Č. 10 VYCHÁZÍ 2.10.2017

STRAKONICKÝ MĚSÍČNÍK

ROČNÍK VII

Jakub Smolík s kapelou
10. října se mějte, dámy, na pozoru.
Do kulturního domu ve Strakonicích
totiž přijede interpretační osobnost, jež
svými sladce laděnými písněmi vyloženě oslňuje zejména něžnou část publika. Řeč je o Jakubovi Smolíkovi, který
se narodil roku 1959 v nedalekých
Domažlicích a svou tvorbou těšil a stále
těší posluchače, kteří vyznávají spíše
romantičtější charakter hudby.
Jeho začátky jsou spojené s rokem
1975, kdy založil se spolužákem Lubošem Trnkou svoji první skupinu, Travaléři. Při jeho působení na vojně následně vznikl pod jeho dohledem taneční
pokračování na str. 3

Čas na Kašperku pro mě byla hlavně zábava,
říká Filip Petlička.
Filip Petlička, čerstvě bývalý hlavní průvodce hradu Kašperk, se přibližně po šesti letech rozhodl se svým působením
na hradě skončit. Nyní retrospektivně ohodnotí své působení, popíše svým pohledem a typickým nadhledem zajímavosti či zážitky z tohoto nádherného šumavského hradního komplexu. Věřím, že spousta z vás již na hradě byla,
prostřednictvím následujících řádků se tam teď můžete vrátit.
Jak jsi se k průvodcování na Kašperku dostal?
V roce 2011 jsem hledal letní
brigádu a pojal jsem podezření, že
nějaký hrad bude pro mě to pravé.
Poslal jsem pár mailů a vrátila se

jediná odpověď, z Kašperku. Nabídli mi prodávání suvenýrů. Neváhal jsem snad ani celý týden, než
jsem po tom skočil a už na Kašperku zůstal.
Po jistém čase jsi dokonce zapokračování na str. 5
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Den stromů
bronzová deska připomínající událost.

Již od 19. století slaví lidé po celém
světě Den stromů, svátek oslavující
stromy jako jedinečné a nepostradatelné součásti našeho života a naší
krajiny. Od roku 2000 se postupně
tato krásná tradice vrátila i do České
republiky. Oslava se praktikuje na základě společného sázení jednotlivých
stromových exemplářů. V současné
době je den připomínán ve více jak 40
zemích na světě. Důležité je zmínit to,
že se v určitých krajích slaví na jaře.
V naší úžasné končině je to ovšem

v říjnu, konkrétně 20. dne tohoto
symbolicky barevného měsíce.
Staré a posvátné háje byly uctívány,
a proto i chráněny od nepaměti. Úcta
k nim se přenášela z generace na generaci. První zdokumentovaný svátek sázení
stromů je ze španělské vesnice Mondoñedo v roce 1594. V místě je instalována

V druhé polovině 19. století se stejné
nadšení rozšířilo do USA. Krajina v Nebrasce byla tehdy kompletně beze stromů.
Vše se rozhodl změnit osadník a novinář J.
Sterling Morton, který začal v okolí svého
domu pěstovat různé druhy stromů, keřů
a květin. Na základě své novinářské profese pak vše dokonale zprofanoval a mohl
tak vyzvat své spoluobčany k následování
jeho příkladu. Svým nadšením dokázal
strhnout velké množství lidí a zrodil se tak
„The Arbor Day“, oslavován v dubnu.
Nyní zakotvěme na území dnešní
České republiky. Na přelomu 19.
a 20. století je historie ochrany
a péče o stromy a zeleň úzce spjata se vznikem a prací okrašlovacích
spolků. Nejčastější okrašlovací činnost prakticky spočívala v iniciativě

a organizačních aktivitách při budování parků, sadů a alejí a následné
péči o ně. Mezi další typické činnosti patřilo zatravňování prostorů
před domy občanů i na veřejných
prostranstvích a následné kosení
trávy, které často financoval některý za zámožnějších členů spolku.
Spolky též dohlížely na květinové

výzdoby veřejných prostranství. Do
českých zemí se myšlenka oslavy
Dne stromů dostala v roce 1906,
ovšem tato tradice byla nadlouho
přerušena válkami a nástupem
komunismu. Tradice pak byla obnovena, jak bylo v úvodu avizováno,
až v roce 2000. A jak se zdá podle
narůstajícího zájmu, historie Dne

Přínosy stromů jsou skutečně
enormní. Pojďme si vyjmenovat
základní atributy, proč jsou pro
nás stromy tak důležité: chrání nás
před hlukem, prachem a větrem;
zamezují erozi; čistí vzduch a produkují kyslík; zmírňují globální
oteplování; snižují úroveň stresu;
snižují nároky na spotřebu energie;

stromů ani po více než 150 letech
zdaleka nekončí.

ochlazují města a ulice; chrání
nás před povodněmi. To není málo
a také zdaleka vše.

Ne všude se slaví ve stejný čas,
což je způsobeno klimatickými
podmínkami jednotlivých zemí –
jednoduše tím, kdy je nejvhodnější
stromy vysazovat. Organizace FAO
(Food and Agriculture Organisation), orgán Organizace spojených
národů, v 50. letech 20. století
došla k usnesení, že „je potřebné,
aby si všichni lidé uvědomovali
jak estetickou a psychologickou,
tak i hospodářskou hodnotu lesa,
a proto se doporučuje, aby se každoročně ve všech členských státech slavil světový svátek stromu,
a to v době, kdy se to za lokálních
podmínek zdá být příhodné.“

Víte že; to, co spotřebujeme
v průmyslu a v domácnostech
z uhlí, ropy, zemního plynu a rašeliny, jsou zásoby energie, které po
sobě zanechal strom a jiné rostliny
za 600 milionů let? Z oné minulosti
čerpáme možnosti naší existence.
„Plánuješ-li rok, zasej zrno. Plánuješ-li tisíciletí, sázej stromy.“
(Kaun-tsu)

Roman Škoda
zdroj fotografií: www.mm.denik.cz
www.digimanie.cz
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Jakub Smolík s kapelou
vat s Petrem Jandou a Alešem Brichtou.
Společně nazpívali píseň a opět natočili
videoklip Každej si meleme svou. Jakub Smolík začal vystupovat i na živých
koncertech se skupinou Zlatí paroháči. V
roce 2003 se mu povedl skutečně „majstrštyk“ v podobě koncertu v pražském
Branickém divadle, kdy bylo vyprodáno,
a sice dvakrát za jediný den. V polovině
prosince byl pak v anketě Český slavík
vyhlášen skokanem roku, což symbolizovalo jeho progres v popularitě.
Roku 2007 například koncertoval
v ČEZ aréně v Pardubicích, nicméně
v tomto čase především trávil své
chvíle ve studiu, aby vznikl novinkový
počin Láska se narodila o Vánocích.
Právě Vánoce se do dnešních dnů
stávají jakýmsi výdobytkem Smolíkovo působení a tvorby.
V roce 2013 vyšlo zatím poslední album jako takové Vítám každý nový den,
které pokřtila Monika Absolonová. Ale
přeci jen jedno specifické album ještě
vzniklo – roku 2016 totiž spatři-

pokračování z titulní strany

a dechový orchestr Horizont, s kterým
získal mnoho ocenění. V letech 1982 až
1985 absolvoval studium na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a v tomto
horizontu působil v rockových skupinách Rockyt a Kroket. V roce 1986
započal spolupráci se zřejmě nejlepší
tuzemskou zpěvačkou populární hudby,
Lucií Bílou a skupinou Maximum Petra
Hanniga. Mimochodem právě producent Petr Hannig je Smolíkův objevitel,
při čemž je rovněž iniciátorem jeho
uměleckého jména Jakub (původně se
jmenoval Jaroslav, a to po otci). V tomto
období nazpíval jeden z jeho neznámějších hitů Až se ti jednou bude zdát.
V letech 1988 až 1989 absolvoval
turné šedesáti koncertů po celém tehdejším Sovětském svazu. V roce 1992
již po sametové revoluci vydal propagační desku s názvem Až se ti jednou
bude zdát. V tomto roce mu u firmy
Carmen Jiřího Zmožka vyšlo CD Největší hity country zpívá Jakub Smolík
a po úspěchu tohoto CD následovalo

v roce 1992 CD Největší hity country
2. Tento rok byl vskutku osudový, což
se potvrdilo narozením první dcery
Nikolky. Na písně Prý chlapi nebrečí a Ave Maria natočil tehdy ne zcela
běžné videoklipy. Na koncertním turné
pak vystupoval se zmiňovaným Jiřím
Zmožkem a hereckou legendou, Radoslavem Brzobohatým.

Na přelomu tisíciletí se uchýlil k rockovějšímu pojetí, neboť začal spolupraco-

Jakub Smolík má na kontě více
než 23 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou
základnou. Jeho koncerty doprovázeny jeho doprovodnou skupinou
a vokalistkami jsou obohaceny nejedním zážitkem, humorem i jevištní zábavou, čímž umocňuje divácký
zážitek a potvrzuje skutečnost, že
jeho představení není jen běžný
koncert, avšak i zábavná show.
Jestli je tedy Jakub Smolík šálek
vaší dobře umleté kávy, nesmíte
koncert konaný 10. října od 19:00
promeškat. Lístek vyjde na 330 Kč.
Užijte si to.
Článek čerpá z www.jakubsmolik.cz
Zpracoval Roman Škoda
zdroje fotografií: www.g.denik.cz,
www.meks-st.cz

JEDNO SKLO
ZDARMA

jedno
o sklo

O rok později nazpíval dvě alba s herečkou, zpěvačkou a moderátorkou
Šárkou Tomanovou, aby v roce 1995
natočil klip na text Vítězslava Nezvala
O nespočetné kráse těla. Co se týče videoklipů, Jakub Smolík v 90. letech byl
vskutku plodný, jeho další nazvaný Víš
vznikl v roce 1996, s tím, že si v něm
zahrála Petra Voláková. Mezi lety 1996
až 1998 spolupracoval s Michalem Davidem na dětských projektech Písničky
Ferdy mravence, Štědrý večer s panem
Ladou a Méďa Béďa a jeho přátelé.
V roce 1998 natočil další dva videoklipy – Živá láska a úspěšný hit Má Jenny.

lo svět Šťastné a veselé Vánoce,
v němž svou roli má i jeho dcera
Petruška, která podle odborníků
má ambice a potenciál stát se novou pěveckou „star“.

Akci nelze kombinovat s jinými slevami. Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci našich optik.
Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub a určených brýlových čoček HOYA .
Nabídka je platná od 25.9.2017 do 24.11.2017.

UŠETŘETE

ZA ZNAČKOVÁ
SKLA

www.axis-optik.cz
Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďo
ď vice, Ševčíkova 38
ďo

4

MAXIM TIPY

CENTRUM
MEDVÍDEK
Přijďte do našeho Dětského centra
MEDVÍDEK a dopřejte si chvilku
odpočinku. Děti si pohrají a Vy se
můžete zahřát např. pečenými čaji.
V nabídce jsou tyto druhy:
Třešňový, Hruškovo-švestkový, Ovocný, Borůvkový
nebo Zázvorový s pomerančem.
Těší se na Vás Dětské centrum MEDVÍDEK.
www.centrummedvidek.cz

Nová podzimní
kolekce
v butiku RaL Style.
navštivte nás web
www.ralstyle.cz
nebo facebook: RaL Style

Podzim na dosah ruky
Velký výběr draků, dráčků. Různé velikosti,
různé druhy.
Přijďte si vybrat.
Najdete nás v přízemí OC Maxim.
Těšíme se na vás v Olympii papír

S výběrem vám rádi poradíme.
Najdete nás v OC Maxim
(poschodí č. 2)

ROZHOVOR
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Čas na Kašperku pro mě byla hlavně zábava, říká Filip Petlička.
tom jen taktně mlčel.
Občas Češi v této problematice
odpouštějí. Teď ale k vážnější věci.
Jak vznikají
takové průvodcovské texty? Pokud se nemýlím,
také jsi se osobně činil.

pokračování z titulní strany

čal působit jako hlavní průvodce. Co to obnášelo?
Jako hlavní průvodce jsem pracoval
tři a půl roku. Hlavní průvodce hlavně
provádí, a to neustále. Stovky prohlídek, tisíce lidí, a nespočet nachozených
schodů. Kromě toho je ovšem hlavní
průvodce také něco jako personalista
se vším, co s tím souvisí – uklízečka,
PR manažer, kastelánova sekretářka
a poskok, občas i údržbář nebo topič.
Jako hlavní průvodce jsem dělal zkrátka
vše, co bylo potřeba. Od opravy ohrady
pro ovce až po editace webových stránek, rozvážení plakátů, odpovídání na
hromadu mailů a spoustu dalších jistě
důležitých činností.
V čem je Kašperk zajímavý, jiný?
Kromě Kašperku jsem provázel ještě také na Rožmberku nad Vltavou,
a i z toho jsem byl nadšený. Myslím, že
každé místo má nějaké své kouzlo, něco
speciálního. Nevím, jestli se to dá vždy
pojmenovat. Někdo tvrdí, že Kašperk je
nejlepší tím, že je na Šumavě a že je to
nejvýše položený královský hrad v Čechách. Jasně, to je pravda, ale to, čím
se stal Kašperk pro mě tím „nejlepším“,
jsou lidé, které jsem tam poznal a se
kterými jsem mohl pracovat, a po práci
s mátovým čajem rozjímat nad hlubokými filozofickými tématy (úsměv). Poznal
jsem tam hromadu zajímavých, divných,
chytrých, upovídaných, tichých a různými způsoby ujetých lidí, se kterými byla
zábava trávit čas.
Což možná souvisí i s nějakou tou
bizardnější příhodou.
Takových je spousta. Ale jedna mi
v paměti utkvěla hodně. Banda asi 60

Valachů si objednala prohlídku a při
tomto počtu jsme je chtěli rozdělit. Když
ale dorazili, byl tam trochu chaos a zma-

tek, a protože mě to moc nebavilo, vzal
jsem je všechny najednou. Byli ohromně nadšení, že to zvládnou rychleji. Své
nadšení začali projevovat tím, že každý z
batohu vytáhl láhev s nějakou čirou tekutinou. Snažil jsem se, opravdu jsem se
snažil odolávat, ale byli v přesile (úsměv).
Dva panáky na uvítanou. Při druhém zastavení další. Abych to zkrátil, ochutnal
jsem prakticky veškeré ovoce, které je
ve střední Evropě k dostání. Ta prohlídka
byla fantastická, legrace od začátku
do konce a na závěr mi zazpívali valašskou hymnu. Venku u brány jsem
dostal dva panáky na rozloučenou,
a zastavil se na konečném čísle kolem čtrnácti. Pak si matně vzpomínám na to, jak mi kolegyně Káťa se
svým neustálým úsměvem oznámila
něco v ten moment velmi neomaleného a ať se jdu někam vyspat
(úsměv). Bohužel nebyla dost rychlá
a došlo i na krátký nesouvislý rozhovor s panem kastelánem. Dodnes nevím, jestli to na mně nepoznal, nebo o

Jsem spoluautorem prohlídky
„Život na hradě“. Na této prohlídce
jsem pracoval v zimě a na jaře roku
2014, a to za cenných rad a vedení
pana kastelána. Musím říci, že se
jedná o vážně zajímavou práci. Celou tu prohlídku od prvotního nápadu dovést až k hodinové procházce
hradem, během které se lidé nenudí
a v lepším případě si ji třeba budou
i pamatovat. Vymyslet jednotlivé

zastávky, naplnit je smysluplným
a historicky relevantním obsahem,
dát tomu nějaký řád, smysl a rámec, aby prohlídka vůbec držela
pohromadě. Rozmyslet, kolik je
toho vůbec možné říci, abychom se
vešli do obligátní hodiny, kolik lidí
do té prohlídky pustit, aby se v malém hradě neumačkali. Nakonec

všechny nápady, myšlenky a informace nacpat do co nejjednoduššího
textu, který se pak může dát průvodci do ruky... Při psaní té definitivní podoby jsem se ale snažil především o to, aby to nebyl text, který
se průvodce naučí, ale spíše návod
na to, jak by ta prohlídka mohla vypadat. Průvodce se má držet pouze
základního rámce a nosných faktů,
ale rozhodně ne doslovně opakovat
text, který za večer u piva sesmolil
nějaký trouba (smích)
Proč ses rozhodl skončit? Jak
hodnotíš své působení a co pro
tebe znamenalo?
To je těžká otázka. Přes to všechno, co je na Kašperku krásné, super a cool, přišel asi můj čas. Ta
práce pro mě byla opravdu zábava,
ale také je to práce dost intenzivní a často únavná. Je lepší skončit
dříve a vzpomínat nostalgicky na
zlaté dobré časy než se dostat do
té fáze, kdy ráno vstáváte do práce
s nechutí, s očekáváním, čím vás
šéf zase naštve, jak budou dneska turisti zase otravní… Šest let
na Kašperku mi dalo spoustu věcí,
pracovní zkušenosti a podobné
hlouposti. Nicméně hlavně lidi, které díky hradu mohu znát a mohu
je brát za kamarády a přátele. Už
jsem to říkal několikrát, ale čas na
Kašperku pro mě byla hlavně zábava a pokud to ostatní, jak kolegové, tak turisté vnímali podobně, tak
jsem asi odvedl dobrou práci.
Roman Škoda
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Historie města Strakonic
Dnes začneme ulicí Plánkova po její pravé straně. Prvním domem, který do ulice
zasahuje restaurace o níž jsme psali
v souvislosti s ulicí Husova a tou je „ Na
Protivínské „, původně dědičý pivovar ja
ze Schwarzenbergů, do níž s vchází z ulice Plánkova a vedoucím je pan Stanislav
Šálek, přičemž původní vchod byl na rohu
domu, tedy z ulice Husova. Za domem,
který ze zadu nevypadá moc vábně je
velký dvůr a z něho je vchod do č. p. 31.
Jedná se o kuželnu TJ Fezko, která byla
přestavěna na moderní objekt se čtyřdráhou. Dříve, když zde byla dvoudráha se
do budovy chodilo z Plánkovo ulice. Vzpomenu posledního předsedu oddílu pana
Michala Bleiera, který v roce 2017 zemřel
a měl největší zásluhu na pře stavbě kuželny. Jako kluk jsem sem chodil tehdy
ručně stavět kuželky a to 100 hodů za
5 Kč. Z těch starých kuželkářů vzpomí-

Velká voda na hradě r. 1954.

domem
č.p. 378 jehož majitelem byl rolník a majitel hospodářství pan František Pertželka
/1875, Virt/, který zde žil s manželkou
Marií /1887, Virt/, s nimi zde žil čeledín a pasák dobytka pan Václav Lejsek

zvané „ Vojtěška „, které rodině Zachatům
patřilo a maminka jim pomáhala tř& iacute;d it burýnu, mák nebo vybírat brambory.
V zimě jsme na tomto poli v kopci sáňkovali nebo lyžovali. V domě jěště bydlel
zednický pomocník u pana Čeňka Prokopa pan František Kahovec /1853, Rovná/
s manželkou Johanou /Janou/ /1859,
Kbelnice/, dětmi Josefem /1889, Rovná/
po vojně pracoval jako pekařský mistr Zásobního a úsporného spolku konzumního
a dcerou Annou /1893, Rovná/. Dnes zde
dál bydlí rodiny Zachatů a Holků a kadeřnický salon zde má pan Věra Fundová. My
postoupíme k domu č. p. 379 jehož majitelem byl dláždický mistr s vlastním závodem pan Tomáš Vetešník /1875, Nová

dy byla Akciová továrna na výrobu fezů
a bydlel zde tovární zřizenec a tovýrní
výpravčí Fezáren pan Antonín Veselský
/1880/ s manželkou Antonií /1878,
Chlumčany/. Později zde pamatuji rodiny Kroutilů, Voldřichů, Špačků s dětmi
Věrkou a Slávkem s kterým jsem chodil
do základní školy a pak rodina Bláhů
i s jejich dcerou Jarkou chodil do základní školy. Jarka si později vzala Ing.
Stanislava Koumara, bohužel obá již nejsou mezi náma. Nyní zde bydlí syn Stanislav Koumar mladší s rodino u. A to je
pro dnešek vše a příště budem pokra-

Chodba ze zámku do paláce.

Dům č. p. 425 v Žižkovo ulici, pohlednice z r. 1925.

nám na pana učitele Kahudu, bratří Hrabů,
otec a syn Poklopové, pana Pavlíka, pana
Mikeše, Hábu, Hálu, Palána, Bezpalce,
Koblihu, Pavelku, Čejka, Hendl, z dam
pani Smrčkovou, Novotnou a byla by to
celá řada jmen. My budeme pokračovat

Původní kamenný most u hospody
„U města Prahy“.

/1873, Damíč/ a služebná Františka Žižková /1902, Jaroškov. Dnes zde žije dál
rodina Petrželků a Velíšků. Následuje
dům č. p. 371 majitele domu ve Volenicích, povoznictv&iacu te; a po zději hospodářství pana Františka Zachaty /1869/,
který zde žil s manželkou Annou rozenou
Zdychyncová /1869/, dětmi Františkem
/1893/, Karlem /1899/ ženatým s Marií
rozenou Železná /1899, Čestice/ spolu měli děti Věru /1925/ a Karla /1929,
+1939/, dál Annou /1901/ provdanou za
sklenáře Karla Egerra, Jaroslavem /1908/
ženatým zde s Růženou rozenou Domorázková /1915, Dražejov/ a dcerou Věrou
/1936, Dražejov/, Janem /1911/ účetním.
S nimi zde žil i svěřenec Karel Blažek
/1898/, služebná, rovedená pani Marie
Žáková /1899, Chrudim/, čeledín a kočípan Karel Krátký /1899, Skočice/. Měli
dva koně a 2 kravky. Často jsem chodíval
s maminkou na pole pod Městským lese

Pohlednice železničních mostů ve směru na Blatnou r. 1900.

Ves u Chotěboře/ a žil zde s manželkou
Annou /1881, Křtěno/, dětmi Tomášem
/1908/, Boženou /1909/ a Jiřinou /1913/.
D&aacu te;l zde bydlela vdova na penzi
pani Josefa Eliášová /1846/ se svobodnou dcerou Annou /1876/ učitelkou na
Měšťanské škole ve Volyni. Nyní v domě
žije rodina Tuháčků. Pokračuje dál a to
domem č. p. 397 jehož majitelem teh-

čovat č. p. 398. Rád přijmu jakékoliv
doplňky i připadně foto k zapůjčení,
dál i zajímavosti k ulicím Zátkova, Na
Ohradě, a Nábřežní.
Na email: Malirsky.J@seznam.cz,
tel. 723158306, či Tržní 1152, 386 01
Strakonice I.
Jan Malířský

VÝZNAMNÝ DEN
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Mezinárodní den bílé hole
nevidomí po celém světě připomínají
jako White Cane Day. Americká
Národní federace nevidomých
naléhala v průběhu 60. let 20.
století na guvernéry jednotlivých
států, aby americký Kongres dne
6. října 1964 pověřil tehdejšího
amerického prezidenta Lyndona B.
Johnsona k vyhlášení Dne bílé hole
na onen 15. říjen.

Stlaní postelí, vysávání či
zametání podlahy, věšení a
skládání prádla nebo prostírání
stolu. Tohle všechno jsou běžné
lidské činnosti, které však není
zcela snadné dělat bez použití
zraku. Každý z nás již potkal na
ulici nevidomého člověka, který
si svou cestu mapoval za pomocí
hole většinou té barvy bílé či svého

Toto jsou skutečné zárodky dne,
o kterém vám jsou k dispozici tyto
řádky. Nutno říci, že tehdy nešlo
pouze o gesto. Nevidomí totiž dosáhli
významného uznání, což tehdy
nemělo v USA ani ve světě obdoby.
Vyhlášení 15. října znamenalo roku
1964 pro bílou hůl jistý triumf. Toto
rozhodnutí prokázalo schopnost
dát nevidomým velkou míru
nezávislosti a sehrát komunikační
úlohu ve vztahu ke společnosti.

navrhla, aby byli nevidomí označování
právě bílou holí, jež se následně stala
jejich symbolem. Nicméně vše nešlo
tak zlehka, jak by se možná mohlo
zdát. V USA se totiž zprvu snažili o to,
aby se jako symbol uchytila černá hůl.
Ta se ale po otestování zdála nevhodná
z důvodu špatné viditelnosti pro řidiče,
a tak nevidomí začali s konečnou
platností používat hůl bílou.
Ke konci druhé světové války
pak došlo ke konečnému řešení
praktikování manipulace s tímto
pomocným předmětem. Richard E.
Hoover a C. Warren Bledsoe se v roce
1944 snažili vyvinout techniku, jakou
by mohli nevidomí bílou hůl používat.
Jako nejefektivnější se jevila ta, při níž
nevidomý pohybuje holí před sebou
ve tvaru oblouku a země se dotýká na
opačné straně, než kráčí jeho noha.
Nutno konstatovat, že tato praktika se
používá i dnes.

psa vycvičeného pro tyto účely.
Málokterý by však věděl, že i pro
ten zlomek lidí, co nemůžou vidět
krásy tohoto světa, existuje den,
který jim vzdává svým způsobem
hold. Je jím Mezinárodní den
bílé hole, který je stanoven na
15. října, aby připomněl tuto
problematiku nebo upozornil na
možnosti naší pomoci.
Obecně řečeno, svět zrakově
postižených je pro nás velkou
neznámou. Proto se na chvíli
zastavme a nahlédněme alespoň
nyní do světa těch, kteří žijí
denodenně ve tmě. Tento den si

V neposlední řadě se tento den
stal výzvou pro další emancipaci
zrakově postižených osob postupně
po celém světě.
Nasnadě ovšem stojí otázka, proč
zrovna bílá barva je symbolem
nevidomosti. Tento symbol se váže
ke jménu fotografa Jamese Biggse.
Při autonehodě přišel o zrak, a jelikož
měl strach pohybovat se bezpečně
před svým domem, kde byl hustý
silniční provoz, rozhodl se natřít si
svou hůl na bílo, aby se tak zviditelnil
a řidiči jej na vozovce nepřehlédli.
V roce 1930 pak Guilly
d’Herbemontová poprvé v historii

U příležitosti Mezinárodního
dne bílé hole se u nás v České

republice
každoročně
koná
sbírka Bílá pastelka. Název sbírky
je
pochopitelně
symbolický;
poukazuje na nutnost rozšiřovat
informace o světě nevidomých
mezi nás, spoluobčany. Výtěžek
sbírky bývá určen na speciální
výukové programy pro nevidomé
a
slabozraké, jako například
naučit se obsluhovat počítač, učit
se Braillovo písmo nebo se uplatnit
v jistém druhu zaměstnání.
První ročník Bílé pastelky se v ČR
uskutečnil v roce 2000 a i letos,
11. 10. 2017, budeme moci pomoci. Stačí pro to jediné, kupte si bílou
pastelku v minimální hodnotě 30 Kč,
můžete také pomoci formou zaslání libovolné částky na sbírkový účet
nebo je k dispozici možnost SMS.
Potřebné informace naleznete na
www. bilapastelka.cz.
Roman Škoda
zdroj fotek: www.trutnovinky.cz

NAŠE VESNICE
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Střelské Hoštice

V říjnovém čísle se vydáme do
věčných, především historických
útrob Střelských Hoštic, na které
narazíte, jak téměř všichni jistojistě víte, směrem na Horažďovice, které jsou od vesnice
vzdálené asi 5 km, což znamená, že od našeho města to má
strakonický občan přibližně 13
km. Střelské Hoštice jsou obcí,
která leží v rámci Jihočeského
kraje v severozápadní části, jsou
pochopitelně součástí strakonického okresu a na levém břehu
se vyjímá zlatonosná a perlorodá
řeka Otava. Ke Střelským Hošticím
patří ještě tři části - a sice Kozlov,
Sedlo a Střelskohoštická Lhota.
S názvem obce to bylo v historickém kontextu poněkud proměnlivé. Původně se obec nazývala jednoduše jako Hoštice,
ovšem v době, kdy tvořily jedno
panství se Střelou, byl název

upraven na Střelohoštice. Až na
počátku 20. století se název do
dnešní doby ustálil na pro nás
známé Střelské Hoštice.
Pojďme nyní stručně nahlédnout do pravěku, neboť Střelské

Hoštice jsou známé, pro historiky
a archeology snad i proslulé touto
historickou periodou. První známky osídlení Pootaví jako takového
se datují ke sklonku starší a ná-

sledně střední doby kamenné (15
000 – 5 000 let př. n. l.). Osídlení
trvalejšího charakteru prokazují
až pozůstatky vesnických sídlišť
a mohylové hroby ze starší doby
železné (7. – 5. století př. n. l).
Na území Střelských Hoštic jsou
evidovány až čtyři lokality mohylových pohřebišť. Nejedná se
skutečně o nic zanedbatelného,
což dokazuje fakt, že jsou nálezy
například uloženy v Národním muzeu v Praze, leč také v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, hoštickém Muzeu řeky Otavy
a voroplavby a dokonce i u našich
rakouských sousedů, a to nikde
jinde než ve Vídni.

První písemná známka o obci se
datuje na rok 1320, kdy zdejší tvrz
vlastnil Oldřich z Potštejna. Dále
v této lokalitě sídlili páni z Prčice,
v 15. století vládla obci rytířská
rodina z Kraselova a Hoštic. Po
nich zde figurovali jistí Pešíkové
z Komárova – ti se zde zapsali do
historie především tím, že nechali
pravděpodobně vybudovat zámek,
který jednoduše řečeno nahradil
tehdejší tvrz z avizovaného 14.
století. Historie tomu však chtěla
tak, že kvůli loajalitě k stavovským
stavům v první čtvrtině 17. století
jim byl po šarvátce na Bílé hoře
majetek zkonfiskován a jejich
vliv byl násilně zničen. Následně
zde působili především Jezuité,

a sice až do zrušení řádu za vlády
Marie Terezie. Němečtí Obstovi se
pak na začátku 19. století stali až
do roku 1885 předními figuranty
Střelských Hoštic, po tomto roce
se zde až do prvních roků První republiky vystřídalo až sedm
majitelů. Právě roku 1923 převzal zámek se statkem Podpůrný
spolek haléřových dělníků akciové
společnosti, dříve Škodovy závody
Plzeň, který ve Střelských Hošticích
zřídil ozdravovnu pro děti svých zaměstnanců a o jedno patro navýšil
tamější zámek. Po komunistickém
puči roku 1949 „spravovala“ zámecké prostory Vojenská správa,
aby se v nedalekém budoucnu
stal zámek sídlem armády – Karpatského ženijního pluku – do roku
1991. Obec pak zámek odkoupila
roku 2001.
Střelské Hoštice nabízí hned několik organizací. Jedná se o Sbor
dobrovolných hasičů Střelské
Hoštice (dále SH), Tělovýchovnou
jednotu Sokol SH, Český rybářský
svaz, Myslivecké sdružení Dominka, Český svaz chovatelů Strakonice
I a Základní organizaci Českého svazu včelařů SH.
Nedaleké Střelské Hoštice jsou tedy
velice interesantní nejen bohatou historií, kterou jsme museli pochopitelně
zestručnit, nicméně i svou polohou
především díky zmiňované „naší“
Otavě. Své o tom ví vodáci, kteří
každým rokem zakotvují ve zdejším
kempu, a díky této sportovní aktivitě
mohou na chvíli zrelaxovat a prohlédnout si například krásný střelskohoštický renesanční zámek.
Článek čerpá z www.strelskehostice.cz
Zpracoval Roman Škoda

KULTURNÍ
STALO SE PROGRAM
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KULTURNÍ PŘEHLED ŘÍJEN
Výstava: Strakonické retro – od
umění ke sportu
do 31. 10.
Místo konání: hradní palác
Výstava nás vrátí do let minulých a
letem světem si přiblížímeTOP události
ze světa kultury, společenského života
a sportu od roku 1945 do roku 1989
v našem městě. Nebudou chybět
ani jména významných osobností
z uvedených oblastí a stavební
proměny města. Novinové články,
fotografie, množství trojrozměrných
předmětů a umělecká díla jistě
Strakoňáky potěší i pobaví. Mnozí
zavzpomínají, mladí se budou divit,
jaké aktivity a kolik jich v minulosti
ve Strakonicích bylo.

Místo konání: kapitulní síň
Vstupné: 20 Kč
Výstava obrazů strakonické malířky
Růženy Peškové k příležitosti jejích
80. narozenin představí nejen
její abstraktní tvorbu, ale i krásné
krajinné motivy z jižních Čech,
Šumavy, či Provence. Jako host
představí svá díla dcera autorky Ing.
Zdena Perníková.

KPH - Koncert pro soprán,
trubku a varhany
2. 10. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 190 Kč
Účinkující: Lenka Pecharová – zpěv,
Miroslav Laštovka - trubka, Vladimír
Roubal - varhany Na programu zazní
Výstava: Růžena Pešková – Od skladby autorů: Caccini, Scarlatti,
Pergolesi, Vivaldi, Handel, a další
nostalgie k abstrakci
do 15. 10.

Taneční odpoledne s písničkou
říjen 2017
8. 10. od 15:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 60 Kč
K tanci a poslechu hraje a zpívá
Ivana a Vladimír Váchovi.
Noční prohlídka hradu aneb co
se může dít v pátek třináctého
13. 10. v 19:00 a 20:30
Srdečně zveme návštěvníky k nám
na strakonický hrad. Uvidíte, co se
může stát v pátek třináctého. Možná
budete i překvapeni. Se setměním
sály hradu neusínají a žijí si svým
životem.
Vstupné: 100/50 Kč
Rezervace vstupenek na tel. čísle:
380 422 607 – rezervace nutná

Koncert Jiřího Schmitzera
18. 10. od 19:00
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 180 Kč
Jiří Schmitzer je český herec, který
si získal velkou popularitu také svými
koncerty, recitály s kytarou a jeho
vlastními písněmi.
Michal Horáček „Na cestě
2017“ aneb P. Hapka žije!
19. 10. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 390 Kč
Široké spektrum písní, které jsou na
koncertech představovány, vyžaduje
více hlasů, a Michal Horáček proto ke
spolupráci pozval hned tři interprety,
kteří zastupují různé generace
a charaktery – jsou jimi Ondřej Ruml,
Lenka Nová a František Segrado.

ochen!

synlab inz_278x202.indd 1
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Putim
je údajně staršího data než město Písek.
Nutno podotknout, že zde bylo doloženo
osídlení keltské, římské, dále staroslovanské z 8. století a od 11. století pak již
nepřetržité důkazy života.

Jihočeský kraj má z hlediska turistické
zajímavosti jako celek bezpochyby mnoho co nabídnout, ať už je řeč o našich
Strakonicích, Písku, Českém Krumlově
či Prachaticích. Následující řádky však
budou věnovány obci, která je rozlohou
menší a není tak turisticky populární jako
výše zmíněná města, avšak rozhodně je
v ní co objevovat.
Putim je vesnice ležící v jižních Čechách na pravém břehu řeky Blanice asi

6 km od města Písku. Putimí prochází
železnice a je zde železniční nádraží vybudované v roce 1875. Vesnice se také
proslavila v literatuře – v Putimi se odehrává část příběhu vojáka Švejka z románu českého spisovatele Jaroslava Haška.
Dále se v obci odehrává děj románu Jan
Cimbura od J. Š. Baara.

Bez zajímavosti není ani pověst, která se
v Putimi traduje a váže se ke kapli svaté
Anny, což by jedinci, co vycestují do této
obce, rovněž mohli ocenit. Její pravost
potvrzuje také záznam v místní kronice.
Dcera místního sedláka Hály měla známost s nápadníkem, který se rodině nelíbil. Rozepře se týkaly víry, každý vyznával
jinou. Oba se tajně scházeli v místech
současné kaple. Rodiče je tajně sledovali, oni se před nimi ukrývali. Nakonec byli
oddavky a dcera Anna nechala na místě
jejich tajných schůzek postavit dřevěnou

č. 1077 a 1073 od Protivína, č. 1045
a 1043 od Strakonic. Po cestě je opět
možno vidět celou řadu z historického
hlediska zajímavých věcí. V Mladějovicích je uvnitř obce panský dvůr, patrová

renesanční budova, kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1723, v Drahonicích věž
tvrze ze 14. století, zámek z 2 poloviny
18. století (nyní součást hospodářského
areálu) a stavení blatského typu z polovi-

Při letmém pohledu do historie obce se
můžeme dozvědět, že Podle Augusta Sedláčka je Putim nejstarší sídlo v okolí, které

kapli, která nesla jméno světice Anny. Na
kapli byl tento nápis: „Svatá Anno, naše
ochrano, oroduj za nás“. O kapli a její okolí
se oba rody pečlivě staraly.
Pokud bychom měli vypíchnout nejzajímavější místa k návštěvě, pak by
byla nepochybně řeč o místním kostelu zasvěcenému svatému Vavřinci,
jenž je vedený v Seznamu kulturních
památek v okrese Písek.
Naproti kostelu se nachází budova fary.
Při archeologickém výzkumu v roce 1996
- 1998 zde byly nalezeny zbytky starobylého dvorce a pohřebiště z 11. až 12. století. Budova fary je též vedená jako kulturní
památka. A pokud nejste příznivci kultury,
v sobotu čtrnáctého října se kupříkladu
koná již tradiční výlov Podkolsteního rybníka, na který jsou všichni srdečně zváni.
Na své si přijdou i milovníci kol. Cyklisti se mohou dostat například do Ražic
po cyklotrasách č. 1073 od Vodňan,

ny 19. století na návsi. Zde máte exaktní
popis oné trasy. Z Ražic se dejte až na
náves v Mladějovicích. Dál pokračujte po
silnici až do Drahonic, kde se dostanete a
návsi k hlavní silnici ze Strakonic do Českých Budějovic, po ní vlevo, na konci vsi
odbočíte doleva na silnici do Albrechtic,
kde uvnitř obce opět odbočte doleva na
asfaltovou silničku do Kunšova a Humňan. Po přibližně 2 km zatočte doprava
ke Kunšovu. Do Humňan pokračujte rovně po polní cestě. Z Humňan už je to pak
do Ražic co by kamenem dohodil.
Pokud by měl někdo v úmyslu v Putimi na několik dní zakotvit a podnikat
kratší výlety po okolí, možnost ubytování
pochopitelně nechybí. K dispozici je návštěvníkům Penzion Putim a ubytovací
zařízení Na soutoku. Ochuzeni nebudete
ani o tradiční jihočeskou hospodu, která
tu nese název U Cimbury.
Štěpán Pelán
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1 sklo zdarma v Axis Optik v centru Maxim
Znovu je tu akce na 1 sklo zdarma, kterou můžete využít v kterékoliv z téměř 20 očních optik Axis Optik. Nejbližší provozovna, kde můžete 50% slevu na
brýlová skla využít, je v centru Maxim ve Strakonicích. Ušetřit tak můžete na obyčejných sklech nebo na speciálních sklech. A to až několik tisíc.

BlueControl: brýle, které chrání vaše
oči před modrým zářením displejů
LCD a LED počítačové a televizní obrazovky, chytré telefony, GPS zařízení a tablety
vyzařují modré světlo. To je samo o sobě
součástí denního světla. Jeho nadměrné
množství ale může mít nežádoucí účinky
a způsobit pocit pálení a napětí v očích,
únavu a dokonce nespavost.
Skla Hoya BlueControl modré světlo
neutralizují a ulevují očím, omezují
pálení a únavu očí a dokonce brání
nespavosti. Při každodenním používání
digitálních zařízení udržují oči v lepší kondici.
S BlueControl vidíte pohodlněji a s lepším
kontrastem. S akcí 1 SKLO ZDARMA ušetříte víc než 1000 Kč.
Office brýle: ideální brýle do kanceláře

Pracujete na počítači a nevidíte dobře na
blízko a ani na monitor to není ideální a přitom jinak brýle nepotřebujete? Možná je
čas na office brýle, tedy brýle do kanceláře.
Fungují jako multifokály, ale jsou určeny jen
na čtení a na pracovní vzdálenost – na
počítač,na displej kasy nebo obrazovky přístrojů.
Multifokály: brýle na všechny
vzdálenosti
Jen jedny brýle na všechny vzdálenosti
– 3 skla v 1. Na čtení, na pracovní vzdálenost i na dálku se hodí nejlépe tzv. multifokální brýle. Nemusíte si kupovat troje brýle,
ale stačí jen jedny obruby a jedny skla. Pokud využijete akci 1 SKLO ZDARMA, můžete ušetřit až několik tisíc.
Antireflex, vodoodpudivá vrstva
nebo tenčená skla
Naši zkušení optici vám určitě doporučí
nejvhodnější brýlová skla a povrchové úpra-

vy. Například brýle s antireflexem, tedy
s tenoučkou vrstvou, která se neleskne, je
lépe vidět do očí a je i přes ni lépe vidět.
Nebo skla s vodoodpudivou vrstvou.
Nedrží se na nich voda za deště, rychle steče a nenechává stopy. Brýle se pak dobře
čistí a nedrží se na nich tolik špína.
Oblíbená jsou i lehoučká tenčená skla
a to hlavně pro vyšší dioptrie. Výborně vypadají tenká skla v jemných brýlích bez
obrouček.
A máte změřený zrak? V Axisu to
jde i bez čekání
V ceně zakoupených brýlí vám v Axisu
rádi změří zrak. Pokud nemáte předpis
na brýle, nevadí to. Zrak vám tady změří
optometrista. To je speciálně vyškolený
odborník na měření zraku přímo v optice.
Na místě zjistíte, jaké dioptrie potřebujete,
i jaké obroučky a skla jsou pro vaše dioptrie
nejvhodnější.
Abyste měli jistotu, že se vám budou
v Axisu věnovat přesně ve chvíli, kdy na
měření přijdete, můžete se objednat telefo-

nicky na čísle 777 999 968, na mailu
strakonice@axis-optik.cz
nebo
pomocí formuláře na stránkách optiky
www. axi soptik.cz. Tam si najdete
nejbližší optiku a zobrazí se vám kalendář
a dny, ve kterých se ve vaší optice provádí
měření zraku. Kliknete na čas, který se vám
nejlépe hodí a rezervujete si optometristu
jen pro sebe.
Jako zákazníci Axis Optiku navíc získáváte
bezplatný servis a věrnostní kartu se slevou
na další nákupy.
Axis Optik s.r.o., Bezděkovská 30,
386 01 Strakonice
Otevírací doba:
PO-PA 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hod
SO 9:00-12:00 hod
strakonice@axis-optik.cz
Tel. 777 999 968, www.axis-optik.cz
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S říjnem přichází i pravý čas na teplé a hutnější recepty, které nás zahřejí a dodají dost sil pro zvládnutí chladnějšího počasí a zkracujícíh se dnů. Využijte
lokální podzimní suroviny a navštivte třeba farmářské trhy, kde seženete podzimní dary přírody – jablka, hrušky, dýně, brambory, švestky, cukety a další.
A pokud vás nástup chladnějšího počasí netěší a toužíte stále po létě, zkuste si život osladit jedinečným tvarohovo-makovým koláčem se švestkami.

Koláč z drobenkového těsta s mákem,
tvarohem a švestkami
Suroviny
1 dortovou formu potřebujete
250 g špaldové mouky (můžete použít i
polohrubou)
1 prášek do pečiva
2 lžíce cukru
1 vanilkový cukr
100 g změklého másla
2 žloutky
100 g mandlových lupínků.

Na makovou náplň
170 g mletého máku
250 ml mléka
80 g cukru.
Na tvarohovou náplň
250 g polotučného tvarohu
200 ml zakysané smetany
50 g cukru
2 žloutky
10–15 švestek.

Postup
Nejdříve si připravte náplně. Mák zalijte v rendlíku mlékem a podle chuti
doslaďte a asi 2 minuty povařte. Pak jej odstavte a nechte vychladnout.
Tvaroh smíchejte se zakysanou smetanou, žloutky a asi s 2 lžícemi cukru,
aby byl úplně hladký. Švestky vypeckujte a nakrájejte na poloviny. Všechny
ingredience na těsto kromě mandlí vložte do mísy a rukama z nich vypracujte
drobenkové těsto. Dno koláčové formy pokryjte polovinou drobenkového těsta.
Pak navrstvěte mák, švestky a tvaroh.
Navrch dejte zbylé drobenkové těsto smíchané s polovinou mandlových
lupínků. Druhou polovinou lupínků posypte povrch koláče a ten vložte do trouby
předehřáté na 180 stupňů a pečte asi 40–50 minut. Až ochutnáte, uznáte, že
náročnější příprava stála za to!

Francouzská cibulačka s vínem
Suroviny
1 kg cibule
100 g másla
trochu tymiánu nebo rozmarýnu
2 lžíce cukru
pepř mletý
bobkový list

sůl
2 dl bílého vína
1 lžíce krupice
1 l kuřecí vývar
1 ks bílá bageta
200 g tvrdého sýra

Postup
Cibuli očistíme a nakrájíme nahrubo. V hrnci si rozpustíme máslo,
přidáme a osmahneme na něm cibuli a po chvíli vložíme i bylinky – tymián
a rozmarýn (sušené již dále nerestujeme). Posypeme cukrem a necháme
zkaramelizovat. Přidáme pepř, bobkový list, sůl a zalijeme vínem.
Promícháme a víno necháme vyvařit.
Poté vsypeme krupici a opražíme ji. Zalijeme vývarem a necháme pomalu
vařit asi 20 minut. Z bagety si mezitím nakrájíme kolečka a dáme je na
chvíli opéct do trouby na 150° Celsia. Ke konci pečení bagety posypeme
nastrouhaným sýrem, který necháme na bagetě rozpustit.
Polévku nalijeme na talíře a na každou porci položíme opečenou sýrovou
bagetku. Polévku ihned podáváme.
Zdroje:
www.primafresh.cz, www.apetitonline.cz, www.simplygood.cz
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NABÍDKA PRÁCE

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v
příbuzných oborech - Strakonice
Ke dni 22.09.2017 nabízí AstenJohnson,
s.r.o. (27163806, Strakonice) volné
pracovní místo na pozici Švadleny, šičky,
vyšívači a
pracovníci v příbuzných
oborech (Operátor/Operátorka na úseku
Automatického spojování) v obci Strakonice
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální)
mzda za Plný úvazek pracovní úvazek
(Třísměnný provoz) je 20000 Kč hrubého.

služby, víkendy a svátky.
Nástup možný ihned.
Možná i dohoda o provedení práce
(100 Kč/hod.)
Nabízené výhody: možnost stravování,
stravenky, týden dovolené navíc.
Životopisy zasílejte na adresu: medlinova@
charita-strakonice.cz nebo volejte ředitelku
O. Medlínovou: 777 887 158
Informace o organizaci:
www.charita-strakonice.cz

Kontakt:
Pokud Vás nabídka zaujala, přijďte se k nám
na vrátnici zaregistrovat, popř. se obracejte
na pana Pavla Sáňku, pavel.sanka@
astenjohnson.com, telefon +420 776 045
261. Děkujeme.
Oblastní charita Strakonice hledá
pro Dům klidného stáří sv. Anny
v Sousedovicích zaměstnance na
pozice:
Pracovník v sociálních službách – přímá
obslužná péče
Pracovní doba ve 12ti hodinových směnách
(vč. nočních služeb a víkendů)
Nástupní plat 16 500 Kč + příplatky za noční

Oblastní charita Strakonice hledá
pracovníka na pozici pracovník
v sociálních službách pro služby
pečovatelská služba a osobní
asistence
(Pomoc osobám v domácnostech
s poskytnutím a podáním stravy, s hygienou,
úklidem, umožnění sociálních kontaktů
a zájmových činností, doprava, doprovod atd.)
Požadujeme:
Bezúhonnost, řidičský průkaz sk. B – aktivní
řidič, empatie, komunikační schopnosti.
Praktikující věřící výhodou
Vzdělání:Minimálně vyučen a kurz pracovníka
v sociálních službách

Nerovnoměrná pracovní doba

Možná i dohoda o provedení práce.

Úvazek 6 hod/den

Nabízené výhody: možnost stravování,
stravenky, týden dovolené navíc.

Nástupní mzda 10 050 Kč (za úvazek
6 hod/den).
Místo výkonu práce: Strakonicko, kontaktní
kancelář Krále j. z Poděbrad 772, Strakonice
Nabízené výhody: možnost stravování,
stravenky, týden dovolené navíc.
Bližší dotazy na tel: 383325808, 777808874
(pí Turková)
Životopisy zasílejte e-mailem na adresu:
turkova@charita-strakonice.cz.
Vybraní
uchazeči budou pozváni k osobnímu
pohovoru.
Oblastní charita Strakonice hledá
pro Dům klidného stáří sv. Anny
v Sousedovicích zaměstnance na
pozice:
Zdravotní sestra s registrací
Pracovní doba ve 12ti hodinových směnách
(vč. víkendů) bez nočních služeb.
Nástupní plat 17 000 Kč + příplatky za
víkendy a svátky.

Životopisy
zasílejte
na
sestra@ charita-strakonice.cz

adresu:

Nebo
volejte
vrchní
J. Polcovou: 773 979 003

sestru

Informace o
strakonice.cz

organizaci:

www.charita-

Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní
výrobě - Strakonice
Ke dni 07.09.2017 nabízí MOIRA CZ, a.s.
(26479761, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici Mistři a příbuzní
pracovníci v ostatní výrobě (vedoucí
výroby) v obci Strakonice (okres
Strakonice). Nabídnutá (minimální)
mzda za Plný úvazek pracovní úvazek
(Jednosměnný provoz) je 25000 Kč
hrubého.
Životopisy s aktuální fotografií na
e-mailovou adresu: info@moira.cz nebo
douskova.marie@moira.cz. Do předmětu
uvádějte heslo „Vedoucí výroby“

Nástup možný ihned.

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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Agility
jeho agresivita z tohoto strachu
plynoucí.
Nahlédnout tomuto zajímavému
sportu pod pokličku nám pomůže
Agáta
Jaurisová,
majitelka
agentury canis-cattus, která se
specializuje na hlídání a venčení
zvířat a sama má s agility velmi
bohaté zkušenosti.
Jak ses k agility dostala, v kolika letech, kdo Tě k tomu přivedl a jaké byly začátky?

Další
poměrně
netradiční
a veřejnosti dozajista ne zcela
známý sport, na který si v tomto
vydání posvítíme, je specifický
v mnoha aspektech. V první řadě
vám na jeho provozování nebude
stačit vlastní pevná vůle a chuť
se zlepšovat, nýbrž je nezbytné
mít
taktéž
disciplinovaného
čtyřnohého parťáka.
Řeč je o aktivitě zvané agility, což
je sport se psy, podobný koňskému
parkuru. Vznikl okolo roku 1978
v Anglii a cílem je nejrychlejší
překonání dráhy v určitý čas.
Jednotlivé dráhy se liší. Překážky na
trati se dělí do tří skupin – skokové,
zónové a probíhací. Mezi skokové
překážky řadíme skok vysoký, skok
daleký, zeď, viadukt a proskokový
kruh. Zónové jsou například kladina,
áčko, houpačka či stůl. Do probíhacích
patří pevné a látkové tunely a slalom.
V optimálním případě překonává
závodní tým (psovod a pes) parkur
bez penalizace a v čase kratším, než
je předepsaný. Důvody k penalizaci
mohou být v zásadě tři – chyba,
odmítnutí a překročení časového
limitu.
Agility může dělat úplně každý
s jakýmkoliv psem. Samozřejmě
některá plemena se na agility hodí
víc, některá méně. Závodí i různí
kříženci. Na mistrovství světa v agility
můžou jenom psi s průkazem původu,
ti bez průkazu původu na mistrovství
světa zatím nikoliv.
Pro psy je tento druh pohybu

jedna z nejpřirozenějších aktivit
– pes ve smečce (společně se
svým pánem) spolupracuje při
překonávání překážek v honbě za
kořistí. Kořistí se stává pamlsek
či hračka a pochvala na konci
každého parkuru. Je to sport,
který prospívá fyzické kondici psa
i psovoda a velmi dobře upevňuje
vztahy mezi psem a pánem. Kromě
toho je každý trénink i závod
výbornou příležitostí pro socializaci
psa – jinými slovy, pes se v tomto
prostředí naučí stýkat s ostatními
psy i lidmi, zvykne si na ně,
ztratí strach a tím se eliminuje

Dostala jsem se k tomu
v 15 letech, kdy mě agility
velmi zaujalo. Bylo tehdy jako
doprovodný program na jedné
psí výstavě. Doma jsem si hned
zjistila více informací a za týden
jsme si s Andulou, mým pejskem,
agility vyzkoušeli na cvičáku.
Snažili jsme se trénovat cca
jednou týdně, hodinová lekce
stála asi 150 Kč. Andulu agility
hodně bavilo a nemohla se dočkat
dalšího tréninku.
Co tento sport obnáší?
Záleží, na jaké úrovni to člověk
chce dělat- pokud jen rekreačně,
je dobré chodit alespoň jednou
týdně, ale není to pravidlem.
Delší intervaly mezi tréninky jsou
však znát – pes není tak dobře

ovladatelný a trvá, než si zase
zvykne poslouchat. Pokud se tomu
člověk věnuje na profesionální
úrovni, cvičí se mnohem častěji minimálně dvakrát, třikrát týdně.
Z finančního hlediska se hodinová
lekce pohybuje kolem 100-200
Kč, cvičáky pořádají i intenzivní
tréninky, které trvají klidně i celý
den, cena se pak pohybuje kolem
400 - 1000 Kč, pokud trénink
vede opravdu zkušený trenér.
Může tento sport provozovat
každý člověk a každý pes?
Určitě, agility může dělat
každý člověk, ale je potřeba mít
alespoň nějakou kondičku, hlavně
pokud běháme se psem většího
plemene. Co se psů týče, zde není
žádné omezení, avšak u štěňat by
člověk měl začít až kolem jednoho
roku věku psa.
Jak probíhá výcvik psa? Co je
při něm nejtěžší?
Nejdříve se učí jednotlivé
překážky, později se z nich skládá
parkur, některé překážky typu
houpačka a stůl se přidávají
jako poslední. Například slalom
standardně obsahuje 12 tyček, ale
ze začátku se učí na 6 a postupně
se přidávají.
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15

například cvičení na balančních
pomůckách, které posiluje svaly.
Po výkonu je také dobrý strečing.
V úvahu připadá i masáž zad.
V některých aspektech funguje
pes stejně jako člověk.
Může se pes zranit/mít nějaké
zdravotní problémy?
Ano, časté jsou natažené
svaly, může se však zranit
i u nevyhovujících překážek –
například ostrá hrana a podobně.
V krajním případě může dojít ke
zlomeninám či jiným poraněním
tlapek, ale častější nepříjemnost
jsou namožená záda. Je proto
vhodné před tréninkem či
závodem provést strečing. Psi,
kteří dělají agility vrcholově, mají
dokonce i vlastní fyzioterapeuty.
Proč jsi s agility přestala?

Jak probíhají závody/soutěže? Jsou nějaké ligy?
Mě osobně závody nikdy moc
nebavily. Člověk tam většinou
stráví celý den kvůli dvěma
krátkým běhům. Také vstupu na
závod předchází poměrně dost
úkonů. Na začátku je kupříkladu
veterinární přejímka, kdy majitel
psa musí prokázat, že je pes
řádně očkován. Je také potřeba
s sebou na závodech mít i klec
na odložení psa. Po odběhnutí
bývá hned papírové vyhodnocení,
kde je uvedeno, za jaký čas tým
parkur zaběhl, zda má nějakou
chybu,
odmítnutí,
případně
zda byl diskvalifikován. Před
závodem je potřeba psa vyvenčit,
neb pokud udělá hromádku na
parkuru, většinou je tým z běhu
diskvalifikován. Pes by také neměl
na parkuru běžet s obojkem
či postrojem, není dovolen ani
obojek proti klíšťatům a to hlavně
z bezpečnostních důvodů. Během
závodu nesmí psovod mít v ruce
ani pamlsek či hračku.
Závody se dělí na oficiální
a neoficiální. Oficiální pořádá
klub agility ČR a pes na nich
musí mít svůj výkonnostní průkaz,
který na žádost vydá klub. Na

prvním závodu psa rozhodčí
změří v kohoutku a zařadí ho
do příslušné kategorie (S/M/L).
Při oficiálních závodech jsou i tři
úrovně: 1,2, a 3. Z každé úrovně
potřebuje pes splnit tři zkoušky.
Pokud splní, je mu udělen titul
A3CH, který lze psát před jméno.
Neoficiální závody nemají tak
přísná pravidla. Většinou mají
i neoficiální kategorii xsmall, kde
běhají jorkšíři, krysaříci a čivavy.
Závody jsou také doplněny běhy
jen pro zábavu - například psovod
běží s míčkem na lžičce a ten mu
nesmí spadnout.
Jak je u nás tenhle sport populární ve srovnání s jinými
státy?
Obliba psích sportů obecně se
postupně vyvíjí a nachází nové
nadšence, takže se naše základna
postupně rozrůstá. Každopádně
například v Anglii, kolébce tohoto
sportu, je to úplně jiná liga a celkové
podmínky jsou tam úplně jiné.
Je velký rozdíl mezi špičkou
a řekněme rekreačními závodníky?
Určitě. Na neoficiálních závodech
jsou mnohem méně přísná pravidla,
u mladých psů/psů začátečníků

vám povolí i běžet s hračkou, což
je na těch oficiálních zakázáno.
Rozdíl je i v čase stráveném na
tréninku. Rekreační závodník
investuje do parkuru mnohem
méně času než profesionál.
Vyžaduje pes na agility nějakou
speciální péči/výživu/ošetření?
Určitě ne. Říkám to vždy a všem,
základem je kvalitní strava a psovi
není potřeba nic přidávat. Pokud
bychom však stejně měli potřebu
něco přidat, je možnost podávat
preventivně kloubní výživu –
přípravků je na trhu spousty,
ať už v práškovém, tabletovém,
nebo i
sirupovém podání.
Psovi můžeme dále naordinovat

Odjela jsem studovat do Hradce
Králové a pes zůstal v Praze. Po
návratu jsem začala studovat
VŠ, pracuji na dvou veterinárních
klinikách, podnikám ve službách
pro zvířata a začínám se věnovat
zvířecí fyzioterapii. Krom toho,
i když mám svou Andulu ráda stále
stejně, se na ní začal podepisovat
zub času. Bohužel nestárnou jen
lidé, stejně tak u psů přináší stáří
často zdravotní neduhy.
Co na psech nejvíce miluješ?
To, že neublíží tak, jako to umí
lidé. Jak se říká, „pes je jediné
stvoření, které vás miluje více než
sám sebe“.
Štěpán Pelán
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NTS Computer, a.s.
Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice
info@nts.cz
www.nts.cz
Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 383 323 511

Zabezpečíme Vaše obydlí
Jednoduché zabezpečení Vašich objektů
(garáž, stodola, dům, chalupa, ...)
V případě zájmu o vyšší
zabezpečení Vašeho obydlí,
Vám připravíme
nabídku na míru.

ovládání přes mobilní telefon, bezdrátovou klíčenkou,
v případě poplachu Vám zařízení zavolá a pošle SMS zprávu

Minialarm ePIR je vybaven :

zabudovaným detektorem pohybu
mikrofonem pro skrytý odposlech
integrovaným bezdrátovým modulem
čidlem teploty
záložní baterií, která po výpadku hlavního
napájení vydrží minialarm napájet 24hodin

Minialarm ePIR

8 900Kč
s DPH

Kompletní alarm
v jediném pohybovém detektoru

včetně instalace
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Výroba

domácího mýdla

Věra
Dobešová

reiki, masáže
výklad z karet

TESAR

 123 456 789

František
NOVÁK

tesarské, klempírské a pokrývacské práce
kompletní montáz šikmých a plochých strech
falcované krytiny, okapové systémy
izolace, krovy, pergoly, sádrokarton,
provetrané fasády, lešení

www.webstránky.cz

Vyrobte si domácí mýdlo,
pro sebe či své blízké.
Nabízíme širokou škálu
vůní a barev.
sleva

akce měsíce

20%

