkurenta - Bavorov. Z prohry jsme se pro zbytek podzimu hodně poučili a až na domácí remízu s Poříčí dále
nezaváhali. Vhodným doplněním a začleněním
mladších hráčů jsme vytvořili mužstvo, které je
schopné dosáhnout i na metu nejvyšší.
Boj o vítězství určitě nebyl lehký. Kdo pro vás
byl nejtěžším soupeřem?

Strakonický fotbal se po letošním podzimu
dostal zase o úroveň dál. Tým FK Junior za
tuto sezónu nasbíral nejvíce bodů a ocitl se
tak v čele tabulky. Díky tomu bude na jaře
bojovat o postup do 1. B třídy.
Zajímalo nás, co stojí za tak skvělým výkonem
a kdo jiný by nám na tuto otázku mohl odpovědět
lépe než trenér týmu, Luděk Cimerhanzl.

Během podzimu jsme sehráli několik těžkých
utkání. Soupeři jako Bavorov, Poříčí či Cehnice
nás skutečně prověřili. Nad rámec úrovně OP
jistě bylo domácí utkání s rezervou Katovic, které jsme úspěšně zvládli a přítomní diváci byli
zajisté z takové napínavé hry nadšeni.
Kolik diváků se chodí na zápasy dívat? Máte
nějaký stálý Funclub?

Jeden úspěch máte, další vás čekají. Na ty
je ale zajisté zapotřebí příprava. Jak bude
tedy vypadat zimní trénink?
V zimním přípravném období využijeme jednou týdně halu s UMT v Oseku a od 2. 2. 2016
začneme s tréninkem dvakrát týdně. Na konci
února bude soustředění opět v Chanovicích.
Sehrajeme znovu několik přátelských utkání.
Soupeři jsou zatím v hledáčku.
Co je hlavní motivaci Vašich hráčů? Spoustu týmu má tzv. motivační rituály, patříte
mezi ně?
Motivační rituály jako takové nemáme. Napadá mě spíše rituál vítězný. V loňské sezoně jsme
po postupu do vyšší soutěže jeli na koňském
povoze městem, a to bychom rádi zopakovali
i letos, je to nezapomenutelný zážitek. Každé
vítězství slavíme i kapitánským pokřikem.

Ve Strakonicích se opět začalo chodit na fotbal, a to je to nejdůležitější. Našim cílem je propagovat tento fenomén v dobrém slova smyslu.
Cítíme obrovskou podporu lidí, kteří se vrátili do

Každý z nás je rád, že si může zahrát fotbal
na hřišti, kde třeba jako mládežník nastupoval.
To je samo o sobě motivace obrovská. Mladší
hráči zase mají motivaci vyrovnat se starším
a ostříleným borcům. Celková koncepce funguje na výbornou a hráči si zaslouží za odvedenou práci během podzimu velkou pochvalu a to
by je mělo motivovat do jarních bojů.

Jaká byla letní příprava?
V letním přípravném období jsme trénovali
2-3 týdně, absolvovali soustředění v Chanovicích a odehráli několik přátelských utkání,
ve kterých jsme porazili Chanovice 8:3, Putim
6:2, Štěkeň 3:0. Celkové hodnocení tohoto
období bylo velice kladné.
Obměnila se nějak sestava oproti minulé sezóně?
Do mužstva se začlenily některé nové mladé
tváře, Boukalík z dorostu a Křiváček z Poříčí.
Dál se v průběhu podzimu připojili dorostenci Požárek a Provazník. Ve vícero zápasech
jsme využili hráče TJ Osek, jehož jsme farmou,
a tak měli fanoušci možnost v našem týmu vidět borce z krajských soutěží, jako např. Doho-

Jsem velmi mile potěšen, když vidím naše
nejmladší juniory účastnit se domácích zápasů.
Děti a mládež u nás mají zájem o fotbal, pro ně
to vše děláme. Jsou naše budoucnost!

ochozů stadionu Na Křemelce, a za to jim patří
velký dík. Nejedná se jen o podporu finanční,
bez které by to samozřejmě nešlo, ale hlavně
morální. To nám znovu vlévá síly do žil a motivuje do další práce.

Od nás má tým jednoznačně pochvalu obrovskou a do dalších zápasů přejeme spoustu
sil, rychlé nohy a neomylný tah na branku.
A jak nám řekl pan Cimerhanzl, podpora diváků je pro mužstvo velkou motivací. Tak neváhejte a přijďte v další sezóně fandit tomuto
skvělému týmu, určitě to ocení!
Tereza Kramlová
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