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Strakonice se opět staly Mekkou pro dudáky 

a  folklórní umělce z celé Evropy.
Léto se neodvratně chýlí ke svému konci, 

a jak je již ve Strakonicích každý druhý rok 

tradicí, jeden z posledních srpnových víkendů 

patří město dudákům. Ti se na jih Čech sjíždějí 

nejen z naší republiky, cestu sem opakovaně 

nacházejí příznivci folklóru z mnoha zemí 

napříč celým starým kontinentem. 

Letošní, již jednadvacátý ročník Mezinárodního 

dudáckého festivalu navazuje na jeho bohatou 

tradici. Vůbec první ročník festivalu se uskutečnil 

v roce 1967 u příležitosti 600. výročí založení 

města. Od té doby se toho ve městě změnilo 

mnoho, ale myšlenka a duch festivalu zůstávají 

stále stejné. „Na MDF jezdíme se ženou již 

mnoho let. Nejsme právě skalní příznivci dud 

jako takových, ale skvělá atmosféra a pohoda, 
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která na celé akci panuje, nás vždy pohltí“, 

vysvětluje pravidelný návštěvník festivalu.

Program samotný, jejž měla na starost 

programová rada, byl rozložen do čtyř dnů 

a své místo v něm našlo na 50 souborů 

různých věkových kategorií a okolo 40 dudáků 

jednotlivců. Bez nadsázky lze říci, že dudáci 

obsadili celé město – kromě hradního nádvoří 

také dvůr Měšťanského pivovaru, Rytířský sál, 

dům kultury, letní kino, Maltézský sál a také 

kostel sv. Markéty. Již čtvrteční večer také 

ukázal, že zájem o festival je jako každoročně 

veliký – průvod městem doslova zaplavil 

centrum a tradiční dudácké kasací, které akci 

oficiálně zahájilo, bylo beznadějně vyprodané. 

Ti, kteří se dovnitř nedostali, si však náladu 

zkazit nenechali a bavili se v okolí hradu.

Kromě kasací a hlavních vystoupení 

zahraničních souborů v pátek a v sobotu večer 

měl také návštěvník pestrou paletu dalších 

možností, které program nabízel. Organizátoři 

nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky – 

v  sobotu dopoledne byl v Maltézském sále 

na programu interaktivní pořad s názvem Jak 

Kuba hezkou písničkou osvobodil princezničku 

maličkou, kde měly děti možnost se seznámit 

s  hudebními nástroji a zazpívat si. Již ve 

čtvrtek odpoledne také došlo v parčíku před 

letním kinem ke slavnostnímu odhalení busty 

Josefa Režného – českého folkloristy a dudáka, 

který se do značné míry podílel na založení 

MDF a v  posledních letech byl také čestným 

předsedou jeho programové rady. Odhalení se 

zúčastnila také manželka Julie Režná s rodinou 

a taktéž anglický dudák Neil Smith, jehož 

s  Režným pojilo dlouholeté přátelství. Na pana 

Režného také v pátek odpoledne zavzpomínali 

jeho přátelé i zahraniční hosté v Rytířském 

sále. 

S festivalem jsou také spjaty výstavy, které 

měli občané možnost vidět v průběhu srpna, 

resp. do září. V muzeu středního Pootaví je do 

14. tohoto měsíce veřejnosti přístupná výstava 

s názvem Dudy aneb to nejzajímavější ze sbírky 

strakonického muzea. 

Mezinárodní dudácký festival s pořadovým 

číslem dvacet jedna měl vše, co se od něj 

očekávalo, a co mít měl. Kulturní zážitek byl 

výjimečný, atmosféra skvělá a po organizační 

stránce nebylo mnoho co vytknout. Nedělní 

závěrečné vystoupení zahraničních souborů 

bylo tou nejlepší pozvánkou na další ročník. Za 

dva roky zas!

Strakonice se opět staly Mekkou pro dudáky a folklórní umělce z celé Evropy.

Autor Zuzana Hakrová

Autor Zuzana Hakrová

Štěpán Pelán
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Kavárenské historky dle Ivana Mládka

Pondělní podvečer 15. září zpříjemní v Rytířském 

sále strakonického hradu humoristický pořad 

zpěváka, textaře, baviče, kreslíře, humoristy a hráče 

na bendžo, Ivana Mládka (* 1942) a jeho dvou 

kamarádů/hudebníků. „Kromě našich známých 

písniček uslyší diváci i  ty méně známé a hlavně 

mnohé humorné historky, které dávám k lepšímu 

jen komornějšímu prostředí,“ prozrazuje něco více 

o pořadu, který přiváží do Strakonic, kam nezavítal 

poprvé.

„Když se řeknou Strakonice, samozřejmě se mi 

v  prvé řadě vybaví dudák, jízdní kolo eska a také 

jedno z  našich prvních vystoupení, které živě 

přenášel Československý rozhlas. Bylo to někdy 

v  roce 1976… a myslím si, že se dodneška některé 

pasáže z tohoto pořadu v rozhlase vysílají.“

Ačkoliv vystudoval Vysokou školu ekonomickou, 

kde – jak sám podotknul – prolézal ekonomicky 

„o  prsa“, zamiloval si jazz, kterému se začal 

věnovat již dokonce v sedmnácti letech. „Měl jsem 

z dětství určité základy na housle a kytaru, takže mi 

nedělalo velký problém se rychle přeorientovat na 

tenorové banjo. Hrál jsem  ve mnoha dixielandových 

kapelách, některé  jsem i  sám zakládal.“

V roce 1968 na půl roku emigroval do Francie, 

kde se živil hraním na banjo a balalajku v ruských 

emigrantských klubech. „Nikdy nikde jsem nepotkal 

tolik skvělých lidí jako právě v ruské pařížské 

komunitě. To byli ale všechno potomci  ruské 

inteligence, kterou komunisti po v roce 1917 

vyvraždili anebo vyhnali ze země,“ dodává. 

Možná málokdo o něm ví, že se věnuje i malování. 

Společně s Jaroslavem Myslivečkem se stali 

zakladateli důsledného antiperspektivismu. Co 

si pod tím ale představit? „Znamená to kreslení 

v  důsledně převrácené perspektivě, a to mě poprvé 

napadlo někdy v  roce 1977 při kresbě vlaku pro 

Mladý svět. Otiskovali mou písničku „Rychlík jede 

do Prahy“ a chtěli k ní ode mne nějakou kresbičku. 

Ačkoliv se mělo jednat o jednorázový žert, společně 

s Jardou jsme uspořádali překvapivě komerčně 

úspěšnou výstavu, která obsahovala mé plátnové 

kresby ze zájezdových námětů a Jardovo olejové 

dotvoření.“ Díky tomu vystavovali nejen v Česku, ale 

i v zahraničí. 

Pro mnoho z nás je však znám především 

psaním a  vymýšlením scének, písničkových 

klipů a monologů pro Pitkina, Kubu, Kušnírovou 

a  Roubychovou, průvodní slovo pro Plačkovou, a  to 

mu bralo mnoho času. „Některé naše pořady se 

povedly, některé ne zas tolik, ale v každém případě 

jsme při jejich natáčení zažili spoustu legrace.“

A jestli mu ta práce někdy chybí? „Možná trochu jo, 

ale už se cítím být trochu unavený                   a  všechny 

svoje zbývající síly soustřeďuji  na naše četná veřejná 

vystoupení. A pak chci už dělat jen pro lidi, kteří náš 

humor chápou a mají nás rádi – a to jsou ti, kteří 

na nás přijdou, nebo si koupí desku anebo knihu. 

V  médiích  se z padesáti procent vnucujete typu lidí, 

kterým nejsou naše pořady vůbec určeny.“

Po svých sedmdesátinách v roce 2012 se rozhodl 

dát se pro média do penze, už nechce v televizi ani 

„vystrčit čumák“. Přes léto ale stále jezdí nonstop 

po countryových a rockových festivalech, obecních 

slavnostech a dalších velkých veřejných akcích 

společně s Banjo Bandem. Oddychne si vždycky až 

v zimě, kdy zahrají jen sem tam pro nějakou firmu 

anebo v poklidu po klubech.

A co by byl rád, aby se lidem vybavilo pod jeho 

jménem. Tak určitě cokoliv kromě tak známé 

písničky jako je Jožin z Bažin, kterou nahrál pro 

maskota kapely svého kamaráda Zdeňka Navrátila. 

„Ale toho se asi nedočkám,“ říká na závěr.

autor Kevin v Ton

autor Kevin v Ton

Josef Němec
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„Měl jsem strach, co mě čeká - vracím se bohatší 

po stránce pedagogické i osobnostní.“

Slova Richarda Bartona, sedmadvacetiletého 

pedagoga, kterému je tento článek věnován, 

výmluvně shrnují jeho působení jakožto 

učitele anglického jazyka na volyňské střední 

a jazykové škole. V malém jihočeském městě 

strávil celkem tři roky, po kterých se vrátil 

zpět do rodného Irska. V rozhovoru s ním 

se dozvídáme, jaké to je žít a učit cizí jazyk 

v zemi, jejíž řečí umíte při příjezdu pouze 

pozdravit.  

Jak jste došel k rozhodnutí jít učit do 
České republiky?

Vždycky mě lákalo poznávání jiných kultur 

a  nových lidí, tahle práce tak v podstatě 

spojila tyto dvě věci. Co se výběru země týče, 

právě v době, kdy jsem si dělal učitelský 

kurz, se naskytla možnost pracovat tady, tak 

jsem dlouho neváhal, jelikož Česká republika 

je u  nás řazena k populárním destinacím 

a  mě osobně velmi zajímala.    

Co vám to dalo a co vzalo?

Tahle práce mi především dala. Poznal jsem 

celou řadu zajímavých lidí a získal mnoho 

cenných zkušeností při práci se studenty, 

krom toho se nyní cítím jistější mezi lidmi. 

Co se negativních aspektů týče, zmínil bych 

hlavně stresující pracovní prostředí. 

Jak by vypadalo srovnání lidí obecně 
a studentů v Česku a v Irsku z vašeho 
pohledu?

Vždy se snažím negeneralizovat lidi, když 

poznávám novou zemi, ale myslím, že zde 

určité rozdíly patrné jsou. Češi jsou více 

přímí, což považuji za dobré, také umějí 

lépe hospodařit s volným časem. Srovnávat 

studenty je obtížné, nicméně ti zdejší ke mně 

byli vždy slušní a otevření. 

Jak jste se vypořádal s faktem, že jste 
nemluvil stejným jazykem jako vaši 
studenti? Byla to výrazná překážka? 

Většinou to problém nebyl, ale ve slabších 

třídách to byla občas docela výzva, zejména 

co se týče kázně a udržení jakési hladiny 

zájmu. I když to vždy snadné nebylo, jsem 

rád, že jsem si tím mohl projít – pomohlo 

mi to růst nejen ve třídě, ale také za jejími 

dveřmi. 

Jak obtížné bylo žít v zemi bez znalosti 
jejího jazyka?

V určitých situacích to bylo náročné, ale 

byla to má volba sem jít, tak jsem se s tím 

musel nějak poprat. Nejhorší byly každodenní 

činnosti jako kupř. nakupování. 

Čemu jste věnoval volný čas?

Ve volném čase jsem hodně cestoval 

po republice, navštívil jsem různá místa, 

například Plzeň, České Budějovice, Ostravu, 

také na Šumavě se mi velmi líbilo a byl 

jsem tam hned několikrát.  Je jasné, že mi 

možnosti poněkud sužovala jazyková bariéra 

– pochytit alespoň něco v češtině pro mě 

bylo velmi náročné a taktéž má výslovnost 

byla podle reakcí okolí místy velmi legrační. 

Co máte v plánu do budoucna?

Po této zkušenosti, která mi mnoho dala 

a  mnohému mě naučila, bych rád pokračoval 

ve studiích a možná se zaměřil na oblast 

sociální péče nebo něčeho podobného, 

možností je spousta. 

Štěpán PelánOsobní archiv Richarda Bartona.

Osobní archiv Richarda Bartona.

Osobní archiv Richarda Bartona.
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA

          Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Povážská 266, Strakonice 386 01
727 818 359

Zapojte se do naší rubriky i Vy...
Noviny Maxim děkují všem svým čtenářům za přízeň. 
Dovolujeme si zveřejnit výzvu, že zajímavé příběhy, svědectví a fotografie 
přibližující historii Strakonic, a které se rozhodneme zveřejnit, 
oceníme poukázkou do kavárny Maxim v hodnotě 200 Kč.

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

Jan Malířský

Dnes pokračujeme v Bavorově ulici domem č. p. 

31, ve kterém bývala mlékárna. Bydleli zde průvodčí 

Václav Vavruška s manželkou Antonií, dále zde žili Karel 

Vavruška, berní tajemník Josef Masák, pletař Stanislav 

Bechyňský s manželkou Eugenií, švadlena Josefa 

Kunešová, Vojíků, dělnice  Josefa Janečková a  Josefa 

Supíková. Původně zde bývala hospoda a  snad 

i  nevěstinec a  hostinským zde byl pan Jan Ryska. 

Dnes už po něm není ani stopy, jen novinový stánek 

na jeho místě stojí, v současné době na prodej. Dalším 

zbouraným domem je č. p. 32, kde míval koloniální 

obchod pan František Mráček s manželkou Růženou. 

Později zde býval Český myslivecký svaz, v  jehož výloze 

jsem si rád prohlížel vycpaná lesní zvířata. 

Dalším zbouraným domem se zahradou bylo č.p. 33, kde 

bydleli zahradník Josef Endres s manželkou Antonií, svrškař 

František Macner s manželkou Marií a soukromnice 

Anna Mlíčková. Následovala malá ulička, v níž vpravo byla 

zahrada Králů, kterou měl pronajatou pan Sosna. 

Za uličkou v místě kruhového objezdu stál dům č. p. 34, 

poslední patřící k Bavorově ulici. Původně malé stavení 

rolníka a obchodníka Petra Habersbergera, který zde žil 

s manželkou Josefou učitelkou. Dům později přestavěl 

na dvoupatrový a mimo hospodářství se věnoval prodeji 

dřeva a uhlí. Dále zde bydleli a podnikali: vrchní veterinární 

komisař Josef Zatloukal s manželkou Alenou, kočí Jan 

Fürbach s manželkou Josefou, inženýr závodu Augustín 

Voborník s manželkou Hedvikou, kožešnictví zde měl Jan 

Kettner a zařízení pro instalatéry zde měl pan Líbenek. 

Dál zde bydlely soukromnice Jana Habersbergerová, 

Anna Potůčková a Marie Kettnerová. Tím jsme opustili 

Bavorovu ulici.

Pokračujeme po spodní části Velkého náměstí (dříve 

náměstím Svobody) domem č. p. 35. Ten patřil MUDr. 

Emilu Touškovi za války vojenskému lékaři, později 

praktickým lékařem a nakonec až primářem strakonické 

interny, který zde bydlel s manželkou Jaroslavou. Ve 

výslužbě ještě pracoval jako praktický lékař. Jeho dcerou 

byla paní Nedvědová jejíž syn  MUDr. Miloš Nedvěd byl 

doktorem ve Vimperku. Dnes dům patři jeho sestře 

paní Pejšové. Je to veliký dům a tudíž se zde vystřídala 

řada obchodníků, řemeslníků i podnájemníků, z nichž si 

některé připomeneme. Knihařství zde měl pan František 

Ondrášek, bydlel zde i s manželkou Marií. Drogerii zde 

míval pan Bohumil Bajer, který taktéž vyráběl kosmetiku. 

Místní trafiku zde měla paní Anna Hilmerová, koloniál zde 

měl pan Václav Sokol a žil zde s manželkou Růženou. Dále 

zde bydleli: zahradník Josef Troška s manželkou Annou, 

štábní četnický strážmistr Václav Chán s manželkou 

Růženou, materialista František Verner, koloniál zde měla 

paní Karla Hrbková, modistka paní Emílie Urbanová, 

holič pan Karel Špička, strojní zámečník Vojtěch Kůs 

s  manželkou Annou, poštovní úředník pan Antonín 

Novotný s manželkou Růženou, tovární dělníci Josefa 

Šulcová, Marie Krausová, Josef Kratěk, Jan Haupt a paní 

Marie Kovářová v domácnosti. Trafiku zde měla paní 

Hrašová. Nyní je zde květinářství a ze strany domu byla 

Hypo, stavební spořitelna, dnes je zde prodejna Sluníčko, 

farmářské potraviny. Dům je mi dosti známý, protože 

v  něm poslední roky života, než šla do LDN ve Volyni, žila 

moje maminka. Bydlela zde určitou dobu s rodinou moje 

dcera a i můj synovec s rodinou. Vedle maminky bydlela 

paní Rainerová, jejíž syn byl doktorem v Sušici. Dál zde 

bydlely sestry Kůsovy, Kohoutů  a řada dalších rodin. Od 

dalšího domu č.p. 44 nás dělí Lázeňská ulice, do které 

se vrátíme až skončíme náměstí a Lidickou ulici. Příště 

začneme Papežovými domy.

Dnes již zbouráno a na jeho místě je kruhový objezd.

Vojáci vracející se z I. svět. války kolem domu č. 35.

Kříž s Kriste před Papežovými domy, dolu za ní 
je  Lázeňská ulice.

Opravený dům č. 35je  Lázeňská ulice.

Zadní části domů v Bavorovo ulici,.
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Nechci žít diář, ale život, říká talentovaný student FAMO a režisér Filip Oberfalcer.

Kde se v tobě vzal zájem věnovat se režii? 

Odmala se snažím vyhýbat velkým a zásadním 

rozhodnutím. Po základce jsem šel na gympl, 

protože jsem nevěděl, kam jinam a po gymplu 

jsem šel na umělecký obor, abych tak rychle 

nezestárnul. Ovšem v takových pětadvaceti už 

asi nějaké to pragmatičtější rozhodnutí budu 

muset udělat, abych se uživil. Anebo taky ne.

Tvůj snímek, domnívám se debut, „Kašlete 
na předsudky“ vzbudil v široké veřejnosti 
především pozitivní reakce. Proč zrovna 
tento námět? 

Ano, je pravda, že když už něco slyším, 

tak je to jen chvála. Dost možná je to také 

tím, že se jedná o komedii a protože většina 

studentských filmů bývá spíše vážných. Nebo 

alespoň záměr takový bývá. Jinak k námětu 

mě vedla skutečnost, že mnoho mých přátel je 

potetovaných a jsou to skvělí lidé a štve mě, 

že část společnosti odsuzuje ostatní jen proto, 

že se rozhodli si své tělo trošku pozměnit. Ale 

je snad jejich, ne?

Můžeš popsat čtenářům natáčecí dny? 
Kolik jich bylo a jak probíhaly?  

Byl to jen jediný den a byl mrazivý, větrný 

a  vyčerpávající!

V nynějšku natáčíš další „kraťas“. Pomyslná 
laťka je vysoko, lidi se těší. To nelze nevnímat, že?

Ano, do konce září by snad měl vyjít. Bude se 

jmenovat: „Jděte mi do háje!“ Vnímat to vcelku 

jde, vlastně se mě na to totiž nikdo ani neptá. 

Alespoň je vidět, že je ještě na čem pracovat!

Můžeš, prosím, prozradit, o co vlastně půjde?

Žiješ si v poklidu svůj život, když v tom ti 

do něj vstoupí femme fatale a ty se jí začneš 

poddávat a zjištuješ, že už bys vlastně ani 

nemohl být bez ní. Když jednoho dne o ni 

přijdeš a nastává období prázdna, možná 

ještě intenzivnější než byly ty okamžiky štěstí. 

Je to špatný, všude ji vidíš. Pak ale zjistíš, že 

rána se léčí a strup se změní v jizvu. Chci, 

aby ten film byl o tomhle, o koloritu života. 

Věci, které nás teď tak moc trápí, budou za 

půl roku nesmysly. Situace a  noční rozhovory, 

které sis v hlavě přehrával jak film, se změní 

v útržky. Ale nebude to tak nudný, jak to zní. 

(úsměv)

Studuješ na FAMO v Písku. Posouvá tě 
studium tam, kam potřebuješ? 

Nevím, jestli přímo posouvá, ale rozhodně 

mám možnost pracovat s lidmi, ke kterým bych 

se jinak stěží dostával.

Co bys v budoucnu rád dokázal? Máš určité, 
předepsané cíle? 

Předepsané nemám nic. A nemám rád, 

když mi kdokoliv něco takového má tendenci 

vymýšlet. Jediný, kdo mi smí něco předepsat, 

a to jen občas, je lékař. Nechci žít diář, ale 

život. Vím, že jediné co musím, je splatit 

dluh vůči svým rodičům. Ale ne jim, ale svým 

dětem… A strom jsem zasadil už dávno.

Roman Škoda

osobní archiv Folipa Oberfelcera

osobní archiv Folipa Oberfelcera

Autor: Matěj Kosák; vyfoceno na natáčení 
krátkého fi lmu „Jděte mi do háje!“
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Přijmeme realitní makléře

Vysoké ohodnocení! Nabízíme nadprůměrný 

příjem, nejvyšší provize u RK. Přátelský kolektiv, 

trvalá podpora firmy nejen v začátcích, ale stále. 

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, ochotu 

pracovat s lidmi. Práce pouze na ŽL, výuka i školení 

zdarma. Jednoduchá práce v okolí domova, kdekoliv 

v okrese ST.

Reality Hrdlička, tel.: 730 518 083

Do poradenského místa ve 

Strakonicích přijmeme finančního 

poradce ČMSS

-Hlavní náplní práce bude péče o stávající klienty

- Nabízíme bezplatné základní proškolení a  průběžné 

zvyšování kvalifikace

- Zázemí silné společnosti

- Středoškolské vzdělání podmínkou

- Nástup od 1.10.2014

Bc. Eduard Lukeš, Obchodní ředitel ČMSS, tel.: 602  

420 932, e-mail: eduard.lukes@cmss-oz.cz

Přijmeme prodavače/ku     

maso - uzeniny na dvousměnný provoz. Požadujeme 

alespoň střední odborné (vyučen) vzdělání

Volejte Kaufland Česká republika, v.o.s.

+420 383 324 377

Product Manager

 Electronics - Prodej elektronik pro řízení motorů 

pro Tesla Blatná, a.s. Náplň práce: hledání nových 

obchodních příležitostí v tuzemsku i v zahraničí, 

rozvoj obchodních vztahů a péče o stávající zákazníky, 

vedení obchodních jednání, tvorba marketingové a 

obchodní strategie, účast na zahraničních veletrzích. 

Požadujeme: VŠ/SŠ.

Volejte JOBSYSTEM, s.r.o.

224 819 391

Obchodní zástupce

 Práce na plný úvazek, hlavní pracovní poměr. Min. 

stupeň vzdělání: ÚSO. Nástup možný ihned. Mzdové 

rozpětí: 10000 až 25000 Kč. Požadavky: vyučen v 

oboru automechanik nebo prodavač pro motorová 

vozidla, praxe vítána, znalost práce na PC, výborné 

komunikační schopnosti a vystupování, samostatnost, 

zodpovědnost, flexibilita, ŘP“.

Volejte Auto - Lenc

777 917 788

Přijmeme vedoucí/ho oddělení 

kvality. 

Požadujeme VŠ/SŠ, znalost NJ pro denní komunikaci 

se zákazníky, AJ výhodou, min. 3 roky v automotive 

na obdobné pozici, zkušenosti s řízením odd. 

kvality, znalost systému TS 16949:2008, standardů 

automotive (PPAP, APQP), stat. metod SPC, štíhlé 

výroby, flexibilitu (služební cesty), ŘP. 

Volejte DURA Automotive CZ, k.s.

+420 383 451 210

Obsluha kalicí linky na nepřetržitý 

provoz

Požadujeme min. nižší střední odborné vzdělání. 

Náplní práce je programování a obsluha kalicí linky 

na základě údajů z technického výkresu výrobku a 

obsluha lisu dle výkresu jak výrobek správně založit 

do přípravku. 

Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.

+420 383 337 202

Cukrářka 

na dvousměnný provoz. Požadujeme alespoň střední 

odborné (vyučen) vzdělání. Vhodné pro absolventy, 

nástup od 01.09.

Volejte Cukrárna Segafredo-city

+420 602 659 545

Automechanik

v dopravní firmě, který má zkušenosti s opravami 

nákladních vozidel (DAF, MAN). Výuční list nebo praxe 

v oboru je výhodou.

Volejte ŠINDELÁŘ SPEDITION, s.r.o.

+420 731 123 131

Přijmeme servisního
 mechanika vysokozdvižných vozíků. Požadujeme 

vyučení - obor opravář zemědělských strojů 

nebo automechanik, praxi nejlépe v oblasti oprav 

manipulační technik.

Volejte ČZ, a.s.

+420 383 342 241

Přijmeme kuchaře/ku.    

Požadujeme vyučení v oboru kuchař/ka, samostatnost, 

spolehlivost, praxi v oboru 3 roky. 

Volejte MALÝ & ROUBAL GASTRO, s.r.o.

+420 608 761 116 

Přijmeme řidiče

 nákladního vozidla pro vnitrostátní dopravu. 

Požadujeme alespoň střední odborné (vyučen) 

vzdělání, řidičský průkaz sk. B, C, E, profesní průkaz, 

digitální kartu do tachografu, čistý trestní rejstřík, rok 

praxe. 

Volejte Marek Zíka

+420 602 420 590

Přijmeme operátora

 lakovny na dvousměnný provoz. Požadujeme 

alespoň střední odborné (vyučen) vzdělání, flexibilitu, 

samostatnost, zručnost, spolehlivost. Nástup od 

01.09.

Volejte Knürr, s.r.o.

+420 383 312 106

Přijmeme eletrikáře

 na dvousměnný provoz. Požadujeme min. střední 

odborné vzdělání, vyučení. Nástup od 01.10.

Volejte Vodňanská drůbež, a.s.

+420 383 838 010

Přijmeme řidiče

 sk. B. Požadujeme alespoň základní + praktickou 

školu, řidičský průkaz sk. B.

Volejte Jaroslava Vindišová

+420 602 124 353

Přijmeme řidiče / traktoristu. 

Požadujeme vyučení v oboru opravář 

zemědělských strojů nebo příbuzném, řidičský 

průkaz sk. B, C a T, profesní průkaz řidiče, rok 

praxe jako řidič. Vhodné pro absolventy. 

Volejte Zemědělské družstvo Přešťovice

+420 602 115 740
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Bezpečný návrat do školy

V pátek 29. září od 14 hodin pořádalo obchodní 

centrum MAXIM akci, jež byla zaměřena na děti 

školního a předškolního věku. Cílem a především 

hlavní myšlenkou bylo obeznámit naše ratolesti 

s  riziky na silnicích vzhledem k rapidnímu zvýšení 

nehod na silnicích jihočeského kraje. Podle slov 

mluvčí strakonické policie Jaromíry Novákové je 

stav více než alarmující a je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost zejména prevenci, aby čísla již dále nerostla, 

ale nabrala opačnou tendenci. Dále poukazuje na 

skutečnost, že toto není pouze ojedinělá akce. „Policie 

ČR ve Strakonicích pořádá pravidelně nejrůznější akce, 

přičemž bych vyzdvihla návštěvy základních škol, kde 

se děti formou hry učí porozumět základním principům 

dopravy a  osvojují si mimo jiné dopravní značky,“ 

doplňuje paní Nováková. 

Kromě Policie zde měly děti možnost vidět také další 

složky IZS – integrovaného záchranného systému. Na 

břehu řeky si děti také mohly prohlédnout a vyzkoušet 

vybavení záchranné služby a hasičského sboru. Obé 

se těšilo velké oblibě. Pozornost si okamžitě získaly 

brýle, které simulovaly stav, kdy má člověk v krvi 

1,5 promile alkoholu, další měly přiblížit, kterak se 

člověk cítí po požití psychotropních návykových látek. 

Ačkoliv jsme zprvu nevěřili, pocity po nasazení brýlí 

byly poněkud překvapivé – čára, kterou měl jedinec 

následovat, se zdála být všude jinde, jen ne pod našima 

nohama. Protože byl tento pokus určen primárně pro 

nejmenší návštěvníky, můžeme doufat, že splnil svůj 

účel a  alkoholu se budou ještě dlouhá léta  velkým 

obloukem vyhýbat. „Děti byly nadšené, osobně si 

myslím, že je to velmi prospěšná věc,“ řekl nám jeden 

z přítomných policistů. 

A jelikož děti jsou stvoření hravá a zvídavá, nemohl 

chybět doprovodný program, kterým je provázela 

moderátorka Ivana Váchová. Pro dokreslení atmosféry 

byla k dispozici hudba. V budově OC MAXIM byla také 

k dispozici pestrá paleta zábavných stanovišť, kde 

si návštěvníci mohli zasoutěžit, pobavit se či získat 

hodnotné ceny. V prvním podlaží budovy, po zakoupení 

soutěžní kartičky, jež stála symbolických 25 korun, 

upoutala pozornost DM Drogerie se svým vědomostním 

kvízem. Po jeho absolvování následovalo hledání rozdílů 

v MAKO FOTO, posléze se dostaly ke slovu šikovné 

dětské ruce při skládání papíru v OLYMPIA PAPÍR. 

Před vstupem do druhého podlaží jsme měli možnost 

se občerstvit, a to v OBČERSTVENÍ SPECIÁL, kde jsme 

k nákupu obdrželi palačinku zdarma, případně u pana 

Pekaře dobrotu pro Vaše dítě, zahanbit se nenechalo 

ani MAXIM CAFÉ, které malým strávníkům darovalo 

kopeček zmrzliny. Opomenout nesmíme ani balonkové 

tvoření a tvarování zvířátek z balonků, které nás těšilo 

přímo u vstupu do soutěžního areálu. 

Po vystoupání do poschodí s pořadovým číslem 

dvě se děti povětšinou hrnuly do prodejny HM 

STUDIO HRAČKY, kde na ně čekaly drobné 

sportovní soutěže. KOČÁRKY EVA KOHOUTOVÁ 

MOKRÁ přispěly se svou soutěží a malování na 

obličej bylo na programu v ELEKTRO NĚMCOVÁ. 

Kdo se nestihl občerstvit o patro níže, mohl využít 

limitované nabídky v PIZZERII VENÉZIA, kde byla za 

pouhých 45 korun k dostání pizza. 

Podlaží třetí pak nabídlo „Vítkův chodník“, po jehož 

splnění byl soutěžící odměněn glitrovým tetováním 

zdarma – tuto aktivitu nabízela MANIKŮRA PAVLA 

CHADRABOVÁ. V MODRÉ PYRAMIDĚ, kde se děti 

očividně nejvíce vyřádily, se nacházel skákací hrad a 

soutěž o ledovou tříšť. Na zpáteční cestě jsme mohli 

ochutnat Ovocňák v TOLEDU. 

Dalšími sponzory, kteří hrdě přispěli, jsou: AXIS 

OPTIK – sleva 15%, NOVÁK – párek v rohlíku za 10 

kč. V  neposlední řadě obšťastnila chuťové buňky 

nejmenších po nákupu soutěžní kartičky cukrová 

vata, která se těšila velké oblibě. Naopak k fyzicky 

náročnějším aktivitám patřila trampolína. Po splnění 

všech úkolů děti obdrželi balíček s odměnou, do kterého 

nám přispěly firmy: DM Drogerie, NTS Computer a paní  

Radka Buchová z Modré pyramidy.

Shodujeme se, že se akce vydařila po všech 

stránkách – organizace fungovala na výbornou, děti 

se ochotně fotily a soutěžení si vychutnávali plnými 

doušky. Ani hlavní myšlenka celé akce nezůstala 

na druhé koleji, návštěvníci si se zájmem prohlíželi 

vybavení všech tří složek IZS a některé si také osobně 

vyzkoušeli. Doufejme, že si děti kromě cen odnesly 

také vědomosti a dojdou při jejich prvním školním dni 

do školy a zpět bezpečně!
Roman Škoda, Štěpán Pelán
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
25.8.2014) do předmětu zadejte heslo: křížovka. Nebo pište na adresu: Povážská 266, Strakonice 386 01, 
na obálku napište opět heslo: křížovka. Dva výherce uveřejníme v příštím čísle novin Maxim společně 

s  řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 8.9.2014 v kavárně Maxim, Bezděkovská 30, Strakonice.

2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky vyhrají poukázku na 
slevu v hodnotě 100 Kč na konzumaci v kavárně Maxim Strakonice.

Tajenka z minulého čísla: HOUBY
Výherci minulého čísla: Alena Čejdíková, Strakonice a Zdeněk Krejčí, Klínovice

 RECEPTY

www.recepty.vareni.cz/

TĚSTOVINOVÝ SALÁT

ZÁLIVKA:   mletý bílý pepř,  2 lžíce pikantní plnotučná hořčice, 

 300 g zakysaná smetana,   sůl

NOVÁ RUBRIKA: Mladý redaktor

Umírám pro dokonalost

První povídka je varováním pro mladé, kteří se snadno mohou stát oběťmi touhy po „dokonalém těle“ 
z  různých módních časopisů. Jaké to může mít následky? Čtěte povídku od Žanety Nešpůrkové .

Jíst či nejíst? To je to, oč tu běží. Jo, dřív jsem 

byla taky taková. Jedla jsem to, na co jsem měla 

chuť, denně seděla u počítače a byla jsem taková 

ta slušňačka, kterou mají všichni učitelé rádi. 

Vlastně to všechno začalo na tělocviku. Oblékla 

jsem si přiléhavé tričko a zjistila, že je mi malé. 

Ale ne kvůli tomu, že jsem vyrostla do výšky. 

Protože já jsem rostla pořád do šířky. Nevím proč, 

ale dala jsem si dohromady, že když se nejí, tak 

se hubne. To byla teda blbost.

A tak jsem jedla nejdříve jen třikrát denně. 

Pak dvakrát, jednou a pak jsem si vystačila jen 

s  jedním jablkem a i to jsem do sebe musela rvát. 

Hlavní ale bylo, že kila šla dolů. Místo šedesáti 

kilo jsem najednou měla čtyřicet dva a  to skoro 

bez námahy. 

Pořád jsem se ale v zrcadle viděla tlustá. Můj 

prospěch ve škole se o hodně zhoršil, kamarádi 

už se o mě taky moc nezajímaly. Byla jsem prostě 

hrozně zaměřená na svoji dokonalou postavu. Každý 

den jsem byla hrozně unavená a snažila jsem se 

moc nemluvit, abych na někoho nebyla protivná. 

„Co se to se mnou děje?“ říkávala jsem si často. 

Postupem času se mi začaly lámat nehty, když 

jsem se česala, vypadávaly mi vlasy, ztratila jsem 

menstruaci…

Vůbec jsem si nespojila, že by to mohlo souviset 

s tím, že hubnu. Vždyť hubnutí je neškodné, ne? 

Tak proč přestávat, že jo. Byla jsem na sebe 

naštvaná, protože na váze sice bylo vidět, že 

jsem zhubla, ale na těle to nebylo vidět vůbec. 

Klíční kosti, kyčel, a dokonce i páteř mi byla vidět. 

Lidé si toho začali všímat a ptali se mě, jestli jím. 

Samozřejmě, že jsem jim řekla, že ano. Ale pak 

to přišlo.

Mamka mě viděla, jak vyhazuju oběd do koše, 

a začalo dlouhé kázání o tom, jak jsem zhubla, 

jak se můj prospěch ve škole zhoršil a tak. Řekla 

jsem jí jen ubohé: „Promiň…“

Asi za týden jsem ve škole omdlela při tělocviku, 

kde jsme běhali jeden kilometr. Odvezla mě 

sanitka a doktorka pak měla takový ty kecy jako: 

„Takhle vychrtlá jsi byla vždycky?“ nebo „Jíš ty 

vůbec?“ Bylo mi na omdlení. Řekla mi, že si mě 

tu nechají a že se koukne, jak krásně jím. Nikdy 

jsem to jídlo nedokázala sníst. Už jen pohled na 

to a chtělo se mi zvracet. 

Tak teď ležím na pokoji, jídlo je tu pětkrát 

denně a od stolu neodejdete, dokud všechno 

nesníte. Sebrali mi i mobil, abych si nemohla 

fotit svoje břicho, je tu neustálé měření pasu, 

stehen, boků. Nikdy takhle stupidně nehubněte. 

Jen si zničíte tělo, vaše rodiče budou doslova 

na prášky a  zameškáte toho tolik do školy. A to 

nechcete.

Opravdu holky… stojí to za to?

Žaneta Nešpůrková, 7.A,  (ZŠ F.L. Ćelakovského)

ilustrační foto
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  BEZ BOURÁNÍ, BEZ NÁSTØIKU

MONTÁŽ 2 HODINY

   ZÁRUKA 5 LET, ZÁSTÌNY, SANITA

Václav Petøík tel: 731 629 803
vpservis.petrik@seznam.cz

Plynoservis
servis a zapojování spotøebièù

zajištìní projektu a revize

pravidelné prohlídky plynových kotlù

VPservis

záruèní a pozáruèní servis domácích spotøebièù

PRODEJ DOMÁCÍCH SPOTØEBIÈÙ GORENJE - MORA
chladírenský servis
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SPORT

Enduro? Závislost, ze které není cesty ven, 

tvrdí motocyklový jezdec Michal Panuška.

V tomto článku zavítáme do světa motocyklů, 

konkrétně se zaměříme na sport zvaný Enduro. 

Enduro je motocyklový sport, při němž je úkolem 

jezdce na motocyklu projet terénním úsekem v co 

nejkratší době. Závodí se na přírodní trati s hlinitým 

nebo hlinitopísčitým povrchem na speciálním 

motocyklu, který musí splňovat nutnou výbavu pro 

silniční provoz. Trať se skládá z testů a přejezdů. Testy 

jsou na vytyčené trati, kde se měří čas průjezdu. Tyto 

testy bývají nejčastěji ve formě cross testu (jezdí se po 

vytyčené motokrosové trati či na louce), nebo enduro 

testu (jezdí se náročný terén s prudkými výjezdy 

a  sjezdy). U přejezdů se čas neměří, nicméně je nutno 

dojet ve stanoveném čase na start dalšího testu. Na 

přejezdové trase jsou kontrolní místa, která jezdec 

nesmí vynechat, jinak dostává trestné body, nebo 

hrozí vyloučení ze soutěže. Přejezdové trasy mohou 

vést i po běžných komunikacích či také obcemi, kde 

závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu. 

Závodníci startují většinou v minutových intervalech 

po dvou až třech jezdcích. Závod dosahuje celkové 

délky 150 až 300 kilometrů.

To, že se jedná o skutečně velice náročný sport, 

nám poví strakonický rodák Michal Panuška, jenž 

se motocyklům věnuje od malička a závodění jako 

takovému od svých čtrnácti let. „Kde se ve mně vzala 

láska k motorkám, opravdu nevím. V rodině nikdy 

nikdo nezávodil. Já jsem ale už jako malý navštěvoval 

různé závody motokrosu a snil jsem, že na té trati také 

někdy pojedu,“ vzpomíná Michal. Když se jednou na 

podobném závodu dal do řeči s  kamarádem, který 

prodával starou motorku, už se to podle Michala vezlo. 

Začal shánět oblečení, chrániče a svůj sen z  dětství 

začal pozvolna naplňovat.

Jednadvacetiletý závodník nejčastěji jezdí 

s  kamarády z týmu na Klatovsku a Plzeňsku po 

lesích a loukách, či na motorových tratích. V zimě si 

na trénování musí najít „své“ místo. „Někdo by mohl 

namítat, že to v zimě nejde, ale možné to je. Je třeba 

se přiobléci a najít si lokaci, kde se nedosahuje takové 

rychlosti, kdy tuhnou prsty na rukou. Na terénní 

motorce je člověk neustále v pohybu, takže se bez 

problému zahřeje,“ popisuje Michal Panuška zimní 

trénink. V létě je dobrým tréninkovým doplňkem běh, 

cvičení v posilovně a různé cviky v  tělocvičně. 

Samotné závody Michal zbožňuje i díky tomu, že 

může zavítat do krásných míst, která nám matka 

příroda nabízí. „Strašně moc se mi líbil závod ve 

Frýdlantu nad Ostravicí ‚O pohár Lysé hory‘. Ten se jel 

v beskydských lesích a to prostředí tam bylo prostě 

úžasné,“ říká s viditelným nadšením.

Enduro má ovšem i stinné stránky. Jedná se 

o  velmi nebezpečný sport a Michal to poznal na 

vlastní kůži, doslova. „ V roce 2010 jsem si ze Sedlčan 

přivezl zlomenou klíční kost, což je velice nepříjemná 

záležitost. Měl jsem také několikrát pochroumané 

vazy v koleni – operace byla nutná. Po tomto zranění 

jsem se hned v prvním závodě zamotal do chumlu 

na startu a přejela mě motorka, to se ale nakonec 

obešlo bez vážnějšího poranění,“ poukazuje na 

nepopiratelnou součást tohoto sportu.

Michal se nicméně s tímto faktem smířil a je spíše 

optimisticky naladěný. „Ani nevíte, jak si člověk na 

motorce pročistí hlavu od všech povinností a  starostí. 

Ano, je to nebezpečná aktivita, ale zároveň je to láska 

na celý život a závislost, ze které není cesty ven. 

Léčebny na to zatím nejsou,“ směje se.

V nynějšku Michal Panuška studuje v Plzni strojní 

fakultu, tudíž na závodění není tolik času. Svoji kondici 

si udržuje častým běháním. Dokonce se zúčastnil 

i půlmataronu, který má vzdálenost více než 21 

kilometrů. Na motorku ale Michal nedá dopustit a ví, 

že se k ní v blízké budoucnosti opět naplno vrátí.

Roman Škoda

autor Michal Panuška

autor Patrik Sulan

autor: Jiří Tesař
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Běh naděje tradičně ožije ve Strakonicích

Ten, kdo nemůže dát bez běhu ani ránu, může být 

znovu spokojen. Jednadvacátého srpna proběhl ve 

Strakonicích jubilejní dvacátý ročník Běhu městem, 

kterého se zúčastnili i olympionici Josef Jánský 

a  Miloš Bečvář, a ve čtvrtek 18. září 2014 se bude 

konat již sedmý ročník tzv. Běhu naděje, který 

pokračuje v myšlence Běhu Terryho Foxe – atleta 

s  rakovinou a amputovanou nohou, který se rozhodl 

svým během napříč Kanadou překonat bezmocnost, 

dodat naději nemocným a nakonec i vybrat peníze na 

výzkum léku proti rakovině – který tradičně pro školy 

začíná krátce po osmé hodině ranní a pro veřejnost 

v  odpoledních hodinách.

Příběh Terryho Foxe

Když 28. července roku 1958 přišel na svět 

v  kanadské provincii Manitoba – v hlavním městě 

Winnipegu – Terrance Stanley Fox – málokdo 

mohl tušit, že jeho život bude vyměřen jen na 22 

let. A ani o den více.

V pouhých deseti letech se s rodinou přestěhovali 

do Port Coquitlam v Britské Kolumbii, kde vyrůstal 

a vzdělával se. Velice soutěživý Terry se stal brzy 

nadějným sportovcem, který hrál rád americký fotbal 

(soccer), rugby a baseball. Nejvíce si však zamiloval 

basketbal, a to ačkoliv byl nižšího vzrůstu. Jeho výška 

dosahovala pouhých 1, 5 metru.

Trenéři mu však radili, že by se raději měl věnovat 

atletice, neboť prý patřil k těm, kdo měl tak 

nespoutanou výdrž. On si však vedl svou a chtěl 

se stát sportovním trenérem, ačkoliv mu chyběly 

finance. Mimo jiné se mu podařilo získat ocenění 

– vysokoškolskou cenu za Nejlepšího atleta, kterou 

dostal společně s jeho přítelem Dougem Alwardem.

V devatenácti letech se jeho poklidný a úspěšný 

život obrátil vzhůru nohama. Byla mu diagnostikována 

rakovina kostí a po roce přišel o pravou nohu, která 

mu byla amputována.

Pobyt v nemocnici, kde viděl mnoho dětí 

onemocněných rakovinou, ho velmi poznamenal. 

Zdrcen bolestí, utrpením a také zjištěním, jak málo 

financí stát přispívá na výzkum rakoviny, se rozhodl 

uskutečnit něco pro boj s touto zákeřnou chorobou.

Po intenzivním tréninku, který trval osmnáct měsíců 

a pět tisíc naběhaných kilometrů, se rozhodl svůj 

záměr zrealizovat.

12. dubna 1980 započal svůj běh – tzv. Maraton 

naděje (Marathon of Hope) – z východního pobřeží 

Newfoundlandu napříč Kanadou. Neusiloval 

o  žádnou finanční odměnu, ale chtěl pouze pomoc 

lidem nemocným, jako byl on sám.

Nevybral si nejkratší trasu, ale tu nejlidnatější 

oblast. Každý den absolvoval trasu rovnou téměř 

maratonské trati. Od každého občana cestou 

vybíral symbolický 1 dolar a celkem tak mohl 

nashromáždit až cca 25 000 000 $.

Za 143 dní urazil neuvěřitelných 5 565 kilometrů. 

Terry se ale dlouho z tohoto úspěchu radovat nemohl. 

Musel běh náhle přerušit díky rakovině, která 

postoupila až do plic. Přidal se zápal plic, tělo upadlo 

do kómatu a 28. června 1981 Terry zemřel. Všechny 

kanadské vládní budovy na jeho počest stáhly vlajku 

na půl žerdi, dokud neproběhl jeho pohřeb.

Terry se tak stal nejmladším držitelem 

nejvyššího civilního vyznamenání země, Řádu 

Kanady, a  dodnes se na jeho počest běhají 

závody. Poprvé se takovýto běh uskutečnil v srpnu 

roku 1981, krátce po jeho smrti. Uspořádal ho 

kanadský podnikatel Isadore Sharp, jehož čtvrtý 

syn také zemřel na rakovinu. Výdělek z této akce 

věnoval na výzkum boje proti rakovině. 

Letošní Běh naděje tradičně pořádá i Muzeum 

středního Pootaví ve spolupráci s Armádou České 

republiky. Účastníci se mohou těšit i na doprovodný 

program, který je pro ně připraven v Letním kině 

a na kterém vystoupí mimo jiné Adam Mišík 

s  kapelou a strakonické mažoretky. Přijdete i Vy 

podpořit dobrou věc?

Josef Němec

autor Lenka Helmová

retro fotka, autor neznámý

retro fotka, autor neznámý
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