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-20%Zdeněk Švehla dělá lidem radost

Pátého října v Sokolovně se konala nevšední 

akce, která přivítala až 120 lidí. Jednalo se o 

koncert Hlas naděje, jehož nedílnou součástí 

byl zpěv Karla Marinova, který pořádá  turné 

po celé republice a představuje svůj hudební 

program doplněný o léčebný zpěv. 

Zdeněk Švehla, který tuto myšlenku přivedl 

k životu a doprovodil ji do Sokolovny, nut-

no dodat po nápadu paní Mirky Bernasové 

a Dagmar Paterové, osvětlí čtenářům, jak a 

především proč vše probíhalo.

„Podstata koncertu byla na základě výtěžku, 

který byl po odehrání věnován Nadaci pro 

transplantaci kostní dřeně v Plzni. Se souhla-

sem pana Marinova jsme pak pořad obohatili 

o vystoupení strakonického sboru HLASOŇ 

a folkové skupiny JISTEM. Velice nás potě-

šilo, že strakonickou veřejnost naše nabídka 

oslovila a koncert navštívilo tolik lidí různého 

věku. Koncert proběhl k veliké spokojenosti 

všech zúčastněných, nesmírně jej obohatil 

i průvodcovský  vtip a moudrost pana PhDr. 

Františka Novotného, známého moderátora 

Českého rozhlasu Praha,“ kvituje pan Švehla.

Ing. Zdeněk Švehla, jak si mnozí zřejmě do-

mysleli, se aktivně zapojuje k oné Nadaci. Ve 

Strakonicích se pravidelně pořádá vánoční 

jarmark, který je velmi prospěšný a díky bohu 

má své příznivce. „Je to k neuvěření, ale na 

prosincové dny desátého a jedenáctého při-

pravujeme již desátý ročník vánočního jar-

marku, který si již  našel cestu ke strakonické 

veřejnosti. Rád bych  touto cestou z celého 

srdce poděkoval všem, kteří nás v naší smy-

sluplné činnosti podporují, jakož i těm,  kteří 

se na přípravě jarmarku podílejí.“

Myslím si, že je naprosto skvělé, že tyto pro-

spěšné, specifické akce vyvolávají v lidech 

pozitivní emoce a hlavně ohlasy. Dokáže velmi 

zahřát, že se pan Švehla setkává jen s přízni-

vými názory a tyto události se ve Strakonicích 

dějí. Buďme za to rádi.
Roman Škoda

foto: osobní archiv Zdeňka Švehly
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Rozhovor s významným hudebníkem Zdeňkem Charliem Blažkem

Kytarista, hudební režisér, aranžér, skladatel 
a  producent Zdeněk Charlie Blažek se 

narodil ve Strakonicích. Absolvoval plzeňskou 
státní konzervatoř. V letech 1989–94 byl 

členem Tanečního a Jazzového orchestru 
Československého rozhlasu. Od roku 1991 
je členem orchestru Golem, který doprovází 

především Petru Janů. V devadesátých letech 
začal spolupracovat s celou řadou zpěváků 

při jejich koncertních turné doma i v zahraničí 
(D.Janda, K.Gott, I.Bartošová, M.David atd.) V  roce 
1993 se stal též hudebním producentem, o devět 

let později se stal členem Ochranného svazu 
autorského. Jako studiový kytarista, aranžér, 

producent či hudební režisér se podílel na více 
než 250 albech z oblasti popu, jazzu, muzikálu 
i vážné hudby. Například album Martina Maxy 

C´est La Vie v jeho produkci bylo oceněno Zlatou 
deskou. Má svoji jazzrockovou kapelu Charlie 

Band, která je od počátku 90. let vnímána 
jako studiová kapela s domovským právem 

v  jazzklubech. K jejímu repertoáru patří kromě 
vlastních kompozic i jazzové standardy. Od roku 

2008, kdy kapela začala doprovázet Helenu 
Vondráčkovou a další zpěváky středního proudu, 

rozšířila svou polohu o pop music. 

Jaké byly Vaše hudební začátky?

Už někdy ve čtyřech letech jsem dostal k vánocům 

plechové housle. V té době jsem k nim měl zřejmě 

vztah dosti vřelý. To se ovšem nedá říct o době, kdy 

jsem začal doopravdy hrát v tehdejší LŠU. V té době 

jsem měl myšlenky spíše na fotbal, řádění na kole 

a  spousty klukovin. To se změnilo až během studia na 

konzervatoři, kde jsem začal hudbou žít naplno. Ovšem 

nejen tou klasickou, kterou jsem studoval, ale i jazzovou 

a rockovou. Tu nám tehdy tak trochu zakazovali. Hrát 

v  rockové kapele znamenalo riskovat vyhazov. 

To zní dosti dramaticky…

No, měl jsem daleko větší trápení s tehdejším 

režimem. Totiž, z osmičky ani z devítky mě nevzali na 

gymnázium, kam jsem původně chtěl, a ani na žádnou 

střední školu. Můj posudek ze základní školy neměl ten 

správný profil, takže mi ani vyznamenání nebylo k  přijetí 

na gymnázium moc platné. Když jsme se odvolali, 

bylo to ještě horší. Průtahy s odvoláním způsobily, že 

se mezitím uzavřely stavy na středních školách i na 

učebních oborech. Mohl jsem jít maximálně na horníka. 

Rok jsem přežil ve skladu potravin a na jaře se hlásil na 

konzervatoř.

Takže si člověk může říct, že jste vystudoval 
konzervatoř a pak vzhůru do showbyznysu..

To by bylo velmi idylické. Po vojně se moje 

cesta stáčela víc k úklidové četě než k muzice. 

Průběžně  jsem po dobu dvou let pracoval v sanacích, 

uklízel a jedno období myl okna, abych měl razítko 

nějakého zaměstnavatele v občanském průkazu. Bez 

razítka to tenkrát nešlo, tehdejší veřejná bezpečnost lidi 

bez razítka sbírala a vozila k výslechu do bartolomějské 

jako příživníky. Hrál jsem při tom v klubech a nočních 

podnicích, kde mimochodem hrály velmi solidní 

kapely. Dost jsem se tam naučil.  Přitom jsem čekal na 

příležitost do stálého angažmá.

A to se očividně podařilo, že?

Nastoupil jsem do tehdejšího Československého 

rozhlasu jako kytarista, jako člen big bandu, který řídil 

Felix Slováček. Byla to obrovská škola, skvělí muzikanti: 

Karel Růžička, Sváťa Košvanec a další jazzoví hráči, 

od kterých jsem se měl co učit. Po pěti letech takové 

studiové práce jsem byl celkem slušně vybavený 

pro další hudební cestu. Ta se uskutečnila v kapele 

Golem. V té jsem vždycky chtěl hrát. Hráli jsme muziku 

nejbližší mému srdci, dalo by se říci funky music se 

skvělou dechovou sekcí. A doprovázeli jsme celou řadu 

pěveckých hvězd - Petru Janů, Josefa Laufera, Helenu 

Vondráčkovou, Karla Černocha, Karla Gotta, Ivetu 

Bartošovou, Michala Davida, Michala Tučného atd.

To je celkem slušný výčet, naplňovalo Vás to?

Správná otázka. Ano, ale každý hudebník má ambice 

uvést do života projekt, který si tak nějak stvoří. 

S   kamarády, kteří se mnou nahrávali ve studiích, 

jsme dali dohromady jazzrockovou kapelu. S tou jsme 

v  klubech hráli moderní úpravy světových standardů 

a  i vlastní kompozice.

Podařilo se Vám uskutečnit nějaké 
zahraniční turné?

Díky muzice jsem projel kus světa a jsem za to moc 

vděčný. Na začátku devadesátých let se zpěváky 

z   New Yorku to bylo turné Best Of Broadway po 

západní Evropě. S Karlem Gottem jsem byl několikrát 

v Moskvě, Kyjevě, na krásném turné po USA. Tam jsem 

byl i s  Petrou Janů a s Martinem Maxou. Moc rád 

vzpomínám na pařížský koncert s Pražskou komorní 

filharmonií. Doprovázeli jsme světová tenorová esa - 

jmenovitě Diega Flóreze a Rolanda Villazóna.

 To je fantastické! Viditelný jste ale byl také 
například v soutěži Česko hledá SuperStar.

Ano, ale je potřeba říct, že jsem byl vždycky spíše 

výrobce hudby a v televizních pořadech ten, který stojí 

ve stínu za zpěváky. V prvních třech ročnících soutěže 

Česko hledá SuperStar jsem připravoval hudební 

základy a hrál v doprovodné kapele. V té době měl tento 

pořad rekordní sledovanost. Velmi rád také vzpomínám 

na živé přenosy pořadů jako ceny Tý Tý nebo Zlatý 

slavík. Tam se scházela vynikající sestava hudebníků.

Co Vás čeká v současné době?

Velmi se těšíme s kapelou Golem na společné turné 

dvou velkých hlasů, jsou to dámy Petra Janů a  Věra 

Špinarová. Krom koncertů ve velkých městech nás 

čekají i dvě vyprodané Lucerny. A Lucerna bude 

i  s  Helenou Vondráčkovou a Charlie Bandem, a to po 

velkém vánočním turné po slovenských městech. No 

a  úplný závěr roku prožiju s Karlem Gottem, hrajeme 

s  ním na Silvestra. 

Jaké aktivity Vás naplňují ve volném čase 
mimo hudbu?

To jsou jednoznačně děti. Tedy děti našich dětí. 

Užívám si dva vnuky, Martina a Míšu. A velkým 

zdrojem doplnění životní rovnováhy a duševního klidu 

je samozřejmě příroda. 

Roman Škoda

foto: Osobní archiv Charlieho Blažka
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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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Cestování je život

Toho názoru nebyl pouze dánský spisovatel Hans 

Christian Andersen, který se proslavil především 

dětskými pohádkami, ale už tomu je více než 114 

let, když ještě v tehdejším Rakousku-Uhersku 

vznikl Spolek přátel přírody a roku 1920 Klub 

československých turistů, kteří k cestování po 

vlasti české naprosto vybízeli.

Ačkoliv nalezneme vcelku podobné aktivity 

i   v   minulosti, jmenujme například náboženské 

poutě ve středověku, cílené návštěvy lázní na 

přelomu 17. a 18. století, či první organizovaný výlet 

v roce 1841 v království na Britských ostrovech; 

rozmachu se cestovní ruch dostává až po druhé 

světové válce a pokračuje až do současnosti.

Jak uvádějí statistiky agentury Czech Tourism, 

Českou republiku navštíví ročně průměrně kolem 

7 milionů lidí. O naše okresní město Strakonice, 

které ročně ze svého rozpočtu vydá přibližně 0,2% 

financí na rozvoj cestovního ruchu, se v roce 2013 

zajímalo necelých 7 tisíc cestovatelů, kteří zavítali 

do městského informačního centra, a skoro 50 tisíc 

turistů si naopak prohlédlo zdejší národní kulturní 

památku – strakonický hrad – či hoslovický mlýn, 

který spadá do správy Muzea středního Pootaví.

Více jak patnáct set cestovních kanceláří v České 

republice obsluhuje své zákazníky a nabízí různé 

zájezdy do tuzemských či zahraničních destinací. 

Výjimkou nejsou ani Strakonice, ve kterém 

najdeme také několik agentur zajišťující kulturní 

i  poznávací výlety, či dovolené. 

Jedna z nich, která sídlí na malém náměstí, 

oslavila v podvečer prvního října dvacet let své 

existence zábavným povídáním o cestování 

v   Rytířském sále strakonického hradu. Na této 

akci mimo jiné předvedl své imitátorské umění 

i   moderátor Petr Stebnický, který přicestoval až 

z  Ostravy a s sebou si přivezl nejen božského Karla 

Gotta, ale i několik známých herců a politiků, v čele 

s Václavem Klausem a Miroslavem Kalouskem, 

kteří zpestřili jeho vtipné vyprávění. Kulturní vložku 

obohatila i operní děva s černohorskými kořeny, 

Marína Kostková, jež zapěla slavné árie nejen 

z  Bizetovy opery Carmen. 

Jedna ze zakladatelek cestovní kanceláře Helena 

Soukupová vzpomíná na dobu, kdy společně s paní 

Paškovou založili tento podnik: „Láska k cestování 

a touha po poznání nás svedla dohromady. Chtěly 

jsme obě umožnit  i dalším lidem cestovat, poznávat 

a odpočívat. A nápad založit cestovní kancelář tedy 

byl brzy na světě.“

Prosadit se bylo náročné především z hlediska 

zajišťování a prodeje služeb cestovního ruchu 

v soukromém sektoru. Díky předchozímu 

dlouholetému působení majitelky v cestovním 

ruchu to ale nebylo tak markantní. 

„Určitě bychom do toho šly obě znovu, i když 

bychom to asi trochu déle zvažovaly – s ohledem 

na dnešní ekonomickou situaci na trhu cestovního 

ruchu. Tuto práci ale máme velice rádi a je nám 

i  částečně naším koníčkem,“ dodává.

Klienti ze Strakonic a jeho okolí prý většinou 

nejraději míří na dovolenou k moři za sluníčkem, 

ale nemalou skupinu tvoří i lidé, kteří si vyberou 

ze široké nabídky poznávacích zájezdů. Navíc celá 

řada zájemců jezdí pravidelně i na jednodenní 

výlety, které jsou s velkou pečlivostí pravidelně 

obměňovány.

 „Člověk, který cestuje s touhou dozvědět 

se, cestuje přes všechny dálky, hlavně k sobě 

samému…,“ jednou poznamenal český filmový 

a divadelní herec, dramatik a scénárista – Jan 

Werich. A měl naprostou pravdu.

Josef Němec

autor fotek: Karel Soukup

Roset s.r.o. Raisova 1004, 386 01 Strakonice,
areál firmy Prima a.s.

www.roset.cz, reklama@roset.cz,  389 771 390

reklamní a grafická agentura

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY S POTISKEM

tužky, propisky, deštníky, zapalovače, tašky, trička,  
hrníčky, diáře, kalendáře, novoročenky, fotoobrazy ...

kompletní nabídka
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Dnes začneme domem č. p. 49, ve kterém se 

vystřídala řada prodejen i nájemníků. Prodejnu 

s   potravinami zde měl pekař Ferdinand Mayer, 

který zde žil se svojí manželkou Boženou. Obchod 

s cukrovinkami zde měla paní Marie Deylová a  po 

ní zde je obchod se zeleninou rodiny Bursů. Na 

druhé straně průchodu byl obchod s klobouky 

ELITE paní Anny Baldyňákové. Pozdě je zde dílna 

na výrobu kartáčů pana Quida Bendla, který zde 

pracuje se svým pomocníkem panem Josefem 

Bendlem, V poslední době je zde prodejna hraček 

POMPO a prodejna Květiny, bývala zde prodejna 

novin. Dále zde bydleli obchodník pan Vratislav 

Fuchs, služebná paní Ludmila Hlinková, Dále 

paní Fuchsová narozená roku 1875, měla syna 

Kurta /nar. 1913/ a dceru Hedviku /nar. 1919/, 

zde mívala obchod s uhlím, bydlela zde i její 

příbuzná vdova Helena Fuchsová /nar. roku 1875/, 

všichni byli židovského původu. Ještě zde bydlela 

služebná paní Anna Šochmanová, Ve dvoře míval 

dílnu truhlář pan Josef Kolář a   švadlena paní 

Blažena Binhacková. Následuje dům č. p. 50 kde 

žil elektrotechnik Cyril Chval s   manželkou Marií 

a měl zde elektro prodejnu. V   jeho šlépějích 

zde později  pokračoval jeho zeť a velký fanda 

pražské Slavie pan Jaroslav Belháček.  Pan 

Belháček býval vedoucím Elektro v č. p. 142, 

na Velkém náměstí, kde se každé pondělí  před 

prodejnou živě o fotbale diskutovalo, často se 

pokračovalo U  Švehlů nebo naproti v Automatu. 

V domě bydleli dále soukromník pan Václav Burger 

s  manželkou Pavlínou, elektrotechnik pan Chodl, 

soukromnice paní Marie Markesová a   tajemník 

sociální demokracie pan František Skolek 

s   manželkou Františkou. Naposledy zde byla 

prodejna dětského oblečení EVA, kde prodávala 

vnučka Chvalů paní Marcela Křiváčková. Dnes 

je zde prodejna optiky ZVON. V   dalším úzkém 

domě č. p. 51 byla  prodejna potravin paní Valerie 

Luftové, později zde měl obuvnictví pan Julius 

Macner, sedlářství a   čalounictví zde měl pan 

Jan Vlach. Dále zde bydlel lakýrník a natěrač pan 

František Bláha, vrchní oficiál ve výslužbě pan 

Jan Vojta a soukromnice paní Růžena Mahlerová. 

Dnes zde jsou Halens Shop a Tris Line s.r.o., dveře 

a  oprava hraček. Následuje dům č.p. 52 kde měl 

obchod střižním zbožím pan Karel Boška, později 

kožešnictví pan Karel Bouberle, který zde bydlel 

i  s manželkou Anežkou. Dál zde bydleli pan Josef 

Prokop, obchodní cestující s manželkou Marií, 

lakýrník František Bláha s manželkou Marií, holič 

pan František Král s manželkou Valentinou, tovární 

dělník pan Rudolf Janeček s manželkou Boženou, 

malíř pokojů pan Václav Bernas, švadlena paní 

Marie Zlochová a soukromnice Anna Zemanová, 

Anna Zlochová a Františka Doudová. Později zde 

byla prodejna hudebních nástrojů s vedoucí paní 

Boženou Kazdovou, po ní zde byla vietnamská 

prodejna textilu a obuvi a v současnosti je zde 

pekařství u Brejchů, v   němž prodávají pečivo 

a  výrobky z pekárny v Sušici. 

Posledním domem této části je č. p. 53, zde 

bývávala hospoda u  Minibergrů, hostinským zde 

byl pan Antonín Miniberger , pak se zde říkalo 

„U  Housků“, kde byl šenkýřem Pometlo a později 

se ještě za něj zde říkalo „U Křešničků“. Když zde 

byla hostinskou paní Zástěrová, tak zde podle jejích 

vlasů říkalo „U  Zrzavý koule“ nebo taky „U Vohnivý 

koule“. Prodejnu zde míval řezník a uzenář František 

Zelenka s manželkou Boženou, která měla povolení 

na prodej zvěřiny, drůbeže a  ryb, ještě před tím zde 

měl řeznictví a  obchod s  lovnou zvěří pan František 

Jirka. Dlouhou dobu byla výrobna a   prodejna 

lahůdek, jejíž poslední vedoucí byla paní Přerostová. 

Později z toho bylo rychlé občerstvení a po jeho 

zrušení zde bylo papírnictví paní Marie Černé a pana 

Karla Černého, později vietnamská prodejna a dnes 

Reality M+M.  Bydleli zde dříve pekařský pomocník 

pan František Housa s manželkou Terezií, dámská 

krejčová paní Marie Poláková, řeznický pomocník 

pan Antonín Turek, autodrožkář pan Jan Kropáček 

s manželkou Antonií, penzistka paní Veronika 

Dupáková a tovární dělnice Josefa Ledková 

a Františka Dupáková. V   chodbě se nachází 

restaurace „U Madly“ a „Kalich. Příště dokončíme 

Velké /Revoluční, nám. Svobody/ náměstí a vydáme 

se dál po Strakonicích.

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

Koláž náměstí r. 1900

 Foto náměstí kolem roku 1890

Část účtu fm. Quido Bendl

Součastná fotografie

Vzpomínka na 17. listopad 1989 na náměstí
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smìr Písek

Rest

s.r.o.

Nápoje

velkoobchod s nápoji

maloobchod

Po - Pá:  7.30 - 16.30

So:        8.00 - 12.00

mobil: 776 695 600

tel./fax: 383 380 345

Øepice 164, Strakonice
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Chtěli jsme jen dělat muziku a bavit se tím, 

tvrdí frontman kapely Jaksi Taksi.

Právě tato pražská kapela vystoupí 
ve strakonické sokolovně o čtvrtém 

listopadovém víkendu v rámci hudebního 
turné rockové kapely Harlej, která přiveze ke 
křtu svůj nejnovější kousek – cd „Na prodej“. 

Zazní snad i píseň, kterou zazpívají obě 
seskupení společně. Co skupinu prozradil 

hlavní frontman Radek?

Jak jste se dali dohromady? A proč právě 
název Jaksi Taksi?

Dohromady jsme se dali na gymnáziu. 

Společně jsme chodili na rockové koncerty 

a  zejména na kapelu Znouzectnost. A protože, 

když začínáš, tak vždy vycházíš z nějakého 

vzoru, tak i my jsme vycházeli právě z hudby 

již zmiňované kapely Znouzectnost. No a název 

jsme chtěli taky ladit tímto směrem. Takže tak 

to celé bylo. (úsměv)

Vybavujete si úplně první koncert? Jaké 
byly dojmy?

První koncert si vybavujeme přesně, protože 

to byla akce nějaké zábavové kapely, která nás 

laskavě nechala zahrát tři písničky uprostřed 

jejího vystoupení. No a my jsme se jim odvděčili 

tím, že náš bubeník u druhé písničky protrhl 

blánu na jednom z bubnů, takže bylo po našem 

vystoupení a téměř i po celé zábavě. (smích)

Máte nějaký idol, se kterým byste si rádi zahráli?

My jsme tohle nikdy neřešili, když máš 

oblíbenou kapelu, tak si ji chceš spíše v klidu 

poslechnout a být na koncertě jako divák. 

Když jsi tam jako účinkující, tak máš plno 

starostí kolem a koncert té kapely si pak ani 

nevychutnáš…

Každý má mít nějaký ten sen. Jaký má 
skupina Jaksi Taksi? Kam byste to chtěli ještě 
dotáhnout?

Nikdy jsme neměli touhu někam kapelu 

dotáhnout. Chtěli jsme jen dělat muziku a  bavit 

se tím. Možná proto to tak funguje. Jsou kapely, 

které vzniknou a mají velké plány a za dva roky 

už zase neexistují. Umění by se mělo dělat 

z  vnitřní potřeby, ne kvůli dosahování cílů. Pak 

se do toho plete marketing, reklama a už to je 

spíše obchod, než umění…

Jací jste byli studenti? Vedla zábava před 
studiem?

Asi u většiny studentů to je tak, že dělají 

školu, ale víc než na učení myslí na zábavu. My 

jsme to měli stejně, ale školy jsme dokončili, 

takže v pohodě. Chce to najít rozumný poměr 

mezi tím flákáním a učením. Všeho moc škodí.

Jak náročné je převést píseň do televizní formy?

Je to jen o nápadu. Dnes už nemá cenu dělat 

drahé klipy, protože je není kde pouštět. Takže 

vždy je to o tom mít dobrý nápad. My jsme ve 

Vteřině chtěli mít jiné tváře, než jen ty naše, 

tak jsme točili fanoušky a různé lidi. Každý měl 

v   ruce část našeho textu, takže je to takové 

živé lyrické video.

Většina textů jsou mnohým hodně blízká. Kam 
chodíte pro inspiraci?

Naše texty byly vždy o nás a našem životě, takže 

na začátku to byly texty o rebelii a takových těch 

jednoduchých problémech a teď se to začíná trochu 

zesložiťovat. (úsměv) Ale je to vždy o nás.

A co se vám vybaví, když se řeknou Strakonice?

Křemelka a pak KD. To jsou dvě místa, kde jsme 

hráli. Na Křemelce jsme začínali a bylo to výborné 

místo!

Když byste měli o sobě v krátkosti něco říct, 
abychom si vás zapamatovali, bylo by to co?

U kapely nejsou důležité řeči, ale muzika, takže 

kdo má zájem, ať se podívá na náš web, facebook 

anebo youtube kanál a poslechne si muziku. To je 

to nejdůležitější, alespoň pokud se bavíme o hudbě. 

A zdravíme všechny, kteří nám věnovali svůj čas, 

třeba i čtením tohoto rozhovoru. (úsměv)

WWW.RENOVO.TYM.CZ

  BEZ BOURÁNÍ, BEZ NÁSTØIKU

MONTÁŽ 2 HODINY

   ZÁRUKA 5 LET, ZÁSTÌNY, SANITA

Josef Němec

foto: Osobní archiv kapely.
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Prodavač/ka
Přijmeme do prodejny Pekař v OC Maxim.

Více informací na místě.

OC Maxim- Bezděkovská 30, Strakonice

Pizzerie Venezia přijme 
na zkrácenou pracovní  dobu brigádnici -serví rku.

Informace v restauraci

Vedoucí směny
 skladu. Požadujeme ÚSO (vyučení s maturitou) 

vzdělání. Nástup ihned. Praxe ve skladu min. 1 rok 

podmínkou.

Volejte ZEO TRADE, s.r.o.

+420 739 507 342

Přijmeme seřizovače
 na úsek přádelny na dvousměnný provoz. 

Požadujeme min. střední odborné vzdělání, vyučení 

ve strojírenském nebo textilním oboru. Vhodné pro 

absolventy.

Volejte TONAK, a.s.

+420 383 605 313

Zprostředkovatel obchodu
 s nemovitostmi a realitami. Požadujeme alespoň 

střední odborné (vyučen) vzdělání.

Volejte Bart Reality, s.r.o.

+420 602 507 241

Manažer
 pro řízení a rozvoj obchodní skupiny. Požadujeme 

střední vzdělání, vysoké pracovní nasazení, 

schopnost plánování času, časovou flexibilitu, 

vstřícné a upřímné vystupování, ŘP. sk. B, práce 

s  PC, chuť se vzdělávat, vůdčí osobnost. Nabízíme 

kompletní zaškolení do firemních procesů, 13 plat, 

volnou prac. dobu, softwarovou podporu.

Volejte Jan Kubeš

602 769 923 

Hledáme nové
 servisní pracovníky. Pro projekt v oblasti financování 

realit v ČR hledáme několik schopných lidí. 

Minimálně SŠ vzdělání, komunikativnost, znalost 

práce na PC, vlastní počítač s připojením na internet 

nutný. Samotná činnost bude probíhat v místě 

bydliště, cca jednou za čtvrt roku nutné školení 

v  Teplicích. Vhodné i jako přivýdělek a brigáda.

Volejte Jana Kadlečková

722 512 508

Řidič nákladního automobilu 
MKD. Nabízíme: jistotu a zázemí silné a stabilní české 

společnosti, moderní vozový park (stáří vozidel max. 

3 roky), kvalitní technické zázemí, plat 40.000,-

Kč až 50.000,-Kč dle relace a odpracovaného 

času. Požadujeme: ř. průkaz C+E, dig. kartu řidiče, 

profesní způsobilost, praxe výhodou

Volejte ŠINDELÁŘ SPEDITION, s.r.o.

+420 731 123 101

Účtující číšník
/servírka. Požadujeme vyučení a praxe v oboru 

nutná, znalost NJ výhodou, spolehlivost.

Volejte Miloš Hampergr

+420 731 501 801

Hasič/strojník    
na třísměnný provoz. Požadujeme vyučení, obor 

nerozhoduje, řidičský průkaz sk. C + E podmínkou, 

NOV PO MV ČR výhodou.

Volejte ČZ, a.s.

+420 383 342 902

Hledáme specialistu
 - auditor, reklamace, analýzy. Požadujeme 

ÚSO s maturitou, středoškolské/vysokoškolské 

vzdělání ve strojním oboru, znalost práce na PC - 

ORACLE, řidičský průkaz sk. B, aktivní znalost AJ, 

schopnost týmové práce a komunikativnost, praxe 

v automobilovém nebo strojním oboru výhodou. 

Vhodné pro absolventy.

Volejte ČZ, a.s.

+420 383 342 238

Dělník/ice
 v textilní výrobě na úseku formování pokrývek hlavy 

na třísměnný provoz. Požadujeme min. střední 

odborné vzdělání, vyučení v oboru. Vhodné pro 

absolventy. Nástup ihned.

Volejte TONAK, a.s.

+420 383 605 313

Kuchaře/ku
do studené kuchyně. Požadujeme min. střední 

odborné vzdělání, vyučení v oboru, praxi (výhodou). 

Nástup ihned.

Volejte ČZ Gastro, s.r.o.

+420 602 447 775

Šičky hledá
 fi Safa Czech Republic - místo výkonu práce 

Strakonice, šití autokoberečků, 2-směnný provoz, 

možnost přesčasů. Praxe v automotive podmínkou, 

zručnost, zkušenost. Mzda 60-95 CZK dle výkonu 

+ docházkový bonus + příspěvek na ubytování 

a stravné. HPP na dobu určitou - dlouhodobá 

příležitost - nástup ihned

Volejte SAFA Czech Republic, s.r.o.

602 719 619

Lakýrníka/nici     
práškovou barvou. Požadujeme min. střední 

odborné vzdělání, pečlivost, manuální zručnost, 

pracovní nadšení, flexibilitu, odpovědnost. Vhodné 

pro absolventy, nástup od 01.12.

Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.

+420 383 337 202

Muži a ženy ve výrobním podniku
Místo práce: Strakonice

Druh pracovního poměru: plný úvazek

POŽADAVKY NA KANDIDÁTY:

- pracovitost

- spolehlivost

- výborná docházka

- ochota pracovat ve třísměnném nebo nepřetržitém 

provozu

NÁPLŇ PRÁCE:

- dokončovací operace (kontrola výrobků / balení)

- pilování

- obsluha strojů a robotů

- výklep jader

- práce ve slévárně

- obsluha pecí

Kontaktní osoba: Martina Křivancová

Tel.: 739 343 024, 733 676 489
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KULTURNÍ PROGRAM LISTOPAD

Igor Hellebrandt: Pohled 2014
Termín: 3. listopad 2014 - 25. listopad 2014

Místo konání: sál U Kata

 

Igor Hellebrandt se věnuje fotografii od svých 15 

let, od skromných začátků s černobílým mate-

riálem až po výtvarnou fotografii. Především se 

zaměřuje na architekturu, fotografické zátiší, kra-

jinářskou, portrétní a reportážní fotografii. 

DP „A“ - Zločin v Posázavském Pacifiku

Datum konání: 3. 11. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 250 kč

 

DIVADLO KALICH
Ondřej Havelka, Martin Vačkář

Osvědčená autorská dvojice, režisér Ondřej Ha-

velka a scénárista Martin Vačkář, která spolu vy-

tvořila řadu úspěšných inscenací (mj. Má férová 

Josefína, Muži v ofsajdu, Saturnin), přichází s  pů-

vodní hudební komedií ze 30. let Zločin v  Posá-

zavském Pacifiku. Jde o střet svobodymilovných 

trampů s pražskou smetánkou. Zatímco zlatá 

mládež se potácí ve stinných údolích továrnic-

kého života, smetánku slíznou milovníci posázav-

ských roklí. Nebo naopak...?

Vše je provázeno originálními českými písněmi 

toužení a dálek z první republiky.

Režie: Ondřej Havelka

Hrají: Jaroslava Kretschmerová/Anna Polívková, 

Bohumil Klepl, Martin Zbrožek, Petra Nakládalo-

vá, Vojtěch Havelka, Petr Halíček ad.

Jaroslava Poláčková: Věčná láska
Termín: 5. listopad 2014 - 25. listopad 2014

Místo konání: Maltézský sál

 

Výstava obrazů Jaroslavy Poláčkové ze Strakonic 

na téma „Věčná láska“, díla z let 1990–2014.

4. 11. vernisáž v 17.00 hod. v Maltézském sále.

Veselá trojka Pavla Kršky
Datum konání: 5. 11. od 17:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: jednotně 130 kč

„Jsme tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život hráli 

muziku pro široké vrstvy posluchačů. Doba ale 

rychle plyne a tak i my jsme se dostali do důcho-

dového věku a hudbu, kterou nyní hrajeme, tvoří-

me pro všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou 

písničku. Naší hlavní náplní je skládání vlastních 

písní s důrazem na pěkný text.“

Hrají: Pavel Krška, Jaromír Kozelek, Miroslav Hrd-

lička

Setkání s ezoterikou
Datum konání: 8. 11. od 10 do 18 hodin

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 100 kč

Výklad karet, numerologie, astrologie, aroma-

terapie, přednášky, semináře a spousty dalších 

zajímavých témat. Nevíte, co vás čeká v budouc-

nosti? Nejste si jistí svým současným partnerem 

nebo jen hledáte v sobě skryté energie? Přijďte 

na esoterický festival, objevíte netušené... 

KPH - Inflagranti s doprovodnou kapelou
Datum konání: 10. 11. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 180 kč

Electric modertn string trio
Účinkují: Markéta Muzikářová - housle, Hana Vy-

šínská - housle, Iris Morisáková - violoncello

Na programu zazní to nejlepší z klasiky, rocku 

i  popu.

DP „B“ - Play Strindberg
Datum konání: 20. 11. od 17:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 230 kč
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VOLEJTE  383 383 384
www.otavanet.cz

OtavaNet s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice info@otavanet.cz, tel. 383 383 384

 

reklamní a grafická agentura

Roset s.r.o. Raisova 1004, 386 01 Strakonice,
areál firmy Prima a.s.

www.roset.cz, reklama@roset.cz,  389 771 390

výroba razítek 
na počkání

samonamáčecí razítka
obdélníková · kulatá · datumová
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
24.11.2014) 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 5.12. 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: MAXIM
Výherci minulého čísla: Hana Lukášová, Zámlyní  a Jaroslav Čejka, Strakonice

 RECEPTY

www.recepty.cz/

Podzimní čaj

STUDENTSKÁ RUBRIKA: Mladý redaktor

Další z povídek od naší mladé redaktorky, která se tentokrát zamyslela  nad 
tématem odpuštění...

1l červený rybíz, 4 ks hřebíček, 1.2 kg cukr, 1/2 lžič-
ky mleté skořice, 1 ks citron, 1l ovoce, 2 dl rumu

Ovoce podle 

-
-

-

-

-

-
-

Trestat je lidské, ale odpouštět je božské

Na vysokém útesu stála mladá, drobná žena. 

Nebyla nijak zvláštní, ale nebyla ani obyčejná. 

V levici svírala bílou růži, jejíž trny se jí zarývaly 

do dlaně. V pravici měla růženec. Její rty se 

hýbaly v rytmu náboženské písně. Nevydala ze 

sebe však ani hlásku. 

Pokaždé, když odříkala jednu sloku písně, 

sevřela růži silněji. Na sobě měla to nejbělejší 

roucho, jaké jste kdy viděli. Jen kolem 

pasu měla uvázaný tenký, tmavý provázek. 

Blonďaté vlasy, které měla dlouhé do půlky 

zad, jí cuchal vítr. Z dálky se zdála být tak 

hubená, že se zdálo, jakoby ji ten vítr měl 

každou chvíli odfouknout. 

Její oči byly původně modřejší než nebe. 

Teď ale byly zarudlé pláčem. Měla bosé nohy. 

A i   když na nich celý den stála, byly čisté 

jako nožičky novorozence. Dozpívala poslední 

sloku písně. Sevřela růži, jak nejvíc uměla. 

Bílou růži zahalují potůčky krve.

Žena konečně promluvila: „Bože, odpusť 

všechny moje hříchy.“ A skočila. Náhle se její 

husté blonďaté vlasy mění na řídké a tmavé. 

Její bílé roucho teď připomíná starý pytel. 

Její ruka už nebyla od krve, ale začala celá 

černat. Během pěti vteřin z ženy nezbylo nic, 

než tmavé roucho.

Žena byla totiž anděl. Ale anděl, který měl 

neodpustitelný hřích. Trestat je lidské, ale 

odpouštět je božské. Žena si ale nedokázala 

odpustit a radši se potrestala. 

Žaneta Nešpůrková 8.A

ZŠ F.L.Čelakovského
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47,-

35,-

Americke
tousty

Mozzarella, rajče

Sýrová variace

Schwarzwaldská

šunka, sýr   

jednotná
cena

v pátek a sobotu od 18 h

OC MAXIM Strakonice

Každou sobotu
moučník ke kávě zdarma

1+1 (0,04 l)

i

1 1 (0 04 l)

-
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SPORT

Katovice si vymetly bronz na Mistrovství Evropy
Metaná. Mnozí možná nevědouc krčí rameny. 

Přitom nám katovický čtyřčlenný tým přivezl 

bronz z Mistrovství Evropy. Jedná se o sport, který 

je často zaměňován se známějším curlingem, 

přestože metaná je mnohem starší.  První 

záznamy pochází z roku 1192, kdežto curling 

se dá vystopovat až v 16. století. Pravdou však 

zůstává, že globálně se o metané stále moc neví, 

ale v některých částech Německa a Rakouska patří 

metaná mezi nejvyhlášenější sporty. To potvrzuje 

i člen katovického bronzového týmu, Tomáš 

Kolařík. „V České republice téměř nikdo neví, co 

metaná je. Převážně se hraje jen v  Jihočeském 

kraji.  Podle mě není známá z  důvodu nevalné 

propagace. Kdyby byla v   televizi, věřím, že 

se naše základna značně rozšíří. Například 

o naše třetí místo na Mistrovství Evropy, kde 

byla seniorská reprezentace taky úspěšná, se 

nezajímaly téměř žádné noviny. V Rakousku nebo 

v Německu je z Mistrovství každodenní sestřih, 

rozhovory a na atraktivním finále zde můžeme 

najít diváky v řádu tisíců.“ 

 Zřejmě to bude tím, že zmiňované záznamy 

z  roku 1192 pocházejí z Alp, kde jako první hřiště 

sloužila alpská jezera a řeky. Od toho se odvodil 

první název – lední metaná. „Postupem času se 

soutěž rozdělila na dvě sezóny – letní a zimní. 

U nás v létě hrajeme na asfaltu bez zastření, 

protože nejsou finance na výstavbu hal, a proto 

jsme odkázaní na počasí. Bohužel se za špatných 

podmínek hrát nedá a tak se občas turnaj zruší.“

Od počasí se samozřejmě odvíjí i oblečení. Pro 

metanou nepotřebujete speciální oděv, důležité 

jsou však správné pevné boty. „Pokud je ideální 

počasí, tak si člověk vystačí ve volném oblečení 

a   sportovních botách. V zimě hrajeme na 

hokejových stadionech a opět platí volné, ale teplé 

oblečení. V zimě se navíc dají pořídit speciální boty 

ne metanou, které jsou protiskluzové.“

Oblečení tedy příliš nákladné není, ale vybavení 

už peněženku ochudí výrazněji. Veškeré vybavení 

včetně kotouče, který se skládá z tělesa, kluzné 

desky a rukověti, vyjde na 10-15 tisíc. 

V metané mezi sebou soupeří čtyřčlenné 

týmy, které se skládají z mužů i žen. Na tomto 

sportu je hezké, že pohlaví není překážkou ani 

výhodou. Neexistuje zde žádná diskriminace nebo 

škatulkování do “mužského“ či “ženského“ sportu. 

“ Troufnu si tvrdit, že v nejlepších zemích jako jsou 

Německo a Rakousko bude počet mužů a žen 

vyrovnaný.“ 

Když se někdy zúčastníte turnaje v metané, určitě 

si všimnete, že vyrovnané není pouze zastoupení 

mužů a žen, ale málokterý sport se může chlubit tak 

vyrovnanou a přátelskou atmosférou. Samozřejmě 

zde vidíme i zdravou dávku soupeřivosti, ale 

celkově vzniká velmi pohodový dojem, který sdílí 

jak diváci, tak hráči. “ V České republice je až na pár 

výjimek velmi vstřícná atmosféra. Všichni to berou 

jako koníček a jedou si na metanou odpočinout. Po 

turnaji hráči posedí v hospodě a popovídají. Díky 

metané jsem našel spoustu skvělých přátel.“

Přátel není nikdy dost a proč si je nenajít právě 

přes metanou, že? Sám Tomáš říká: „Rada pro 

všechny: Ten, kdo se chce zúčastnit Mistrovství 

Evropy (vyjednávají se i zimní OH), ať začne hrát 

metanou, protože má velkou šanci. Mistrovství 

České republiky slouží jako kvalifikace na 

Mistrovství Evropy. Nechci to nijak znehodnocovat, 

ale vzhledem k nízkému počtu hráčů není takový 

problém se do nominace dostat. Příprava probíhá 

v   rámci svých mateřských klubů, které se 

zúčastňují různých turnajů.“

A kdo by chtěl vidět, či se do Mistrovství Evropy 

v   metané rovnou zapojit, nemusí jezdit daleko. 

Příští rok se totiž uskuteční v Písku. Takže kotouče 

do rukou a metáme! 

Tereza Kramlová 

autor fotek: Lukáš Kohout 
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Myslím si, že v dnešní době není nezvyklé, když holka dělá „chlapský“ 

sport, říká motokrosařka Natálie Bartková.

Tento článek bude hovořit o motokrosu, pro 

někoho možná poněkud atypickém, leč na druhé 

straně snad ještě interesantnějším. Důvod? Naše 

povídání se zaměří na ženský motokros. 

Nyní se ovšem podívejme jako obvykle zlehounka 

do historie. Začátky terénních závodů motocyklů 

se datují do první poloviny dvacátého století. 

Toto období je charakteristické pro zdokonalování 

a  hledání pravé tváře tohoto sportu. Na základě 

silničních závodů vznikl právě motokros, který 

hlavně po druhé světové válce zaznamenal veliký 

vzestup. Kolébkou motokrosu je Belgie a Velká 

Británie.

Postupně, v průběhu století, začal být motokros 

ještě půvabnější. Můžeme být velmi potěšeni, 

že i   Strakonice mají občana, tedy občanku, jež 

se této disciplíně plně věnuje. Natálie Bartková 

již jako dítě inklinovala spíše k těm odvážnějším 

druhům sportu. Ve svých deseti nasedla na 

motorku a o  dva roky později začala jezdit závody, 

samozřejmě s klukama. Sama přiznává, že většina 

lidí se diví, že dělá tak nebezpečný sport, nicméně 

Natka, jak jí kamarádi říkají, na tom nevidí vůbec 

nic divného. „Myslím si, že v dnešní době není 

nezvyklé, když holka dělá náročnější „chlapský“ 

sport. Hlavně, že mě to baví a naplňuje,“ říká jistě. 

Natálie využívá tratě hlavně okolo Strakonic, které 

jí maximálně vyhovují. „Jezdím třeba do Nihošovic, 

do Jinína, Božetic nebo také do Netolic. Tratě jsou 

úplně v pohodě. Je ale hodně náročné skloubit 

školu s ježděním,“ poukazuje studentka na své 

povinnosti. „I tak se ale snažím být na motorce 

aspoň dvakrát týdně,“ říká. Kdo by si myslel, že 

ježdění je jediná činnost, která Natku připraví 

na závod, asi by se mýlil. Posilování, běhání 

a  regenerace jsou základními prvky přípravy, tudíž 

časová náročnost je skutečně evidentní. „Každý 

den se snažím pro sebe něco udělat, a tak je to, 

myslím, správně.“

Natálie Bartková reprezentuje Strakonice, a 

především sebe, rok co rok po celé republice. 

„S motorkou jsem navštívila třeba Loket, Vranov 

u Brna a tak. Jsem ráda, že můžu navštívit tolik 

míst u nás a spojit to s tím, co mě baví,“ tvrdí 

s  nadšením.

K úspěchům ale vede dlouhá, trnitá cesta. „Je 

pravda, že úspěchů zatím moc nemám. Asi tři roky 

jsem měla od závodění pauzu a pořádná sezona mě 

čekala až letos, kdy jsem se pravidelně umisťovala 

na čtvrtém až šestém místě. Celkově jsem skončila 

osmá – musela jsem vynechat dva závody ze šesti, 

což taky nepotěší,“ říká s vírou, že příští sezona 

bude mnohem lepší, co se zranění týče.

Stinná stránka zasahuje ovšem do sféry 

finanční. „Motokros je velmi nákladný. Chtěla bych 

poděkovat rodičům. Velice mě podporují, bez nich 

bych mohla na závodění zapomenout. V našich 

podmínkách se zatím vydělávat moc nedá. Úroveň 

roste ale neustále a lidi se o náš sport zajímají, 

takže doufám, že to v tomto ohledu to půjde 

nahoru. Budu se snažit být jen a jen lepší, protože 

každá pomoc sponzora by se každopádně hodila,“ 

praví Natálie se samozřejmostí.

Velice povzbudivý je fakt, že i média se začínají 

postupně zajímat o ženský motokros. „Na první 

závod této sezony v Ledči nad Sázavou přijela 

televize Prima natočit reportáž. Jsem moc ráda, že 

naše závody začínají být sledované,“ přiznává.

Doufejme, že se Natálii bude ve svém odvětví dařit!

Roman Škoda

autor fotky: Marek Vincík

Anna Kosařová 

Tom Mach 
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