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Hudební skupina Stromboli
ve Strakonicích

ročník VII

Jan Wieser (24) se před časem rozhodl, že procestuje s kamarádem
transsibiřskou magistrálu, také proto, že má ve značné oblibě cesty nevšedního charakteru. Zveme Vás na rozhovor, kde si přečtete skutečně zajímavé příhody, jež pouze podtrhnou Honzovo odvážného ducha.

Vyhledávám na svých cestách především
krásy přírody ve všech jejích barvách,
říká Jan Wieser.
Jak a kdy přišel nápad vycestovat
na tuhle dalekou cestu a jak jste ji
museli dlouho plánovat?
30. června navštíví Strakonice
hudební skupina Stromboli, jež
je spojena například s kytaristou
Michalem
Pavlíčkem
nebo
s vokalistkou Bárou Basikovou.
Začátek je naplánován na 21:00,
přičemž v předprodeji vstupenky
seženete za 450 Kč a na místě
zaplatíte o 50 korunek více, a sice
500 Kč. Konec června slibuje, když
pán bůh dá, slibné počasí, tudíž
se akce bude konat v oblíbeném
Letním kině.
Hudební skupina Stromboli, ne
asi zcela známá mladší generaci, je
hudební skupina s fúzemi různých
stylů. Za zmínku stojí především
jazzrock nebo space rock, v její

hudbě lze vystopovat i prvky heavy
metalu či black metalu.
Její počátky zasahují do začátku
druhé poloviny osmdesátých let.
Skupinu založil jeden z nejlepších
českých kytaristů Michal Pavlíček,
což je také hudební skladatel,
zpěvák či textař. Mimo jiné je znám
jako autor introvertních rockových
opusů, stejně jako melodicky
silných působivých balad. Je
držitelem řady vítězství a ocenění
v odborných anketách. Mimo něj
se u skupiny Stromboli pohybovali
nejen v začátcích baskytarista
Vladimír Guma Kulhánek či
bubeník Klaudius Kryšpín.

Nápad na cestu po transsibiřské
magistrále přišel někdy na přelomu roku
2015/2016. Rusko mě celkem baví, až
na pár výjimek asi víc, než zbytek Evropy.

Spousta lidí se k podobné cestě staví
poněkud skepticky, protože jsou to vlastně
jen desítky hodin ve vlaku jedoucího
poměrně nezáživnou krajinou. Já jsem
ale srdcem pořád na cestě. Plánovali
jsme to s mým skvělým parťákem, Mírou
Chumem, přes jaro 2016 a v srpnu jsme
to zrealizovali.
pokračování na str. 4

Možná si kladete otázku, proč
pokračování na str. 3

www. ocmaxim. cz

Obchodní centrum Maxim Strakonice
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Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově

V Českém Krumlově se mezi 14.
červencem a 5. srpnem 2017 bude
konat již po šestadvacáté Mezinárodní
hudební festival, na kterém se
představí špičky současné hudební
scény, a sice například Angela
Gheorghiu s Ramónem Vargasem,
Mischa Maisky, Julian Rachlin, Javier
Perianes a další známá jména.
Spojení
krásných
melodií
s magickou atmosférou Českého
Krumlova zaručuje jedinečný letní
zážitek. Festival zůstává věrný své
dramaturgické tradici a opět nabídne
klasickou hudbu, šanson, muzikál
i crossover. Jeho dominantou je
zahajovací operní galakoncert,
který bude tentokrát patřit dvěma
operním hvězdám – okouzlující

sopranistce
Angele
Gheorghiu
a sympatickému tenoristovi Ramónu
Vargasovi. Doprovodí je PKF – Prague
Philharmonia pod vedením Leoše
Svárovského. Program koncertu
se opírá o repertoár, se kterým oba
pěvci sklízejí úspěchy po celém světě.
Zazní světoznámé árie a duety z oper
Bohéma, Traviata, Romeo a Julie,
Madama Butterfly, Carmen, Tosca,
Rusalka a další.
Dále se představí violoncellista
například Mischa Maisky, spolu s ním
vystoupí v Maškarním sále klavíristka
Shiran Wang. Španělský klavírista
Javier Perianes rozezní Zámeckou
jízdárnu za doprovodu Symfonického
orchestru Českého rozhlasu pod
taktovkou Manuela Hernándeze-Silvy.
„Mág houslí a violy“ Julian Rachlin,
který navíc velký zájem vzbuzuje i jako
dirigent, vystoupí rovněž v Zámecké
jízdárně s kanadskou violistkou Sarah
McElravy za doprovodu Jihočeské
filharmonie. Tento koncert je tradičně
věnován členům Klubu přátel MHF
Český Krumlov. Festival vzdá rovněž
poctu několika umělcům, jejichž
výročí si v roce 2017 připomínáme.
450. výročí narození skladatele
Claudia Monteverdiho uctí Cappella
Mariana koncertem z jeho tvorby,
a hold jednomu z nejvýznamnějších
trumpetistů 20. století Maurici

Andrému vzdají v
Klášterním
kostele trumpetista Marek Zvolánek
a
varhaník
Pavel
Svoboda.
S komorními programy vystoupí
i houslista Bohuslav Matoušek
s mladým kolegou Jakubem Junkem
a komorním orchestrem Virtuosi
Pragenses, korejský houslový talent
Da Yoon You, violoncellista Petr
Nouzovský společně s kytaristkou
Miriam
Rodriguez
Brüllovou
v programu s názvem „Après un
rêve“, dále peruánský kytarista
Jesús Castro Balbii a komorní
tělesa Škampovo kvarteto, Schola
Gregoriana Pragensis či Smetanovo
trio, které aktuálně získalo prestižní
BBC Music Magazine Awards.

Randalla Craiga Fleischera a za
doprovodu Severočeské filharmonie
Teplice. V Pivovarské zahradě
v podání renomovaných sólistů,
Českého filharmonického sboru
Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů
a dirigenta Stanislava Vavřínka
zazní 4. srpna Verdiho Messa da
Requiem, dílo, jehož každé provedení
je vždy svátkem a zároveň hlubokým
obohacením.
Pro
návštěvníky
závěrečného večera s titulem „Noc
barokních mistrů“, který se uskuteční
v zámecké zahradě, bude připravena
„iluminace zahrady“, koncert souboru
Barocco sempre giovane se sólovým
trumpetistou Markem Zvolánkem
a slavnostní ohňostroj.

Festival nabídne i osvěžující
populární žánry jako je rendezvous s francouzským šansonem
v podání zpěvačky Radky Fišarové.
Originální kombinaci klasické hudby

Exkluzivním prodejcem vstupenek
na koncerty 26. ročníku MHF
Český Krumlov je předprodejní síť
Ticketstream. Vstupenky si můžete
zakoupit online v rezervačním

s příměsí jazzu a popu představí
Janoska Ensemble, kde jako sólisté
vystoupí
sopranistka
Marcela
Cerno a barytonista Daniel Serafin.
V Pivovarské zahradě bude irským
večerem s ochutnávkou irské whisky
provázet skupina Altan. Chybět
nebude ani americký muzikál,
program s názvem „Bravo Broadway“
diváci uslyší v autentickém podání
broadwayských muzikálových hvězd
Chloe Lowery, Capathii Jenkins, Roba
Evana, Hugha Panara a dirigenta

systému
Ticketstream
www.
ticketstream.cz.
Vstup
do
rezervačního systému je možný
rovněž přes stránky festivalu
www.festivalkrumlov.cz,
sekce
Program a vstupenky. Dále je
rovněž možné koupit vstupenky
osobně na jakékoli pobočce
společnosti Ticketstream, jejichž
seznam je uveden na webových
stránkách
www.ticketstream.
cz. V Českém Krumlově prodej
vstupenek zajišťuje Infocentrum

AKTUALITY ZE STRAKONICKA
kontaktovat telefonicky na čísle
+420 224 263 049 nebo na
info@ ticketstream.cz.
Držitelé průkazů ZTP – sleva 30
%, ZTP/P - sleva 30 % + doprovod
zdarma, vždy po předložení
příslušného dokladu. Děti do 6 let
vstup zdarma (bez nároku na místo),
děti od 6 do 15 let sleva 50 %.
Jednotlivé slevy nelze sčítat. Jako
každoročně festival ve spolupráci s
Novinami města Český Krumlov vydá
na vybrané koncerty i slevové kupony,
které jsou určeny pro obyvatele
Českého Krumlova.
se sídlem na Náměstí Svornosti
2, 381 01 Český Krumlov (www.
ckrumlov.cz/info). V případě dotazů
můžete společnost Ticketstream

Můžete rovněž využít Klub přátel
MHF Český Krumlov, což je věrnostní
program, který zahrnuje celou řadu
výhod pro stálé příznivce festivalu,
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jako např. zvýhodněné vstupné na
koncerty. Klubu přátel MHF Český
Krumlov je navíc každý rok jako výraz
poděkování za přízeň věnován jeden
festivalový koncert. Na tento koncert
získávají členové klubu dvě vstupenky
zdarma či s výraznou slevou, podle
typu karty. Pro 26. ročník to je
koncert houslisty a dirigenta Juliana
Rachlina a violistky Sarah McElravy,
který se uskuteční 28. července
2017 v Zámecké jízdárně. Vstupenky
za výhodnější ceny pro členy Klubu
přátel MHF ČK objednávejte zde, je
potřeba se nejprve přihlásit a zvolit
druh karty (v levém horním rohu).
Informace o výhodách Klubu přátel
MHF ČK naleznete zde.
Odkazy na všechny partnerské

subjekty i s možností propojení na
jejich internetové stránky naleznete
na webových stránkách MHF Český
Krumlov
www.festivalkrumlov.cz
v sekci Partneři. Mezinárodní hudební
festival Český Krumlov děkuje všem
svým partnerům za spolupráci
a podporu s přesvědčením, že tato
spolupráce je přínosem pro obě strany
a nezastupitelnou službou veřejnosti.
Záštitu nad konáním festivalu převzal
prezident republiky, předseda vlády,
ministerstvo kultury, ministerstvo
průmyslu a obchodu, ministerstvo pro
místní rozvoj, ministerstvo zahraničních
věcí, hejtman Jihočeského kraje,
starosta města Český Krumlov
a velvyslanci zemí, jejichž umělci letos
na festivalu vystoupí.

Hudební skupina Stromboli ve Strakonicích
konstatovat, že v kontextu doby to
byla naprostá rarita. O rok později
je natočeno pokračování Veverka
a kouzelná mušle opět s hudbou
Michala Pavlíčka.

pokračování z titulní strany

se tato hudební skupina jmenuje
právě takto. Odpověď je prostá
a vlastně zřejmá. Ano, je to kvůli
stejnojmenné italské sopce, kterou
Michal Pavlíček spatřil na vlastní
oči při erupci, tudíž název je
výmluvný.
K této původně příležitostné
kapele se roku 1986 připojily
ještě dvě členky – zpěvačka Bára
Basiková, jež přišla z rockové
skupiny Precedens, a klávesistka
Vendula
Kašpárková.
Gumu
Kulhánka průběžně střídal jako
stálý host Jiří Veselý. Příležitostným
hostem se stal rovněž Vilém Čok.
V roce 1987 vyšlo v Pantonu
dvojalbum Michal Pavlíček –

Stromboli, které shrnovalo ve
skutečnosti celistvou Pavlíčkovu
tvorbu v letech 1985-1986. Sedm
skladeb zahrnuje živá vystoupení,
zbylých devět pak studiové nahrávky.
Na albu se objevili i houslistka Iva
Bittová, zpěvák Michael Kocáb a oba
Pavlíčkovi synové, Jan a Michal
mladší, kteří rovněž zpívají. Čtyři
skladby měly za text básně dánského
genia, Christiana Morgensterna,
které přeložil Jiří Hiršal, po dvou
dalších textech pak přispěli Zuzana
Michnová, Josef Novotný a Vilém Čok.
V roce 1987 Michal Pavlíček
s Bárou Basikovou a Stromboli
nahráli soundtrack k dětskému
filmu Nefňukej, Veverko! Věry
Šimkové-Plívové s tím, že texty
napsal Michal Horáček. Je třeba

O dva roky později vyšlo u Pantonu
další album, Shutdown, tentokrát
nazpívané v angličtině. Dva singly
- Around the Fires / Okolo ohňů
a Sandonorico - vyšly i v češtině.
Veškerou hudbu opět složil Michal
Pavlíček, texty jsou dílem Martina
Němce, Michaela Žantovského,
Michala Horáčka a Ondřeje Hejmy.
Mezi hosty se objevili např. světově
uznávaný kontrabasista Miroslav
Vitouš, klávesista Zdeněk Zdeněk,
ve sborech Marcela Březinová
či Lešek Semelka, jako speaker
v jedné skladbě i Michal Horáček.

Ve dvou písních vystřídali Klaudia
Kryšpína a Vendulu Kašpárkovou
bubeník Jan Seidl a klávesista
Roman Dragoun.
U příležitosti 30. výročí vzniku
kapely
vystoupila
skupina
4.
prosince 2014 v původní
sestavě na velkém vzpomínkovém
koncertě v pražské O2 Aréně, kde
bylo pokřtěno i nové album Fiat Lux
(Budiž Světlo), které složil Michal
Pavlíček a otextoval Vlastimil
Třešňák a Petr Kolečko.
Pokud si tyto legendy nechcete
nechat ujít, je Vám jasné, co
musíte učinit. Pátek 30. červen je
jenom Váš. Tak si to užijte.
Roman Škoda
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ROZHOVOR

Vyhledávám na svých cestách především krásy přírody
ve všech jejích barvách, říká Jan Wieser.
pokračování z titulní strany

Jaký byl stěžejní cíl Vaší cesty?
Těžko říct, jaký měla tahle cesta
vlastně cíl. Pomyslným cílem bylo
dostat se z Petrohradu do Pekingu
po souši a stihnout tam letadlo, které
nás dopraví zpátky - s kratší zastávkou
v Kyjevě a Černobylu - nad touto
zastávkou dost lidí sice kroutilo hlavou,
ale na to mají právo, já bych kroutil
v Chorvatsku. (úsměv.)
Jak přesně byla Vaše cesta naplánovaná?
Naše trasa procházela těmito zásadními
místy: Petrohrad, Moskva, Yekatěrinburg,
Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Bajkal,
Ulan-Ude, Chita. Pak jsme byli něco
přes třicet hodin v čínském vlaku, kde
to vypadalo jako po čínském masakru
hodně tupou pilou, a pak nastal konečně
Peking – konec vlakového dobrodružství
– nepočítám-li cestu vlakem z Kyjeva.
Jak dlouho jste na cestě pobývali
a kolik kilometrů nacestovali?
Naše domovy v malebném
jihočeském městě jsme opustili na
něco málo přes měsíc. Když započítám
kilometry ze všech přesunů a letů, ke
kterým na našem čundru došlo, tak dají
dohromady 20 tisíc, což je za měsíc
docela slušná kadence.
Zážitků musí být dost. Můžeš zmínit
vůbec ten „nejpeprnější“?
Zážitků je opravdu mnoho. Ten
největší extrém, kdy se však potvrdilo,
že Rusko je životní styl, nikoliv jen stát,

přišel při přesunu mezi Novosibirskem
a Krasnoyarskem. Vzdálenost těchto
dvou měst po kolejích je přibližně 800 km.
Vlak nám odjížděl v podvečer a my jsme
zakempili na jednom z trávníčků poblíž
nádraží s naší klasickou výbavou první
pomoci, která sestávala ze sofistikovaně
maskované lahve vodky, kvasu, nějakých
těch pirohů a slaných rybiček.Tu se vynořil
opilý muž ve středním věku, říkejme mu
Váňa, a lámavou ruštino-angličtinou
s námi začal komunikovat. Vyprávěl, jak
ho opustila žena, kterou miloval. Když nás
Váňa opouštěl, dodal, že cestuje směrem
na Krasnoyarsk za prací. To nás trochu
zneklidnilo, protože se nám úplně nelíbil.
Pustili jsme ho však rychle z hlavy, protože
vlaky v Rusku mají na těchto trasách
opravdu hodně vagónů a potkat se tam
je spíše náhoda. Když jsme cca v 21:00
nastoupili do vlaku a zabydleli se na
svých palandách, tak Váňa ještě s dalšími
dvěma Rusy seděl hned vedle nás.
Míra nasadil taktiku krycího spánku na
horní palandě, čímž se vyhnul veškerým
rizikům, zatímco já zůstal sám na spodní
posteli. Netrvalo dlouho a náš kámoš
Váňa si mě všiml a pozval mě k sobě a
svým kumpánům. Tahle laskavost se v
dálkových vlacích prostě neodmítá, vlak
jede desítky hodin a lidé se tam k sobě
chovají jako doma. Neměl jsem tedy na
výběr, vzal jsem svou vodku a přisedl
si k nim. Váňa ihned vytáhl z batohu
zapečetěnou vodku značky Husky, což
byla ta nejlepší, kterou jsme na cestě
okusili, a šoupl mi ji do batohu. Nemám
rád milodary a od opilých Rusů v nočním
vlaku uprostřed Sibiře teprve ne, raději
jsem se však nepokoušel odporovat.

Po pár hodinách klábosení, kdy jsme si
vzájemně s Váňou a jeho dvěma kolegy
rozuměli každé desáté slovo, padla rána
v podvozku vlaku. Když šel kolem nás
průvodčí, řekl nám, ať jdeme s ním, kdyby
to bylo něco většího. Vystoupil jsem tedy
já, dva Váňovi kumpáni a Váňa zatím
značně pod vlivem podřimoval ve vlaku.
Mohlo být něco po třetí hodině ranní.
Průvodčí zkoumal s baterkou kola vagonu
pár desítek metrů od nás, načež z vlaku
vypadl náš přítel Váňa, který si asi myslel,
že vlak udělal jednu z pravidelných
zastávek v „obydlených“ oblastech, a šel
si do křoví koupit něco k pití. Průvodčí se
vrátil, zavelel k nástupu, nedbal našich
upozornění, že jeden z cestujících se
ztratil, a vlak se dal do pohybu. Váňa
tam společně s vlky zůstal dobrých 200
km od civilizace, díky své ženě, která ho

přestala milovat. Soucit z mé strany se
tedy nakonec dostavil. (úsměv)
Kde jsi před touto cestou ještě byl
a co chceš v nejbližší době nebo
i v daleké budoucnosti navštívit?
Já osobně jsem již větší cesty
absolvoval dříve. První velká cesta
byla napříč Spojenými státy od
východu na západ, rok na to velké
dobrodružství v Indonésii s mým
bratrem Ondřejem Sedláčkem.
V nejbližší budoucnosti opět něco
chystám, ale nerad bych to zakřikl.
Obecně mě nejvíc lákají destinace
ne příliš poskvrněné turismem
a civilizací obecně. Vyhledávám
na svých cestách především krásy
přírody ve všech jejích barvách.
Roman Škoda

MAXIM TIPY
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Malá ukázka
letních trendy
kousků

V distribuci
nový letní
katalog

Přijďte
omrknout naše
krásné šaty,
které vás natolik
uchvátí, že bez
nich neodejdete.
Váš RaL Style

V

PRIPRAVTE
SE NA LÉTO

Vyzvednout si jej můžete u nás
v prodejně Sparkys.

LETNÍ AKCE

Připravte se na
léto pomocí
depilace
cukrovou
pastou.

K parnímu centru Tefal sušák na prádlo Vileda

Salon BELLIS
(OC Maxim
patro č. 3)

Zakoupíte v Elektro Němec - Němcová

v hodnotě

1000 Kč zdarma.

Tefal GV 7340 EO
Extrémně rychlé a účinné žehlení.

Lidická 170
Strakonice
tel.: 383 134 334

Nove
v

v prodeji MAGICKÉ PASTELKY a ŠABLONY.
Zakoupíte v Olympii papír
(přízemí OC Maxim)

• Barevný a černobílý tisk a scan A3, A4
• Barevné a černobílé kopírování A3, A4
• Velkoformátový tisk a scan.
• Laminace A3, A4

• Výroba razítek.
• Výroba vizitek, letáků, samolepek, ...
• Vyrobíme vám originální dárky z vašich fotograﬁí - trička,
hrnečky, kalendáře, samolepky na auto, potiskneme
jedlý papír na dort, ...

STRAKONICE
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Historie města Strakonic
tová špatně chodila po úraze, který se jí stal při kolizi vlaků na trati
Blatná/Strakonice. Pak bydlela ve
zděných domech pod Kulturním
domem a pak v Domě s pečovatelskou službou v Lidické ulici.
Dům č. p. 107 foto 2017
Dnes pokračujeme ulicí Žižkova
domem č. p. 595, který postavil
pan Matulka, který ho asi v roce
1960 prodal rodině Sosnů. Paní
Sosnová zde bydlí doposud a majitelkou je její dcera Olga. V době,
kdy se dům prodal, zde bydlel poštovní adjunkt pan Emil Trčka /s rodinou. Dalšími podnájemníky byla
rodina Krejčíků se syny Janem,
Mildou a Karlem. Odstěhovali se
později na sídliště. Po nich zde bydlely rodiny Černochů a Kadleců.
V dolním sklepním bytě se vchodem ze dvora bydlela rodina Bláhů
s dětmi Jirkou, který pracoval na
údržbě ve Fezku a zůstal svobodný, a dcerou Růženou, provdanou

Posledním domem v řadě před
ulicí Tylova je č. p. 107. Domek
patřil paní Rychtářové, která si jej
snad sama postavila. Po provdání se jmenovala Doležalová. Byla
dost přísná, vzpomínám, že když
nám spadl míč k ní do zahrady
a nestačili jsme včas přelézt plot
a byla u něj dřív, tak ho propíchla
nožem. Měla jednu dceru Věru,
která se provdala za stavebního inženýra pana Švihálka. Dnes zde bydlí její
vnuk Dr. Ivan Švihálek, onkolog zdejší

Staré Masné krámy za I. republiky
nemocnice. V prvním patře bydlela rodina Kroftů a paní učitelka Ptáčková,
která byla sestrou paní Kroftové. Paní

Účet sklenáře K. Egera bytem č. p. 550
dalo odvahu začít chodit do školy. Po
nich se sem nastěhovala rodina Bláhů
s dcerou Milinou a synem Jirkou. Milina se provdala a jako paní Kmentová
pracovala v oblasti kvality v n. p. Fezko,
později v akciové společnosti. Jirka byl
učitelem a hrál s bigbeatovou skupinou.
Nyní se vrátíme zpět na začátek Žižkovy
ulice na protější stranu a to k č. p. 146,
jehož majitelem byl holič pan Miroslav
Brož /1908/. Dřív bydlel v domku v Siebertově ulici, kde měl i holičství, později
přišel o ruku na cirkulárce a tím skončilo i holičství. Zde žil s manželkou Kateřinou, rozenou Vachlovou, a dětmi
Marcelou /1933/ a Miroslavem
/1940/, který byl výborný kamarád a miloval motorky, na nichž
závodně jezdil. Později si zde Míra
zařídil pneuservis. Bohužel již
není mezi námi. Ještě zde bydlela paní Jarošová se svým pěkným
chrtem a v patře zde bývaly tři

Dům č. p. 146 foto 2017
za pana Josefa Kohouta, vášnivého rybáře. Ti měli dva syny, Josefa
a Jirku a později se odstěhovali do
ulice Svatopluka Čecha č. p. 580.
Bohužel kluci byli mými kamarády,
dnes jsou bohužel již oba po smrti
a zůstali po nich jejich potomci. U
Bláhů měli velmi brzy televizi a tak
jsme k nim s maminkou často
chodívali, na tehdy pouze jeden
televizní program. Starý pan Bláha
měl zahradu pod Městským lesem
a vzpomínám, jak tam každý den
se svým psem Míšou chodil. Po
něm převzal zahradu jeho vnuk
Pepík, který se mnou stavěl svépomocí čtyři osmipatráky v Tržní ulici, kde pak bydlel v č. p. 1153. Po
jeho smrti zůstal byt jeho synovi,
který ho prodal. Paní Anna Kohou-

Osvobození Strakonic 1945 na mostě přes Volyňku
učitelka Ptáčková mě učila v I. třidě
v Čelakovské škole. Vzpomínám si,
když jsem měl jít první den do školy,
byla bouřka a pršelo, tak jsem nechtěl
jít, že se v takovém počasí do školy
nechodí. Přesvědčila mě maminka tím,
že mě bude učit paní učitelka Ptáčková, kterou jsem dobře znal, a to mě

dámy, které se učily v pekárně
a později se provdaly jedna za
sklenáře Karla Egera, druhá za
instalatéra ve Fezku Láďu Roučku
a třetí za Ádu Penze. Dnes tu žijí
potomci rodiny Brožů, je zde KAJGR - prodej pneu, a.s., majitelů
Františka a Tomáše Kajgra. Po-

Korespondenční lístek s razítkem
Strakonic z roku 1873
kračujeme dalším domem, kterým
je č. p. 552, jehož majitelem byl
pan Jan Bártík s manželkou, dál
zde bydlel frézař ve zbrojovce pan
Václav Kacovský, soukromník pan
Karel Holman, truhlář pan Rudolf
Matulka s manželkou Marií a rodina Štětků.
Následuje dům č. p. 556, jehož
majitelem byl pan František Rylich
/1897, Stratov/ kontrolor zdejší
zbrojovky. Žil zde s manželkou Annou, rozenou Ledererovou /1902/
a synem Jiřím/1932/, který měl
za ženu dceru pekaře Raby. Dům
užíval, ale bydlel jinak v Českých
Budějovicích. V patře bydlela rodina Chruňáků s dcerou Janou.
Ještě zde bydleli dělník pan Josef
Hejpetr s manželkou Marií, tovární dělník pan František Vondrys
s manželkou Růženou a dělník
pan Jan Vondrys s manželkou. To
je pro dnešek vše a příště budeme
pokračovat domem č.p. 561.
Rád přijmu různé informace
a vzpomínky z ulic Plánkova
a Komenského na email: Malirsky.J@seznam.cz, telefon 723158306
a na adresu: Malířský Jan, Tržní
1152, 38601 Strakonice I.
Malířský Jan, Strakonice

VÝZNAMNÝ DEN
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Světový den uprchlíků
děti, které jsou obzvláště ohrožené
ztrátou bezpečí a základních
životních potřeb. UNICEF (Dětský
fond Organizace spojených národů,
pozn. aut.) se ze všech sil snaží, aby
se z těchto dětí nestala ztracená
generace bez vzdělání a zázemí.

20. červen slouží také k tomu,
abychom si připomněli velmi
zásadní, a sice aktuální problém –
Světový den uprchlíků. Tento den
byl vyhlášen Valným shromážděním
OSN
(organizace
společných
národů, pozn. aut.) v roce 2000
jako výraz solidarity s Afrikou, kde
byl tento den tradičně oslavován
jako Den uprchlíků v Africe. Úřad
vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky (dále UNHCR pozn. aut.) při
této příležitosti každoročně spouští
osvětovou kampaň, jež upozorňuje
na osudy těchto lidí a těžká životní
rozhodnutí, kterým jsou uprchlíci
vystaveni, pokud jsou nuceni
opustit svůj domov kvůli válečným
konfliktům, pronásledování či
porušování lidských práv.
Nejdůležitějším
mezinárodního

pramenem
uprchlického

práva je Úmluva OSN o právním
postavení uprchlíků – tzv. Ženevská
konvence. Ta byla podepsána
28. července 1951 v Ženevě
a v platnost vstoupila 22. dubna
1954. „Uprchlíkem“ je dle tohoto
dokumentu „osoba, která se nachází
mimo svou vlast a má oprávněné

obavy
před
pronásledováním
z důvodů rasových, náboženských
nebo národnostních nebo z důvodů
příslušnosti k určitým společenským
vrstvám nebo i zastávání určitých
politických názorů, je neschopna
přijmout, nebo odmítá vzhledem ke
shora uvedeným obavám, ochranu
své vlasti.“
Ženevská konvence tedy zaručuje
uprchlíkům soubor základních
lidských práv, která by měla být
přinejmenším stejná jako svobody,
jichž užívají cizí státní příslušníci
žijící legálně v dané zemi, a mnohdy
by měla být rovna svobodám
občanů té země.
Jsou v ní vyjmenována práva
uprchlíků, mj. svoboda vyznání
a pohybu, právo na práci, vzdělání
a přístup k cestovním dokladům,
ale také se zdůrazňují závazky

uprchlíka vůči hostitelské zemi.
Jedno z klíčových ustanovení
uvádí, že uprchlíci nesmějí být
navráceni do zemí, kde se mohou
obávat pronásledování.
Dnes je na světě přibližně 50
milionů lidí, kteří byli nuceni opustit
svůj domov. Polovinu z nich tvoří

Různí politici a média v rozvinutých
zemích sice často upozorňují na
„záplavu“ uprchlíků, ve skutečnosti
je ale celkový počet žadatelů o azyl
ve vyspělých zemích stabilní.
Nejvyšší cenu naopak platí chudé
hostitelské země, které si to mohou
nejméně dovolit. Na 80% všech
uprchlíků i vnitřně přesídlených
osob totiž žije v rozvojových zemích.

v tomto rozhodnutí podporuje.
Není-li to ovšem možné, nabízí se
integrace uprchlíků v zemi, která jim
jako první poskytla azyl, případně
přesídlení uprchlíků do třetí země.
Mezi země, které se zapojují do
přesídlovacího programu UNHCR,
patří i Česká republika.
Média se mnohdy zaměřují na
boje, neúspěšná mírová jednání
a oběti, ale na mikrohistorii jako
takovou, tedy příběhy jednotlivých
lidí není dostatek prostoru.
Světový den uprchlíků je
připomínkou lidí, hlavně dětí a jejich
nesnází. “Každé dítě má právo na
ochranu a dodržování svých práv
podle Úmluvy o právech dítěte. Je
jen málo těch, kteří to potřebují více
než právě dětští uprchlíci. UNICEF
proto apeluje na vlády všech zemí,
aby dětem se statusem uprchlíků
věnovaly stejnou péči jako
ostatním,“ zní v prohlášení UNICEF
ke Světovému dni uprchlíků.
Krize imigrantů je pochopitelně do
značné míry problém, a to doslova
kontroverzní. Když se ale člověk
nad touto otázkou zamyslí a vezme
v úvahu svoji veškerou morální sílu,
není nasnadě si říci: „Musíme si
pomáhat“?

„Představa, že do bohatších
zemí proudí záplava uprchlíků, je
mýtus,“ říká Vysoký komisař OSN
pro uprchlíky Antonio Guterres, což
zmiňuje server.icv.vlada.cz.
Sami uprchlíci často stojí o to, aby
se mohli co nejdříve vrátit do svých
domovů. Pokud to bezpečnostní
situace umožňuje, UNHCR je

Zdroje:
www.icv.vlada.cz
www.inbaze.cz
www.unicef.cz
Článek zpracoval Roman Škoda

NAŠE VESNICE
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Strunkovice nad Volyňkou
strakonické obyvatele známá železniční trať vedoucí až do Volar.
Toto území středního Pootaví mimochodem patří klimaticky k jedné z teplejších jihočeských oblastí
s
průměrnými teplotami přes
7 stupňů celsia. Množství srážek

Tento článek se bude zabývat
možná o něco méně známějšími
Strunkovicemi, a sice Strunkovicemi nad Volyňkou, nikoliv nad Bla-

Je potřeba dále zmínit nedaleký

v rámci podcelku Bavorovská vrchovina a rozhraní okrsků Volyňská
vrchovina a Miloňovická pahorkatina. Na jihovýchod od Strunkovic

patří k nejsušším - cca 500-550
mm ročně, v jižní části v prostoru Šumavského podhůří pak roční úhrny srážek narůstají na 600
mm a výše.

nicí. Tato obec nacházející se ve
strakonickém okresu je vzdálená
jižně od Strakonic přibližně 6 kilometrů. Leží nad pravým břehem
řeky Volyňky v Šumavském podhůří

Jak je známo, tato komunikace
spojovala jih Evropy se Solnou komorou, probíhala dále po řekách
Innu a Dunaji až k Passovu a odtud přes hřebeny Šumavy směřovala do Čech.

se zvedá vrch Kalný (634 m) a zároveň na straně severozápadní za
řekou vyniká vrch Hradiště (604
m). Západním okrajem vesnice
souběžně probíhá mimo jiné pro

K této obci se vztahuje historie
nesporně nejvíce probíraná, a to
pravěká. Mikroregion středního
Pootaví z obecného hlediska náleží podle současného stavu archeologického výzkumu k nejlépe
a nejhustěji osídleným regionům
jižních Čech, a sice již od paleolitu. V rámci vylíčení pravěkého
vývoje v této oblasti je geograficky
vymezeno několik mikroregionů
halštatského a počátku laténského osídlení zahrnujících zpravidla
určité centrum - hradiště či velkou osadu - se zázemními sídlišti a pohřebišti. Strunkovice nad
Volyňkou se mohou pyšnit mikroregionem strunkovickým – hradištěm u Strunkovic.
Tato lokalita, pochopitelně tedy
nejen ta strunkovická, je rovněž
spojena s jednou z nejvýznamnějších komunikací spojující jižní Čechy s dolním, resp. severovýchodním Bavorskem. Řeč je o jedné ze
tří větví středověké Zlaté stezky.

Hradec u Němětic, který byl charakterizovaný jako rezidenční sídlo
společenské elity spojený s nálezem importované skleněné nádobky mediteránního původu. Ten také
dokládá právě ony pravěké a ranně středověké obchodní spojení po
trase pozdější již zmiňované Zlaté
stezky, jež směřovala tedy z Pasova přes Šumavu až dále také
k údolím Volyňky a Otavy.
To bylo stručné osvětlení pravěkých faktů, které jsou spojeny s lokalitou, kde se dnes vyskytují také
Strunkovice nad Volyňkou. Co se
týče první písemné zmínky o obci,
ta se datuje do roku 1227.
Ve vesnici se vyjímá taktéž stavení v duchu selského baroka
(usedlost např. č.p. 17 a 18) nebo
kaple sv. Jana Nepomuckého. Obě
pamětihodnosti si můžete prohlédnout na obrázcích nebo si můžete
rovnou zajet do této malebné vesničky. Moc času vám to nezabere
a radost přinese.

Roman Škoda
zdroj: www.strunkovice.cz
zdroj fotek: www.wikipedia.cz

KULTURNÍ
STALO SE PROGRAM
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KULTURNÍ PŘEHLED ČERVEN
Zemské finále mažoretkových skupin
3. 6. od 13:30 – volné
prostranství
4. 6. od 9:30 – Letní kino,
vstupné: 80 Kč
Zemské finále mažoretkových
skupin Program: 3. června
13:30 průvod městem - řazení průvodu pod křižovatkou
u marketu, ulicí Katovická,
na most Jana Palacha 14:00
slavnostní zahájení na mostě
Jana Palacha 14:15 I. část
soutěže POCHODOVÉ DEFILÉ (most J. Palacha) Vstupné
zdarma. 4. června 9:30 II. část
soutěže PÓDIOVÉ FORMACE Klasická mažoretka (ktg. Děti
ml., Junior) (Letní kino) 14:00
II. část soutěže PÓDIOVÉ FORMACE – Klasická mažoretka

Tři sestry Radegast tour 2017
9. 6. od 18:00
Místo konání: Letní kino
Vstupné: 300 Kč
Skupina Tři sestry v pátek
12. 5. 2017 odstartuje svoje
tradiční letní Radegast tour
2017. Od května do září navštíví 21 open-air areálů Čech
a Moravy. Těšit se můžete na
velkolepou pódiovou show a
dvouhodinový koncert Tří sester, kde vám představí zcela
nový play list, v němž kapela

vyměnila více než třetinu písní. V areálech se tudíž rozezní
dlouho neslyšené písně z alb
Na Kovárně to je nářez či Lihová škola umění. Ale nebojte,
o tradiční písně jako je Zelená,
Mexiko, Život je takovej nebo
Modlitba pro partu nepřijdete.
Taneční
odpoledne
s písničkou
11. 6. od 15:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 60 Kč
K poslechu i tanci hraje Miroslav Chodl.
Xavier Baumaxa
13. 6. od 19:00
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 150 Kč
jménem Lubomír Tichý, je litXavier Baumaxa, vlastním
vínovský písničkář a kytarista. Jeho projev je založen na
slovních hříčkách, parodiích
na různé hudební styly a zpěváky a popkulturních odkazech. Písně jsou prokládány
minimalistickou poezií ukrajinského básníka Em Rudenka.
S láskou kolem světa
15. 6. od 16:00 a 18:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 90 Kč
Na závěrečné show RM Dance se představí všechny složky tanečního studia s novými
choreografiemi vytvořenými
pouze pro tuto show. Vstupné:
90,- Kč 45,- Kč děti do 12 let,
senioři nad 65 let a držitelé
průkazky ZTP.
Stará dobrá kapela - Divadelní předplatné B
16. 6. od 19:00
Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 370 Kč
Hluboce lidská, hořko sladká
komedie, o lásce, snech a síle
přátelství.
Stromboli
30. 6. od 21:00
Místo konání: Letní kino
Vstupné: 450 Kč

CESTOVÁNÍ
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Mlýn Hoslovice
nou částí, chlévy s kolnou a stodola,
všechny kryté došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva. Všechny budovy jsou kryty došky z rákosu s tím,
že původně byly slaměné. K mlýnu
také patří rybníček s náhonem, sad
a louky. Mlýn byl poháněn vodou, přiváděnou vantroky z malého rybníka.
Toto zachovalé vodní dílo zajišťované
příkrým náspem a hrází se nachází
bezprostředně nad budovou mlýna.
Náhon je asi 150 metrů dlouhý a začíná nad malým jezem u potoka.
Ve zvlněné krajině šumavského
Podlesí, přibližně 17 kilometrů od
Strakonic směrem jihozápadním,
se rozkládá obec Hoslovice, kterou
doporučujeme v těchto slunečných

dnech (opět) navštívit. Obec je členem Sdružení obcí šumavského
Podlesí a s ostatními obcemi je
cílem turistů. Láká je nejen celé
předhůří Šumavy s roztroušenými
vesnicemi, ale postupně zde začínají nalézat odpovídající ubytování
a občerstvení. Přímo v obci existují
možnosti ubytování v soukromých
penzionech. Podél areálu mlýna navíc vede cyklostezka do Čestic.
Co je ale zcela jistě nejhonosnější

v této vesnici, je pochopitelně známý
středověký vodní mlýn, který je považován za nejstarší zachovalý vodní
mlýn na našem území. Mlýn je navíc
chráněn jako národní kulturní památ-

ka České republiky. První písemnou
zprávu o mlýnu obsahuje Berní rula
z roku 1654. Nicméně některé útržkové písemné zmínky datují stavení
mlýna ještě dříve, až k založení obce
Hoslovice, ať už jde o listinu uloženou
dnes ve fondu řádu křížovníků s červenou hvězdou v Národním archivu
v Praze z druhé poloviny 14. století
nebo o listinu řádu maltézských rytířů
ze třetiny 15. století.
Mlynářské řemeslo patří v Čechách
k těm nejstarším. Někteří historikové
kladou vznik prvního vodou hnaného
mlýna na území našeho státu již do
8. století. Z roku 718 pochází údaj
o prvním vodním mlýně ve střední Evropě, který postavil tesař Halak
mlynáři Svachovi v Žatci na řece Ohři.
Areál unikátního hoslovického
mlýna tvoří původní mlýnice s obyt-

Díky výjimečnému způsobu života
posledních vlastníků, kteří se v 50.
letech minulého století izolovali od
společnosti a odmítli veškerý technický pokrok, se v areálu dochoval tradiční venkovský způsob života. Není
zde zavedena elektřina, chybí sociální
zařízení nebo takové obytné místnosti
tvoří malou část budovy. Díky tomu
je mlýn včetně dalších staveb a pozemků v autentickém stavu tak, jak
jej znali obyvatelé Hoslovic a okolí po
staletí. Poslední dochovanou technic-

kou úpravou je žentour za stodolou.
V areálu s dobovým autentickým
zařízením se konají akce s ukázkami
tradičních řemesel, zemědělské výroby a místního zvykosloví. Můžeme
zmínit masopust, velikonoční obchůzky, posvícení nebo Vánoce.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schválilo dne 1. března 2005 odkoupení této jedinečné technické
památky vodního mlýna v Hoslovicích do vlastnictví Jihočeského kraje
a předalo majetek do správy Muzea
středního Pootaví Strakonice, které je
jím zřizováno.
Pokud máte rádi klasické české pohádky, tak možná víte, že Česká televize v tomto mlýně natáčela pohádku
Kouzla králů, která měla premiéru 24.
prosince 2008, jako hlavní štědrovečerní program na ČT 1.
Roman Škoda
zdroj fotek: www.sumavainfo.cz
www.muzeum-st.cz, www.cs.wikipedia.org
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SYNLAB - kvalitní služby a nejmodernější metody pro vaše
zdraví přímo ve Strakonicích
Na počátku úspěšné léčby je vždy
správná diagnostika. Pro ni je dnes
často nezbytné kvalitní a rychlé
laboratorní vyšetření krve či moči.
Věděli jste, že přímo ve Strakonicích najdete odběrové pracoviště
jedné z největších evropských
laboratorních společností? A že
kromě odběrů od lékaře můžete
využít také mnoha preventivních
vyšetření samoplátcovsky?
Výběr společnosti, která dělá
laboratorní vyšetření krve či
moči se v České republice
stále velmi podceňuje. Přitom
přesný a rychlý výsledek je
zásadní pro včasnou a efektivní
léčbu, a v
mnoha případech
může zachránit život. Přímo ve
Strakonicích najdete odběrové
pracoviště
přední
evropské
laboratorní společnosti SYNLAB.
Díky tomu můžete využívat nejen
vysoce nadstandardního přístupu
zdravotnického personálu, ale také

nejmodernějších a nejnovějších
laboratorních
vyšetřovacích
metod. Kupříkladu preventivní
zjištění rakovinových markerů
již nemusí být nepříjemným či
dokonce bolestivým procesem –
protože mnoho z nich lze zjistit
již z malého množství odebrané
krve. Netřeba se ale ani trápit
s náročnými a
nepříjemnými
vyšetřeními na alergie – díky
nejmodernější metodě ISAC si
můžete ověřit citlivost až na 112
různých alergenů. Samozřejmostí
jsou potom základní laboratorní
vyšetření krve, nebo třeba zjištění
krevní skupiny, srážlivosti krve,
které je tak důležité především
u dívek a žen, využívajících
hormonální antikoncepci.
Díky přítomnosti odběrového
pracoviště společnosti SYNLAB
ve Strakonicích se navíc můžete
zúčastnit jedinečného bezplatného
preventivního programu, který běží

již čtvrtým rokem. Zdraví národa –
největší preventivně zdravotnický
program hrazený ze soukromých
zdrojů v České republice již za
dobu své existence prošetřil více
než 4O tisíc pacientů. I pro rok
2017 si přitom připravil možnost
zúčastnit se bezplatného vyšetření.
Zúčastnit se preventivního programu
Zdraví je přitom snadné – stačí sledovat
nástěnky v odběrových pracovištích,
nebo webové stránky společnosti
SYNLAB na adrese www.synlab.cz, nebo
stránky projektu www.zdravinaroda.
cz. Uživatelé sociálních sítí naleznou
nejnovější informace také na Facebooku
– hledat mohou buď SYNLAB, nebo
přímo Zdraví národa. Kromě informací
o chystaných vyšetřeních zde navíc

najdou také velké množství informací,
které se týkají zdraví, či světa
laboratorních vyšetření.
Myslet na své zdraví je dnes velmi
důležité. Začít můžete třeba již tím,
že si vyberete správnou laboratorní
společnosti, to správné místo, kde vám
nejen odeberou krev, ale kde vám udělají
také rychlé, přesné a nejmodernější
vystření. SYNLAB najdete ve Strakonicích
v OC MAXIM, Bezděkovská 30. Navštívit
jej můžete každý pracovní den od 7 do
13 hodin, a to i bez objednání. Nejsteli si čímkoli jistí, poradí vám přímo
v odběrovém pracovišti naše sestry,
nebo můžete využít bezplatného call
centra na čísle 800 800 234.

ochen!

synlab inz_278x202.indd 1

20.01.17 14:55
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Červen je výjimečným měsícem již od svého prvního dne, kdy slaví svůj velký den všechny děti. Proto jsme pro vás připravili recept na úchvatný
duhový dort, ze kterého budou mít radost naši nejmenší, ale nadšení budou i všichni dospělí. Ale aby toho sladkého nebylo moc, zkuste si před tímto
barevným zákuskem dát skvělý špíz, který můžete připravit jak v troubě, tak na grilu za hezkého letního večera.

Duhový dort
Ingredience:
• 250 g změklého másla + trochu na
formu
• 2 lžíce tvarohu (nemusí být)
• 180 g krupicového cukru
• 5 velkých vajec
• 500 g hladké mouky + hrubá na
formu

Špíz s arašídovým máslem
• 1,5 sáčku kypřicího prášku do pečiva
• špetka soli
• 250 ml mléka
• potravinářské barvy (stačí červená,
žlutá a modrá)
• 300 g bílé potahovací hmoty
• moučkový cukr na podsypání

Ingredience:
Na 8 burgerů potřebujete:

• citronová tráva1 stéblo
• mletý římský kmín10 g
• mletý koriandr 15 g
• kurkuma5 g
• palmový cukr 15 g
• arašídový olej 30 ml
• kuřecí prsa 600 g

Na arašídovou omáčku:

Postup:
Máslo utřete s cukrem a tvarohem do světlé pěny. Pak po jednom
vmíchejte vejce.
Mouku prosejte s kypřicím práškem a solí a střídavě ji s mlékem
přidávejte do máslovo-vaječné směsi, abyste získali hutné těsto. Rozdělte
ho do šesti misek a každou šestinu obarvěte – červenou, oranžovou,
žlutou, zelenou, modrou a fialovou barvou (oranžovou získáte smícháním
žluté a červené, zelenou smícháním modré a žluté a fialovou smícháním
modré a červené).
Do

vymazané
a
vysypané dortové
formy o průměru 26 cm
přesuňte červené těsto.
Doprostřed na něj potom
vyklopte těsto oranžové
barvy. Stejným způsobem
– tedy vždy doprostřed
– pokračujte se žlutou,
pak se zelenou, modrou
a nakonec s fialovou
barvou. Pečte při 180 °C
asi hodinu, aby zapíchnutá dřevěná špejle vyšla čistá.
Potahovací hmotu rozválejte mezi potravinářskou fólií, případně ji
podsypávejte cukrem. Přeneste ji na vychladlý dort a uhlaďte rukama
nebo cukrářskou kartou.

Zdroje textu a fotek:
www.fresh.iprima.cz/recepty
www.webly.com
www.backtoblocks.com

• nesolené arašídy 150 g
• arašídový olej 30 ml

• malá cibule 1 ks
• česnek 2 stroužky
• chilli pasta nebo omáčka sambal
oelek
• ančovičky 4 filátka
• palmový nebo třtinový cukr10 g
• tamarindová pasta 30 g
• šťáva z 1 až 2 limetek
• kokosové mléko 280 ml

Postup:
V míse smíchejte citronovou trávu, koření, cukr a olej, přidejte kuřecí maso a směs
do něj důkladně vetřete. Mísu přikryjte a nechte ji alespoň 3 hodiny v lednici, raději
přes noc.
Mezitím namočte bambusové špízy do vody. Napíchejte kousky masa na špízy
a opékejte je pod předehřátým grilem nebo na pánvi na smažení či na vroubkované
pánvi, dokud maso nebude zlatohnědé a měkké.
Arašídová omáčka: V mixéru rozemelte najemno orestované arašídy. Rozhřejte pánev
na střední teplotu, osmažte
cibuli doměkka, potom přidejte česnek a opékejte ještě
minutku. K cibuli a česneku
vmíchejte arašídy, chilli pastu
a krevetovou pastu, cukr, tamarindovou pastu, citronovou
šťávu, kokosové mléko a 250
ml vody. Zvyšte teplotu a vařte asi 10 minut, nebo dokud
omáčka nezhoustne. Ochutnejte a případně dochuťte.
Podávejte s kuřecími špízy.
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Lékaři bez atestace (kromě oborů
praktického lékařství) - Strakonice

Vedoucí
pracovních
v prodejnách - Strakonice

Ke dni 24.05.2017 nabízí Nemocnice
Strakonice, a.s. (26095181, Strakonice)
volné pracovní místo na pozici Lékaři
bez atestace (kromě oborů praktického
lékařství) (lékař) v obci Strakonice (okres
Strakonice).
Nabídnutá
(minimální)
mzda za Plný úvazek pracovní úvazek
(Jednosměnný provoz) je 24900 Kč
hrubého.

Ke dni 24.05.2017 nabízí Dráčik DUVI CZ s.r.o. - provozovna Strakonice
(24211567, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici Vedoucí pracovních
týmů v prodejnách (zástupce vedoucí)
v obci Strakonice (okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za Plný
úvazek pracovní úvazek (Turnusové
služby) je 16500 Kč hrubého.

KONTAKT:Kačírková Ivana,tel.:383314125,
e-mail: personalni@ nemocnice-st.cz

KONTAKT: Své životopisy zasílejte na
e-mail: kariera@dracik.cz, do předmětu
prosím uveďte „Strakonice/vedoucí
směny“.

Účetní všeobecní - Strakonice
Ke dni 24.05.2017 nabízí JATKY Hradský,
s.r.o. (60069856, Strakonice) volné
pracovní místo na pozici Účetní všeobecní
(všeobecná účetní) v obci Strakonice
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální)
mzda za Plný úvazek pracovní úvazek
(Jednosměnný provoz) je 23000 Kč
hrubého.
KONTAKT: paní Rychtářová, telefonicky
v době od 9:00-15:00 hod., tel.
728108401, pan Rychtář tel. 602506121

týmů

Pracovníci v informačních kancelářích
- Strakonice
Ke dni 18.05.2017 nabízí Městské
kulturní středisko Strakonice (00367869,
Strakonice) volné pracovní místo na pozici
Pracovníci v informačních kancelářích
(pracovník/ce Městského informačního
centra Strakonice) v obci Strakonice (okres
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za
Plný úvazek pracovní úvazek (Jednosměnný
provoz) je 14800 Kč hrubého.

KONTAKT Ladislav Řanda, tel. 601560953,
e- mail: ladislav.randa@ meks-st.cz
Prodavači potravinářského zboží Strakonice
Ke dni 18.05.2017 nabízí JATKY Hradský,
s.r.o. - Bufet Hradský (60069856,
Strakonice) volné pracovní místo na pozici
Prodavači potravinářského zboží (prodavač/
ka) v obci Strakonice (okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za Plný úvazek
pracovní úvazek (Dvousměnný provoz) je
16000 Kč hrubého.
KONTAKT: osobně na provozovně
„Bufet Hradský“ od 9.00 - 15.00 hodin,
p. Mašek tel. 722 933 272, e-mail:
bufethradsky@ seznam.cz
Technici v ostatních průmyslových
oborech
jinde
neuvedení
Strakonice
Ke dni 17.05.2017 nabízí Aluprogress
Strakonice s.r.o. (60851236, Strakonice)
volné pracovní místo na pozici Technici
v ostatních průmyslových oborech jinde
neuvedení (specialista pro licí nástroje)
v obci Strakonice (okres Strakonice).

Nabídnutá (minimální) mzda za Plný
úvazek pracovní úvazek (Jednosměnný
provoz) je 25000 Kč hrubého.
KONTAKT: Bc. Pavlína Káchová, tel.:
737 230 739, e-mail: p.kachova@
aluprogress.com
Obsluha automatizovaných strojů
a zařízení na prvotní zpracování
dřeva - Strakonice
Ke dni 16.05.2017 nabízí LAMIVEX s.r.o.
(26072459, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici Obsluha automatizovaných
strojů a zařízení na prvotní zpracování
dřeva (pracovník sériové výroby nábytku)
v obci Strakonice (okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za Plný
úvazek pracovní úvazek (Třísměnný
provoz) je 14000 Kč hrubého.
KONTAKT: osobně na provozovně.
Kontkatní osoba - Voják Jan, tel.: 606 766
489, e-mail: vojak@lamivex.cz

Pokud do své firmy hledáte zaměstnance, v novinách Maxim můžete zdarma uveřejnit inzerát podobného znění.
Posílat jej můžete na e-mail redakce: redakce@ocmaxim.cz
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Opora strakonického florbalového týmu, Tomáš Houska (21), zodpověděl na několik našich otázek, aby zhodnotil minulý ročník, ve kterém se strakoničtí florbalisté dokázali nakonec zachránit v respektované Národní lize. Dále nám Tomáš nastínil plány na sezónu příští, při čemž FBC Strakonice nic
neponechaly náhodě a jsou již v intenzivní přípravě.

Snažím se dávat týmu všechno, co ve mně je,
říká obránce FBC Strakonice, Tomáš Houska.
aut.) kilometry, a to individuálně, v červnu
nám začne společná část přípravy. Léto
vypadá podle rozpisu hodně nabitě.
Čekají nás asi dva letní turnaje, několik
přípravných zápasů a mimo to spousta
běhání a posilování. Letos je navíc v
programu zařazeno i hodně tréninků v
hale, abychom zapracovali na práci s
hokejkou a technice. Takže letní příprava
bude určitě kvalitní a pevně věřím, že do
nadcházející sezony půjdeme připraveni
tak dobře, jako ještě do žádné předešlé.
Jak hodnotíš teď už minulou
sezónu?

z tohoto důvodu byly některé zápasy dost
vyhecované.

Minulá sezona dopadla nakonec dobře
a dokázali jsme se udržet, ale je škoda, že
se nám nepovedlo dostat se do play off.
Dali jsme si jako předsezónní cíl play
off zvládnout a nakonec to nevyšlo.
Proti předchozí sezoně tam bylo docela
zlepšení, ale spoustu zápasů jsme
prohráli o gól nebo dva. Kolikrát jsme
šli do třetí třetiny s vedením a nakonec
zápas prohráli. Na tomto problému
musíme určitě zapracovat. Ztrácet
takové zápasy je škoda.

Jak ty osobně ses cítil na hracím
poli?

V čem byla podle tebe tato sezóna
specifická?

Velkým překvapením pro mě letos byli
pražští Panters. Jako nováček dokázali
ovládnout základní část, a to určitě
nepřekvapilo jen mě.

Byla to naše druhá v Národní lize. Ta
první byla taková „oťukávací“, zatímco
od této jsem osobně očekával, že se
budeme pohybovat ve vyšších patrech
tabulky. Určitým specifikem bylo, že už
jsme se s ostatními týmy již znali, a tedy
věděli, co se od nich dá očekávat, takže i

Osobně jsem se necítil úplně špatně.
Určitě to z osobního hlediska bylo o hodně
lepší než ta předešlá, což se projevilo i v
kanadských bodech. Před sezónou jsme
pozměnili letní přípravu a bylo to docela
znát. Snažím se dávat týmu všechno, co
ve mně je, a doufám, že příští rok to bude
ještě o mnoho lepší.

Jaké si tedy kladete cíle, potažmo
jak se k tomu stavíš ty?
Příští rok už opravdu chceme
nakouknout do play off a dostat se v něm
co nejdále. V poháru bychom se rádi
dostali dále, než bylo loňské třetí kolo. S
těmito cíli se osobně ztotožňuji. Play off
chci samozřejmě hrát a jako tým budeme

Florbal mě baví nejvíc, říká devítiletý Jan
Janda.
Jak dlouho hraješ florbal?
Florbal hraju rok a půl a přitom ještě
chodím plavat, hrát fotbal a dělám bojové
umění - capoeiru.
Jaký sport máš nejradši?
Mám rád všechny sporty, ale nejvíc mě
baví florbal.
Kam tě to ve florbalu táhne spíš? Do
útoku nebo do obrany?
Radši hraju v útoku, baví mě dávat góly,
ale rád na ně i nahrávám.
Chceš hrát florbal i v budoucnu?
Florbal mě moc baví a chtěl bych ho
hrát jako můj starší brácha Tomáš, který
už hraje za juniory.

Překvapilo tě v sezóně něco?

Jak probíhá příprava na ročník nadcházející?
S přípravou už jsme začali. V současných
dnech poctivě naběháváme (květen pozn.

dělat všechno pro to, aby nadcházející
sezona byla o mnoho úspěšnější než ta
minulá.
Týmové výkony tedy stavíš nad ty
osobní?
Osobně bych rád předváděl co nejlepší
výkony, abych co nejvíce pomohl týmu.
Určitě bych rád i nějaké ty body posbíral,
ale nejsou až tak důležité. Je úplně
jedno, kdo z týmu bude skórovat. Pro
mě je úspěch týmu důležitější než moje
kanadské body, takže když se bude dařit
týmu, tak budu maximálně spokojen.
Dále se budeme soustředit na vyloženě
mládežnický tým FBC Strakonice, a sice
na tzv. Élevy – ty nejmladší. Otázky byly
položeny devítiletému Janu Jandovi, který
stručně zobrazil dětskýma očima to, jak
vidí tento sport.

Co máš na florbalu nejraději?
Přihrávky, nájezdy a zápasy.
Nyní budou předloženy otázky Martinu
Koštovi (25), jenž nám poodhalí trénování
dětí, které patří vůbec k tomu nejtěžšímu,
nicméně zároveň možná k tomu
nejhezčímu, neboť vidět rozradostněné
pohledy dětí dokáže člověka vždy
zaručeně nabít, což potvrzuje i Martin.
Trenér takhle mladých dětí musí být
vlastně takovým hercem, říká trenér
Martin Košta.
Jaké je to trénovat takhle mladé kluky?
Trénování takhle mladých kluků je
především o trpělivosti a o zvyku, že je
nejde vše naučit hned. Je to o neustálém
opakování určitých pokynů dokola. Občas
si připadám, že se kluci nic nenaučili za tu
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právě trpělivost musí být u trenéra dětí
atribut číslo jedna.

dobu, co je vedu, ale pak mě na určitém
turnaji dokáží mile překvapit. Důležité
pro mě především je, že mě trénování
stále hrozně nabíjí a že mezi kluky
chodím rád. Samozřejmě jsou dny, kdy
toho má člověk plné kecky, a na trénink
jde s nepříliš dobrou náladou, tu ale na
sobě nesmí nechat znát, protože tam
na vás čeká patnáct dětí, které za vaše
rozpoložení jednoduše nemohou. Takže je
to i o sebeovládání. Dá se říct, že trenér
takhle mladých dětí musí být vlastně
takovým hercem.
Co na tomto trénování pokládáš za
pro tebe osobně nejlepší?
Nejlepším a asi zároveň nejobtížnějším
zážitkem je pro mě každoroční

dvoudenní mezinárodní turnaj v Českých
Budějovicích, kam každý rok jezdíme
vlakem. Vždy tedy kluky poznám i z jiné
stránky. Zažijeme mnoho nových zážitků
a srandy. Co se týče zážitků na hřišti, tak
pro mě tím nejlepším je asi každý zápas,
protože právě zápas posune kluky i mě
zase o kus dopředu. Kdybych měl ale
přiblížit přeci jen ty nejlepší zážitky, tak se
jednají těch zápasů, které jsou neskutečně
vyrovnané a které se nám povede vyhrát
třeba jen o gól. Když pak vidím radost
kluků, tak ji sdílím s nimi, a vracím se
tak do svých dětských let, kdy jsem sám
podobné sporty hrával a měl jsem taky
tuto bezprostřední radost.
Je příhodnější někdy spíše zakřičet
nebo zůstat v klidu? Předpokládám, že

Zde opravdu záleží na situaci, jelikož
jsem ale spíše trenér emotivní a vše
prožívám, tak jsem někdy i dost slyšet. Jde
tu ale spíše o to, abych kluky nabudil a aby
se kluci začali ještě více snažit. Naopak na
kluky nikdy nekřičím, když udělají nějakou
chybu při zápase, takovou chybu se jim
snažím v klidu vysvětlit a ukázat jim, jak tu
situaci řešit jinak. Nemám křičení při těchto
situacích rád, protože každou chybou se
kluci učí. Sám jsem jako hráč zažil trenéry,
kteří na mě při určité chybě řvali, nikdy
mi to ale nebylo příjemné a nikam mě to
neposunulo, jelikož jsem se pak bál hrát,
abych neudělal nějakou další. Trénování je
určitě také o psychologii.
Jakým stylem vedeš tréninky
a zápasy?
Tréninky se snažím vést spíše formou
zábavy, i když některé dovednosti se dají
naučit pouze drilem. Pro mě je důležité,
aby děti po tréninku byly spokojené
a hlavně rády, že na trénink přišly a že
si to ten daný den užily. Zápasy bereme
v našem klubu tak, aby si všichni zahráli,

v dětských kategoriích nehrajeme na
výsledky, ale pro radost a proto, abychom
získali zkušenosti a naučili se hrát florbal.
Osobně zápasy vedu hodně aktivně,
neumím stát na střídačce, pozorovat a nic
neříkat. Žiju s týmem a snažím se klukům
každou situaci, která se nepovede, hned
vysvětlit. Zároveň je pro mě jakožto stále
aktivního hráče hrozně těžké, když jsem na
střídačce a nemůžu moc klukům pomoct,
když například opakují stále stejné chyby.
Nejraději bych na to hřiště opravdu skočil
(úsměv).
Mohou se děti stále do oddílu přihlašovat?
Ano, mohou. Letošní sezóna nám však
již končí. Budeme ale trénovat do konce
června a zájemci se tak kdykoliv mohou
přijít podívat, jak trénujeme a bezplatně
si s námi i několik tréninků vyzkoušet,
než se rozhodnou, jestli chtějí u nás
zůstat. Příští sezóna nám startuje opět
od září, kdy se k nám hlásí nejvíce
zájemců. Více informací je možné zjistit
na našich internetových stránkách, kde
najdou i časový rozpis tréninků.
Roman Škoda
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Akce platí od 1.6. do 21.7.2017 nebo do vyprodání zásob. Nelze ji kombinovat s jinými slevami.
Sleva je platná při nákupu kompletních brýlí a lze ji využít na vybrané obruby.
Více informací na prodejnách Axis Optik.
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