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Vynášení morany aneb máme zde opět jaro!
Ani nestačilo vše zamrznout a už po tak krátké 

zimě vše kvete. Je jasné, že jaro je tu, tedy 
oficiálně. S jarem k nám přichází i všelijaké rituály, 
zvyky a tradice, jakými jsou například Velikonoce 

nebo vynášení Morany. A ani tento rituál u nás 
nemůže chybět. Vynášení Morany je známé již 
kolem roku 1366, kdy koncil v Praze popisuje 
zvyk vynášení postavy, kterou doprovází obyvatelé 
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vesnice či města různými popěvky nesouce ji 
k  řece, kde ji utopili, aby již nemohla škodit. Tato 
postava je většinou vyrobená z tyčí obepnutých 
slámou a je oblečená v ženských šatech. Figura 
je navíc ozdobená různými stuhami a kraslicemi. 
Tato tradice se všude po zemi české rozšířila 
a  lidé začali vymýšlet různé varianty, fi gura smrti 
byla pálena, zahrabávána a různě likvidována. 
Poslední dobou se i u nás na Strakonicku rozrůstá 
tento zvyk.

Vše začalo 21. března přesně v půl čtvrté, kdy se 
začal shromažďovat dav lidí, aby společně zahájil 

pochod se slámovou fi gurkou. Onen pochod 
byl doprovázen recitováním básní a říkánek 
o  zimě. Pro děti byl přichystán parádní program. 
Po úvodním pochodu došlo k zapálení Morany 
a  vhození do Otavy. Když postava po řece plula 
pryč, doprovázel ji dětský smích a všudypřítomná 
radost. Každý se pokusil splnit čtyři úkoly, až poté 
mohlo dojít na opékání vuřtů. První z úkolů byl 
hod žlutých vnitřků z čokoládového vajíčka do 
prázdných plat. Za další to byl hod míčkem na 
plechovky. Předposlední hra spočívala v  tom, 
že na sebe děti zavěsily karton, na kterém 

byla nakreslená auta, a běhaly kolem stromů. 
Nemohla chybět chůze po chůdách, při které se 
dětští účastníci opravdu zabavili.

Atmosféra jarního setkání byla úžasná. 
Radost, smích, přátelství a laskavost byly cítit 
na každém kroku. Nepodařilo se nám však 
promluvit s organizátorkou akce, ale je jasné, 
že šlo hlavně o  zábavu dětí a připomínku dnes 
již zapomenutých lidových zvyků. Dříve bylo 
vynášení Morany zcela běžné, proč dnes tedy ne? 
Čí je to vina? A je to vůbec něčí vina? Nemyslím, 
že by to byla chyba jedné osoby, ale společnosti. 
Lidstvo často zapomíná na krásné tradice, 
které naši předkové drželi. Jak říkával známý 
písničkář Karel Kryl: „Lidé často zapomínají na 
své národní zvyky a nahrazují je zvyky jiných,“ je 
to sice lehce poupravené, aby i mladistvý čtenář 
pochopil význam. Také si myslíte, že je to škoda? 
Pozvedněme náš národ – národ český a pojďme 
společně dát najevo, že máme dobré kořeny. 

Vynášení morany aneb máme zde opět jaro!

Evropský parlament na gymnáziu.

Ve dnech 20.-23. 3. 2014 se na strakonickém 
gymnáziu děly věci, jaké se často nevidí. Přijel 
Evropský parlament! Samozřejmě, že ne takový, 
na jaký jsme zvyklí z Bruselu, ale Evropský 
parlament mládeže. 

O co ve skutečnosti jde? První takovýto 
parlament byl stvořen v roce 1987 ve 
francouzském Fontainebleau. Původně vznikl 
jako školní projekt. Nyní je to nesrovnatelná 
studentská organizace, které se účastní studenti 
mladší 25 let. Nejenže zahrnuje dohromady 
36 členských zemí, mezi těmito zeměmi jsou 
i určité rarity, jako Norsko, Gruzie, Bělorusko. 
EMP představuje národní komisi celoevropské 

organizace tzv. European Youth Parliament. U 
nás v České republice se EYP objevil až 27. 
11. 1998, později v roce 1999 byl registrován 
jako občanské sdružení. Členy představují 
všichni studenti, kteří prošli Národní výběrovou 
konferencí, a učitelé, kteří mají zájem se podílet 
na rozvoji organizace. Cíle EMP jsou snadné  
– zapojit studenty do diskusí o evropských i 
globálních problémech, dále například rozvíjet 
tzv. teamworking (týmovou práci) nebo pilovat 
cizí jazyky. Sdružení Evropského parlamentu 
mládeže pořádá různé konference, na kterých 
se řeší ony problémy.

Po loňském zasedání v rakouském Grazu 
proběhlo letošní setkání právě na Gymnáziu 
Strakonice. Hlavní zásluhu na této skutečnosti 
mají dvě půvabné dámy – absolventka Lenka 
Vysoká a Kateřina Žejdlová. Do Strakonic se 
sjelo cca sto třicet účastníků ze všech koutů 
ČR, ale i ze zahraničí, aby se společnými silami 
pokusili nalézt určitá řešení daných problémů. 
To celé doprovázel jazyk dnes již světu více 
než jen známý – angličtina. Za strakonické 
gymnázium šli do boje Kateřina Vejvodová, 
Jan Knížek a Růžena Jirsová, kteří samozřejmě 

museli tvrdě dřít, aby se probojovali skrze 
pražská lednová kola a přes České fórum ve 
Znojmě, kterého se účastní zhruba sedmdesát 
studentů a asi třicetičlenný mezinárodní 
organizátorský tým. Bohužel pro Strakonice se 
na Mezinárodní zasedání, které se bude konat 
na podzim v Kyjevě a na jaře v tureckém Izmiru, 
nedostal žádný ze strakonických studentů.

Je třeba říci, že gymnazisté celou organizaci 
zvládli bravurně, což dosvědčuje pracovitost 
aktérů a celkově připravenost celé akce. Zase 
jednou byly Strakonice centrem zájmu, což je 
pro naše město potěšující.

Kamil Soukup

Kamil Soukup
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JEDNO

SAMOZABARVOVACÍ

SKLO TRANSITIONS

ZDARMA
Nabídka platí při zakoupení kompletních brýlí

od 20.3. do 23.5.2014. Slevy se nesčítají.

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38
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Rozhovor s Bags

Strakonická kapela Bags, dříve 
12°Bagpipers, píše své hudební počátky od 
roku 2007, kdy dostala jejich vodácká iluze 
reálnou formu. Svoje nadšení do hudby 
předvedli prvním koncertem o rok později na 
strakonickém Podskalí, které nejenže bylo 
úspěšné, ale celou skupinu hodně nakoplo 
vpřed.

Devět členů nezapomenutelné party tvoří: 
Bára Hájková (zpěv), Honza Roub (basa), 
Radim Štěpaník (kytara), Kuba Straka (kytara), 
Kuba Mrzena (bicí), Pepa Pilný (trumpeta), 
Vojta Homolka (saxofon), Ondřej Potužník 
(klavír, synťáky a akustika) a v neposlední 
řadě manažer skupiny Petr Chalupný.

Za neuvěřitelných pět let již mají Bags kolem 
dvě stě koncertů po celé České republice, 
mezi nimi jsou i vystoupení na festivalech, 
jako je Rock for People, MusicFest Přeštěnice 
atd., účast na koncertech po boku Vypsané 
fixy, Nightwork,… ale také turné po boku 
UDG. Mimo jiné právě se zpěvákem Petrem 
Vrzákem z UDG natočili Bags nejnovější 
videoklip Stáváš se mnou, který byl pokřtěn 
v loňském roce v Music Baru na Křemelce 

a  se kterým se dostali až do nominace na 
objev roku hudební ankety Žebřík 2013. 
Opomenout by se nemělo ani umístění Bags 
ve finálové desítce velmi prestižní soutěže 
Mercedes Benz Live Space.

Kým jste byli nominováni a jak jste nakonec 
dopadli v silné konkurenci v sekci objev roku?

Do Žebříku nás nominovaly hlasy našich 
fanoušků, kteří nám opět dokázali, že 
za námi pevně stojí. Už v minulosti nám 
nejednou pomohli ke hraní na velkých akcích 
a  festivalech, za to jim patří náš velký dík.  
V  Žebříku jsme dopadli nad naše očekávání, 
v anketě Objev roku jsme získali krásné druhé 
místo. Máme velikou radost; jednak se nám 
poštěstilo stát se součástí tohoto výjimečného 
večera a také proto, že tuto kategorii jako 
jedinou ovládli kluboví interpreti. 

Stáváš se mnou je posledním vaším 
videoklipem, kolik času zabralo samotné 
natáčení a bylo to náročné?

Samotné natáčení se vešlo do 24 hodin 
i s  dlouhým přejezdem ze Strakonic do 
Čelákovic, kde se točily scény ve vodě Báry 

a  Petra. Časově náročnější byla však příprava; 
vyrábění pršící konstrukce z pivních trubek, 
příprava a stavba prostor apod. Vše nakonec 
bez větších potíží klapalo a rádi můžeme říct, 
že jsme s výsledkem velmi spokojení.

Jaro je v plném proudu. Už máte vyplněný 
kalendář koncerty na letošní rok? Kde vás 
uvidíme?

Kalendář se nám krásně zaplňuje, za což 
patří obrovský dík našemu manažerovi Petrovi. 
Ještě tam pár volných okýnek je, ale s tím on 
už se určitě popere. Mezi zatím potvrzenými 
akcemi jsou velké festivaly jako tradiční 
Přeštěnice, Footfest, Okoř nebo Chodrockfest. 
Moc se už na tu letní atmosféru těšíme.

Momentálně pracujete na nové desce. Co od ní 
očekáváte a co máme očekávat my?

My od ní očekáváme to nejlepší a to samé od 
ní můžete očekávat i vy. Bude to, to nejlepší, 
co jsme zatím vydali a vytvořili. Tvorba je 
zatím v plném proudu, zkoušíme a chceme 
to všechno dělat jinak než dříve a zatím jsme 
velmi spokojeni, i když víme, že nás čeká ještě 
spousta práce. Už abychom to naprali do lidí.

Budě se něčím lišit od těch předchozích? 
A  kdy se ho dočkáme?

Jak už jsem řekl, bude se lišit od ostatních 
v tom, že bude nejlepší. Bude hudebně i  z 
naší strany osobnostně vyzrálejší. A kdy se 
jí dočkáte? Když budu přemýšlet nahlas, 
tak na jaře soustředění, v létě demáče, pak 
spousta zkoušení, nalezení vhodného studia/
producenta, na podzim nahrávání a míchání… 
jo, křest by mohl být v zimě.  

Dere se kapela momentálně teď za nějakým 
cílem? Nebo jste nadmíru spokojení?

Nadmíru spokojení mohou být možná tak 
neustále vyprodávaní a hraní Kryštof nebo 
Chinaski, kteří nalákali do O2 arény přes 
patnáct tisíc lidí. My jsme stále na začátku 
a naším hlavním cílem je již zmiňovaná nová 
deska, což je věc, která nás dokáže posunout 
zase o stupínek výš. Tam se teď nejvíc ubírá 
naše pozornost. 

 
Josef Němec

Na otázky odpovídal Ondřej Potužník.
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 Dnes jsem došli k dvojdomu čp. 4 a 5, který vlastnil 
Berthold Zucker a byly zde ústřední kanceláře Fezka, 
později zde bylo RČB a bydlel zde tovární dělník pan 
František Bezpalec s manželkou Hermínou. K domu 
patřila velká zahrada s tenisovým kurtem a průchodem 
do ulice Čelakovského. Dnes je zde pojišťovna Alianz 
a Ales /ICZ/. Dál dojdeme k soukromému domu č. p. 
6  rolníka pana Františka Sokola a jeho ženy Terezie, 
již před ním zde hospodařil jeho otec Emilián, dále 
zde bydleli tovární dělnice Barbora Houšková, pletařka 
Anna Kettnerová, soukromnice Krista Kettnerová, 
stávkařka  Antonie Vojíková, obuvník František Pešl s 
manželkou Marií a svrškař František Vlach. Následuje 
právovárečný dům čp. 7, který pařil rodině Štětinů, první 
známý byl měšťan a knihař František Štětina narozený 
roku 1829, následoval jeho syn, též měšťan a knihař 
František Štětina narozený 1872, následoval odborný 
učitel a činovník spolku Prácheň pan František Štětina, 

nazozený roku 1901, posledním byl jeho syn úředník 
ČZM narozený roku 1937, který zemřel v roce 1986. 
Dům byl teprve v roce 1990 vrácen rodině, která jej 
později prodala panu Rudolfu Oberfalcerovi. Zajímavostí 
rodu je, že manželkou pana Josefa Skupy staršího 
byla sestra Františka Štětiny Marie. Marii Fialové 
a  Josefu Skupovi se ve Strakonicích narodil roku 1892 
loutkoherec Josef Skupa. Hospodskou živnost zde měla 
kolem roku 1882 paní Anna Svobodová.  Dům měl 
velký dvůr, ve kterém byla řada bytů. Žili zde nebo měli 
živnost: kancelářská oficiálová Anna Baronová, strojní 
zámečník pan František Halaburda, holičství zde měl 
pan František Král, zedník Josef Němec s manželkou 
Marií, dílovedoucí František Pavlíček s manželkou 
Růženou, pletař Stanislav Pavlík s manželkou, pletařkou 

Josefou, tovární dělnice paní Josefa Fialová, trafikant 
pan Bedřich Kučera s manželkou Annou, kameník 
Václav Kviděra s manželkou Julií, penzista Karel Marek,  
strojní zámečník Karel Grauer, tovární dělnice Božena 
Kovaříková a Marie Kovaříková. 

Dále zde bydleli: malíř pokojů pan  Jan Český, 
soukromnice paní  Barbora Brabencová, obchodnice 
paníi Františka Bechyňská, autodílnu zde měl pan 
Ladislav Podubecký, pletařka paníi Josefa Pavlíková, 

tovární dělník pan Alois Stejskal s manželkou Hedvikou, 
soukromnice paní Marie Rysková, tovární dělník pan 
Antonín Praxl, štábní kapitán ve výslužbě pan Jan 
Praxl s manželkou Annou, elektrikář pan Josef Praxl 

s  manželkou Karolínou, pomocnice v domácnosti 
Anna a Jana Praxlová  a kancelářský oficiál Alois 
Třebický s manželkou Klárou. Dál zde bydleli Halaburdů, 
učitel na piáno pan Stejskal, Můrovi, pan Jiří Bernas, 

Marčalovi, vedoucí cukrárny na náměstí pan Karel 
Říčař s rodinou a rodina vedoucího samoobsluhy na 
náměstí (Gastronom) pana Voláka. Byla zde Modrá 
pyramida a jsou zde Vinotéka, Vodňanské kuře, reality 
Hrdlička, s.r.o, Cukrárna 7, Matrol, Strojtex - šicí stroje, 
servis PC a TV servis-elektro Sutner. Pokračujeme 
domem čp. 8 kde bývala restaurace  U Strakonického 
dudáka, předtím  zvaná U Zdráhalů, měli zde stáje pro 
koně a pokoje pro formany. Scházel se zde divadelní 
spolek Čelakovský, v zahradě byl taneční sál , venkovní 
i krytý kulečník. Hrálo se zde divadlo venku a v případě 
špatného počasí v sále. Restauratérem zde byl jednu 
dobu pan Jaroslav Brandejs a bydlel zde i obchodník 
Karel Zdráhal s manželkou Marií. Bývalo zde sklenářství 
bratrů  Oldřicha a Karla Egera mladšího, jejich rod 
žil v bývalé Štefanikově (nyní Žižkově) čp. 550, kde 
jsem bydlel s maminkou a sestrou 15 roků. Výrobnu 
tuzemského rumu zde měl pan František Štětina. 

Dále zde bydleli nebo podnikali: soukromnice  Antonie 
Bláhová, tovární dělník Stanislav Kantor s manželkou 
Antonií, tovární dělnice Anna Kotrbová a Aloisie 
Veselská, obchodní příručí Jiří Zdráhal, obchodník 
Karel Zdráhal, studující Karel Zdráhal, úředník Vladimír 
Kaplan, obuvník Julius Macner s manželkou Marií, 
geometr František Menge s manželkou Ludmilou, 
dělník Tomáš Pilát s manželkou Emilií, tovární dělník 
Josef Špimerwimmer s manželkou Marií, dělnice 
Františka Špimerwimmerová, tovární dělník Jan Turek 

s  manželkou Boženou, pensistka Jana Valmová, 
Božena Ptáčková a tovární dělník Stanislav Polan 
s  manželkou Marií. Bylo zde sadařství a prodej ovoce 
pana Josefa Ptáčka. Bývalo zde železářství, prodej 
koberců, ve dvoře sklad nábytku a výroba klíčů. Dnes 
jsou zde:Brusičství, Sport Bike, Elektoservis a keramika 
Vizina. Příště budeme u domu č. 9

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.

Jan Malířský

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

Část pozvánky na předání gymnasia.

Kola na převoz raněných, manévry r. 1905, které byly u Štěkně 
a návštěva F.J.I. ve Strakonicích.

Stará radnice na přelomu století. /1901/

Dům č. p. 7 v součastné podobě.

Dům č. p. 7 za R-U.

Pozn. red: minulém díle o historii Strakonic bylo špatně uveřej-
něno jméno Špajglů - správně je Špaljů.
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Gymnázium Strakonice v příštím roce oslaví 95 let

V sobotu 14. března se v Kulturním domě ve 
Strakonicích konal již tradiční Reprezentační ples 
Gymnázia Strakonice, který se pořádá pravidelně 
jednou za dva roky pro všechny věkové generace, 
od studentů přes absolventy po současné i minulé 

pedagogy a přátele školy. Letos byl zaměřen na 
20. a 30. léta 20. století, tedy na dobu první 
republiky, a měl tak tu možnost honosit se 
podtitulem Cesta do hlubin kantorovy duše. 
Právě na této společenské akci byly oceněni 
významné osobnosti strakonického gymnázia 
z  profesorského sboru pamětním listem školy 
a  skleněným kalamářem. Výtěžek z plesu putoval 
na Dětské kojenecké centrum ve Strakonicích.

Učitel je koordinátorem vědomostí a směřování 
mladého člověka

Ačkoliv Gymnázium Strakonice oslaví v roce 
2015 devadesáté páté výročí od založení této 
vzdělávací instituce, již nyní se, nejen v hlavě 

ředitele Mgr. Miroslava Hlavy, rodí představy na 
jubilejní oslavy „stoleté seniorky“, která se snaží, 
jak říká i ředitel školy, být moderní a přívětivou 
školou. Na rok 2020 se tak připravují větší oslavy 
stého výročí, jako například svolávání absolventů 

po ročnících, jak bývalo na strakonickém 
gymnáziu zvykem, a to vždy po 25 letech.

„Chci, aby Gymnázium Strakonice bylo vnímáno 
jako nadstandardní instituce s nadstandardními 
výsledky a výstupy studentů a jejich následného 
uplatnění v životě. Osobně jsem si to nazval – 
Univerzita regionu,“ pokračuje. A zajisté se to 
jemu a celému pedagogickému sboru daří. 
Gymnázium se totiž účastní různých okresních, 
celorepublikových, zahraničních soutěží, pořádá 
pro veřejnost výstavy a přednášky, vydává 
studentský magazín, pomáhá i charitativně a  pro 
studenty pořádá i adaptační kurzy a exkurze. 
„Opomenout nesmím ani vynikající kuchyni, 
individuální vztah ke studentům, lidem, k rodičům 

a zájmovým skupinám. Doporučuji odkaz na – 
Deset ,podstatných‘ důvodů, proč studovat u nás 
– na webových stránkách školy.“

Chybí jednoduchý selský rozum

Ale i tato škola se potýká s některými méně 
i  více podstatnými problémy. Gymnáziu schází 
vlastní tělocvična, o kterou už se více než šestnáct 
let snaží, a to i přestože bylo už vše před lety 
připraveno a mohlo dojít k realizaci. Nicméně se 
změnily podmínky v areálu školy, plán tělocvičny 
byl překreslen a znovu se rozběhlo zdlouhavé 
stavební řízení. Chybí však také ta nejpodstatnější 
věc, a to finanční prostředky. Mnozí by mohli 
namítnout, že v blízkosti školy se nachází mnoho 
sportovních hal, tak proč vlastně chce gymnázium 
vlastní sportovní zařízení. „Ročně nás pronájmy 
stojí půl milionu korun a ta efektivnost v docházení 
a míry variability se tedy ztrácí. Za ta léta už 
mohla být tělocvična splacena,“ tvrdí Hlava, který 
se domnívá, že by tělocvična nesloužila jen ke 
slušnému sportovnímu zázemí pro studenty, ale 
také jako prostor pro shromáždění, kulturní akce, 
či setkání s rodiči. 

V loňském roce byl v jednání i nápad na 
bezbariérové gymnázium, dokonce byly 
přesunuty finanční prostředky z ministerstva 
školství, ale uvolněny byly až v říjnu 2013 
a  čerpání, následná realizace a vyúčtování 
mělo být do konce roku. „Nebylo to v té chvíli 
fyzicky ani nijak jinak možné.“ Ředitel Hlava ale 
věří, že se myšlenka bezbariérového gymnázia 
dotáhne do konce. Lepší vyhlídku snad má 
podaná žádost do Regionálního programu na 
rekonstrukci laboratoří fyziky, biologie a chemie 
včetně vybavení moderními technologiemi ve výši 
5 milionů korun. Dočkat by se mělo Gymnázium 
Strakonice i nového serveru s optickou sítí až po 
koncové prvky skoro za milion korun.

Josef Němec

Fotky z Reprezentačního plesu Gymnázia Strakonice nafotil Jiří Kuchař.
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Pokud do své fi rmy hledáte zaměstnance, v novinách Maxim můžete zdarma uveřejnit inzerát 
podobného znění. Posílat jej můžete na e-mail redakce: redakce@ocmaxim.cz

Obsluha CNC frézy
Firma KOVOS ST s.r.o. v Řepici nabízí volné prac. 
místo Obsluhy CNC frézy na třísměnný provoz. 
Pracov. poměr na dobu neurčitou, podnikové 
stravování, nástupní mzda 15000 Kč. Požadavky: 
vyučen v oboru, znalost stroj. výkresů, praxe 
výhodou.
Životopisy zasílejte na info@kovosst.cz, nebo 

volejte 383 327 751..

Exekutorský koncipient/ka - 
Exekutorský kandidát/ka
Popis:
Činnost exekutorského koncipienta či 
exekutorského kandidáta dle zákona č. 120/2001 
Sb.
Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě v ČR 
v magisterském oboru
- práce s PC na uživatelské úrovni
- pečlivost, zodpovědnost
- časová fl exibilita
- bezúhonnost
- vysoké pracovní nasazení
- znalost exekučních předpisů vítána, není však 
podmínkou
- nabízíme práci na plný úvazek v mladém kolektivu
- nástupní plat exekutorského koncipienta 24 000 
- 30 000 Kč a exekutorského kandidáta 28 000 - 
35 000 Kč dle dosažené praxe
- osobní automobil za účelem dojíždění do práce, 
případně příspěvek na dojíždění či bydlení
- další fi nanční benefi ty
Nástup možný ihned -březen - duben 2014

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., EÚ Litoměřice 
Jitka Zahálková 
Masarykova 679/33, Litoměřice, 41201 
tel.: 773 646 033 

personalni@exekutor-ltm.cz 
 Petra Recová 
Karlova 108, Písek, 39701 
tel.: 724 567 151 
petra.recova@domicall.cz 

Servisní technik
Popis:
Společnost se zahraniční účastí LUMAG CZ s.r.o. 
hledá servisního technika do svého týmu.
Náplň práce: 
- servisní činnost, oprava strojů 
- technická podpora zákazníkům
- vyhotovování servisních listů, nabídek oprav, 
apod.
Požadujeme:
- SŠ technického směru
- zkušenosti s opravami spalovacích motorů, 
elektromotorů, strojů a zařízení (vibrační desky, 
sekačky, zahradní traktory, hydraulické štípače)
- základní znalosti mechaniky, hydrauliky 
podmínkou
- uživatelská znalost práce s PC (MS Windows, 
Internet)
- řidičský průkaz skupiny B nebo C
- čistý trestní rejstřík
- základní znalost NJ výhodou
- přesnost
- spolehlivost
- logické a kombinační schopnosti
- manuální zručnost
- schopnost samostatné práce
- ochota učit se
- fl exibilita
- vysoké pracovní nasazení a loajalita
- zajímavou práci ve fi rmě, která má potenciál do 
budoucna, a která dále roste 
- všestrannou a odpovědnou práci
LUMAG CZ s.r.o. 
Václav Tichý 

Hlinská 2, České Budějovice, 37001 
tel.: 389 053 203 
vtichy@lumag.cz 

Obchodně technický zástupce
Popis:
Jste cílevědomí, aktivní a dokážete si sami 
nastavovat a plnit cíle? Láká Vás pozice obchodního 
zástupce akvizitora? Chcete se realizovat se 
stabilní české společnosti s  dlouholetou tradicí?

aktivní vyhledávání a přímé oslovování nových 
zákazníků
vedení obchodních jednání
příprava a prezentace nabídek
monitoring konkurence
Požadujeme:
SŠ/VŠ vzděkání
výborné komunikační dovednosti
nadstandartní úroveň jednání se zákazníky
zkušenost s přímým prodejem výhodou
orientace na výsledek, spolehlivost, samostatnost
týmový přístup, loajalita
ŘP sk. B
znalost práce na PC
praxe ve stavebnictví a energetice není nutná
zázemí dlouhodobé úspěšné české společnosti
otevřenou fi remní kulturu založenou na přátelských 
vztazích
kompletní zaškolení a odborné vedení
zvyšování kvalifi kace a osobního rozvoj
fi xní mzda 20 000 Kč + provize (průměrný 
obchodník 40-60tis, úspěšný obchodník 70-90tis)
telefon, notebook, osobní automobil
 
Personální poradenství PeoplePoint s.r.o. 
Mgr. Jana Bittnerová 
Družební 769/2d, Olomouc, 77900 
tel.: 773 131 131 
peoplepoint@peoplepoint.cz 

Prostor k pronájmu

více info na tel. 724 360 086
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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KULTURNÍ PROGRAM DUBEN
Jiří Pešl: Duhové světy
Termín:  2. 4 – 27. 4.
Místo konání:  Sál U Kata
Výstava obrazů Jiřího Pešla.
1. 4. vernisáž v 17.00 hod. v Maltézském 
sále
Výstavu uvedou Marie Krejčová a Jiřina 
Salátová.

Roosevelt Fashion Show
Doba konání: 11. 4. od 19:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: jednotně 350 Kč
Módní přehlídka
 
Renata Langmannová (Česká Miss 
2006), 
Anega Vignerová (Miss ČR 2009), Martin 
Gardavský (Muž roku 2011 a 2. Mr. 
International 2011), Adam Nitschmann (2. 
Muž roku 2013 a Mr. Universe ČR 2014) ad.
 
Brazilský zpěvák Santiago Ferreira
Choreograf: Jan Smetana
Moderátoři: Míra Hejda a Zorka Kepková-
Hejdová
Pole Dance: Lucie Loo Šimková (Česko-
Slovensko má Talent)
 Kolekce: Roosevelt Fashion Store, Tereza 
Sabáčková

„Více než abstrakce“ – Fantazie
Termín: 12. 4. - 1. 5. 
Místo konání: Maltézský sál
 
Výstava Augustina Lišky.
Jeho tvorba se odlišuje imaginativním 
způsobem vyjádřeným pomocí černých, 
barevných a gelových fixů v kolážích a 

obrazech.
Úvodní slovo: Roman Hýbl

Velikonoce na Prácheňsku
Doba konání: 12. 4. od 10:00
Místo konání: Sál U Kata, Maltézský sál
Vstupné: zdarma
Velikonoční výstava, tvořivá dílna 
a  doprovodný program.

Taneční odpoledne s písničkou
Doba konání: 13. 4. od 15:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 50 Kč
K poslechu a tanci hraje Rytmix.

Irská Taneční Show - Love In Flames
Doba konání: 15. 4. od 19:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 250 Kč
Taneční soubor MERLIN ze Slovenska 
vyráží na šňůru s novým programem 
Irské Taneční Show pod názvem „LOVE IN 
FLAMES“.

Královna hudebního nebe
Doba konání: 23. 4.
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: jednotně 150 Kč
Slavné muzikálové melodie.
Účinkují: Christina Rose, Oldřich Vlček
Excelentní anglická zpěvačka opět ve 
Strakonicích!

DP „A“ - Deštivé dny
Doba konání: 27. 4. od 19:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 300 Kč
Americké drama je hrou o síle přátelství 

a zároveň kriminálním příběhem. Drsní 
chlapíci, Denny a Joey, jsou přáteli od 
dětství, které oba strávili na chicagském 
předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské 
policie. V americké a zároveň světové 
premiéře této hry hrály mladé policisty 
světové filmové hvězdy, Daniel Craig 
a  Hugh Jackman.
Richard Krajčo získal za ztvárnění role 
Dennyho cenu Thálie 2012, David Švehlík 
se umístil v širší nominaci.
 
Upozorňujeme diváky, že je v rámci 
představení použito hlasité střelby.
 
Režie: Janusz Klimsza
Překlad: Pavel Dominik
Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík

Jarní rozezpívání
Doba konání: 29. 4. od 18:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 80 Kč
Účinkují: Pěvecký sbor Gymnázia 
Strakonice, ZANOTY Jindřichův Hradec, 
Ádh Mór ZUŠ Strakonice, Smíšený sbor 
Hlasoň

Kdo tvoří, nezlobí aneb U nás se 
nenudíme
Termín: 6. 5. - 1. 6.
Místo konání: Sál U Kata
 
Výstava prací dětí z DDM Strakonice.
5. 5. vernisáž v 17.00 hod. v sále U Kata.
Proměny zahrady
Termín: 8. 5. - 1. 6.
Místo konání: Maltézský sál
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz 
(do  3. května 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 14. května 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: JARO
Výherci minulého čísla:   Anna Pytlová, Strakonice a  Václav Smrčka, Vitkov

 RECEPTY:

Pracovní postup:

Suroviny na těsto smíchejte v míse a rozetřete na plech 
vyložený papírem na pečení. Upečeme (20-25 minut při 
180°C).
Mezitím, co se peče korpus, začněte s krémem.
Na pánvi rozpusťte 140 g másla, zaprašte ho moukou a 
usmažte řídkou světlou jíšku. Stáhněte z plotny a za stálého 
míchání do
jíšky po troškách přidávejte mléko. Vraťte na plotnu za stálého míchání přiveďte k varu a vařte 
až vám vznikne hustá hmota.
Odstavte a nechte úplně vychladnout.
Zatím si naskládejte okapané mandarinky na upečený korpus.
Změklé máslo smíchejte s cukrem krupice, vanilkovými cukry a směs vmíchejte do vychlad-
lého jíškového základu. Nakonec si
vezměte elektrický šlehač a krém důkladně vyšlehejte.
Hotový krém rozetřete na mandarinky a posypejte nastrouhanou čokoládou. 
Dáme vychladit a potom už jen mlsáme.

http://www.tradicnirecepty.cz/

STAKOSOLAR

Nově otevřená kancelář
Palackého náměstí 94

Od 1.4.2014 jsme se 
stali autorizovanými 
prodejci společnosti 
A+M Fenster

Nabízíme: tepelná čerpadla, solární panely, plastová a hliníková okna 
a dveře, garážová vrata, veškeré doplňky k oknům a dveřím

100% spolehlivost 100% kvalita služeb

NOVĚ: ZAJIŠŤUJEME ZÁRUČNÍ, POZÁRUČNÍ SERVIS OKEN A DVEŘÍ 
VŠECH ZNAČEK

Zavádějící ceny 
na plastová okna 
a dveře

STAKOSOLAR
Kontakt: 606 499 108, okna.strakonice@gmail.com

Mandarinkový zákusek
Korpus:
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek krupicového cukru, 0,5 hrnku oleje, 1 hrnek 
mléka, 2 vejce, 1 prášek do pečiva

Krém:
140 g másla a 60 g polohrubé mouky na jíšku, 1/2 l mléka, 200 g změklého 
másla, 180 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr,
2 konzervy mandarinek
nastrouhaná čokoláda na ozdobu
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Zhotovení brýlí 
do 2. dne

NAŠE BRÝLE SLUŠÍ VŠEM

Nová kolekce slunečních brýlí 
PILOTKY, RETRO, 
ZRCADLOVKY, SPORTOVNÍ 
I  ELEGANTNÍ - každý si 
zaručeně vybere

značky: CONVERSE, O´NEILL, 
S.OLIVER, POLAROID, 
KAPPA, PEPE JEANS...  
s  polarizací i bez
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SPORT
Reprezentovat svoji zem pro mě znamená především hrdost, čest a 

zodpovědnost, říká sedmnáctiletá vycházející hvězda českého fotbalu 
a strakonický rodák Jindřich Staněk

Jak bys popsal své fotbalové mládí?

K fotbalu jsem se dostal přes kamaráda. 
Hrávali jsme spolu hokej, já byl u něj na návštěvě 
přes noc a on musel na fotbalový trénink, tak 
jsem šel s ním. Začínal jsem v  Přešťovicích, 
kde nás trénoval pan Bezpalec. Své fotbalové 
mládí, dá se říci, prožívám pořád, i když už 
nepůsobím v dorosteneckých kategoriích. 

Vždy tě to táhlo do brány, nebo jsi pomýšlel 
i  na pozici do pole?

V Přešťovicích jsem začínal v útoku. Když 
se nám jednou zranil brankář, tak jsem si tam 
stoupl a pan Bezpalec už mě v bráně nechal. 
Mé brankářské začátky tedy začaly asi tak 
v  osmi letech.

Jak ses dostal z Přešťovic do pražské Sparty? 

Sparta tenkrát potřebovala brankáře ročníku 

96, pan Kopač o mně věděl, a tak se na mě 
přijel podívat a vyšlo to.

Byl to pro tebe velký skok?

Obrovský. Musel jsem v necelých deseti 
letech na sobě strašně moc zapracovat, abych 
se tam vůbec udržel. Pak si to ale sedlo a ve 

Spartě jsem zůstal.

Byli jste v žákovských a dorosteneckých kate-
goriích úspěšní?

V žácích jsme vyhráli prakticky vše, co jsme 
mohli. Bohužel v dorostencích už toho tolik 
nebylo. Nejvíc mě mrzí, že jsme jako tým 

nezískali titul nejvyšší dorostenecké ligy.

Jaké bylo pro vás, mladé Sparťany, hrát derby 
proti Slavii? Byly zápasy vyhecované?

Vždy to bylo něco extra. Každý z nás to 
bral velmi vážně. Je to přeci jenom derby 
pražských „S“ a vím, že náš ročník většinu 

zápasu vyhrál. (úsměv)

Co považuješ za svůj prozatímní největší indi-
viduální úspěch?

Zatím bych o žádném osobním úspěchu 
nemluvil. Jsem teprve na začátku. Každopádně 
si nejvíce vážím příležitosti být třetím 
brankářem A-týmu Sparty. To se povedlo 
na podzim. Dokonce na tři zápasy jsem 
působil na lavičce mužů i jako druhý brankář 
a  zachytal jsem si i nějaká přátelská utkání. 
Navíc bylo výborné sledovat starší hráče, jako 
je například Mára Matějovský. Opravdu bylo 
skvělé být součástí takového týmu… A teď 
po mém přestupu do Evertonu se budu snažit 
udělat i nějakou tu díru do světa.

K tomu se ještě určitě dostaneme. Nelze ov-
šem opomenout i mládežnickou repre, kde pra-
videlně nastupuješ. Jaký je to pocit nosit lvíčka 
na prsou?

Pro mě to znamená především hrdost, čest 
a zodpovědnost. Na každý sraz se těším 
a  užívám si to. Je to taková odměna za práci, 
kterou děláte. Hlavně reprezentujete svou zem 
a máte šanci probojovat se i na mládežnický 
šampionát.

Jakého trenéra bys nejvíce vyzdvihl za svou 
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SPORT

Roman Škoda

Fanoušci jsou naším šestým hráčem, říká strakonický hokejový bek 
Jaroslav Hřebíček.

Strakoničtí hokejisté mají za sebou sezonu, 
která dopadla více než dobře. Kdo by ještě 
před několika týdny čekal, že „áčko“ mužů 
postoupí až do finále play off, když se základní 
část nevyvíjela vůbec podle představ. Své 
nám o tom řekne jednadvacetiletý obránce 
Jaroslav Hřebíček, jenž v mužích krouží již 
svoji čtvrtou sezonu.

„Náš tým je neskutečně mladý, takže 
nevyrovnané výkony v základní části jsou 
celkem pochopitelné. Nejvíce jsme se 
nastartovali nejspíš v druhém zápase 
s  Českým Krumlovem, kdy jsme byli na 
pokraji vyřazení. Dali jsme jim, myslím, 
jedenáct gólů. Tam se podle mě sezona úplně 

zlomila,“ konstatuje Jarda.  

Na vítězné vlně se poté strakonický tým vezl 
také díky brankáři Romanu Špilerovi, který již 
řadu let patří mezi největší opory strakonického 
celku. „Špína nás opět neskutečně podržel. 
Zní to snad už jako klišé, ale je to tak,“ říká 
strakonický bek. Naráží také na strakonické 
fanoušky, kteří prý patří dlouhodobě mezi 
ty vůbec nejvěrnější. „Opět další klišé, ale 
fanoušci jsou naším šestým hráčem. Když 
přijde 2000 lidí, je to něco krásného. Jsme 
rádi, že hokej lidi baví,“ praví s nadšením. 
„Nelze nezmínit kotel, který s  námi jezdí 
na venkovní zápasy. V sérii s  Pískem tam 
bylo našich fandů dokonce více než těch 

píseckých,“ naráží na nevšední skutečnost. 

Právě série s Pískem byla podle slov 
Jaroslava Hřebíčka vrcholem sezony. „Ta 
rivalita je tu už dlouhá léta. Bylo to vyhecované 
derby, v   kterém jsme uspěli a postoupili do 
finále.“ V tom sice strakoničtí muži padli 0:2 
na zápasy, nicméně pro suverénně nejmladší 
tým soutěže to byl veliký úspěch. V čem onen 
úspěch nejvíce tkvěl? „Zmiňoval jsem Špínu, 
skvělé fandy a zápas s Českým Krumlovem. 
Stejně si ale myslím, že bychom finále 
neurvali bez týmového pojetí. Většina kluků 
tu má od sebe věkově velmi málo, to se také 
podepíše na atmosféře v kabině. Když se do 
toho připočte pár zkušených borců z pole 
jako Bouše (Radek Bouška), Klouďák (Marek 
Kloud) nebo Milan Řehoř, kteří nám ukáží ten 
správný směr, pak vzniká opravdový tým. Naše 
nevýhoda se ve skutečnosti stala výhodou,“ 
přemýšlí Jaroslav, jenž v play off nastoupil až 
do druhého střetnutí s Pískem kvůli zranění. 
„Jelikož jsem před tím nehrál, žádná velká 
hitparáda to ode mě nebyla. Sezonu jsem 
vlastně dohrával na práškách, ale v těchto 
momentech na to člověk nemyslí. Chce být na 
ledě a pomoct týmu,“ říká s jistotou Jaroslav 
Hřebíček.

Nezbývá než věřit, že strakonický hokej 
naváže na úspěšnou sezonu i v té nadcházející 
a na zimním stadionu se my, fanoušci, opět 
sejdeme v hojném počtu a aspoň tímto 
malým dílem pomůžeme. „Teď si odpočineme 
a  v  letní přípravě, která začíná v květnu, 
na to zase vlítneme. Děkujeme za podporu 
a budeme dále bojovat za vás, strakonické 
fans,“ završuje Jaroslav Hřebíček.

Roman Škoda

relativně krátkou kariéru?

Těch je stoprocentně více. Určitě pana 
Lukiče a pana Mrázka, kteří mě v přípravce, 
jak jsem říkal, „donutili“ něco dělat. V žácích 
to byl pan Szekereš a pan Hain, kteří mi dodali 
nejvíce sebevědomí. Dále rád vzpomínám na 
trenéry brankářů,  pana Srníčka a Zítku. Ti 
mě učili hlavně profesionálnímu přístupu, 
z  toho jsem si vzal opravdu moc. Dále mi 
také pomáhá Luděk Mikloško. Je to hodně 
těžké vzpomenout si na všechny trenéry. 
Prostě každý trenér vám něco dá. Nejradši 
ale vzpomínám asi na pana Szekereše a pana 
Haina.

Jak už bylo řečeno, přestoupil jsi do anglického 
Evertonu. Co to pro tebe znamená?

Hlavně novou výzvu a motivaci do budoucna. 

Je super trénovat s prvním týmem a potkat 
tak skvělé hráče. Hlavně jsem doopravdy rád, 
že se to konečně povedlo. Poslední rok a půl 
se každé přestupové období něco dělo, ale 
nikdy to nedopadlo. 

Bylo těžké se adaptovat do kabiny tak zvuč-
ných jmen světového formátu a celkově do no-
vého prostředí?

Moc těžké to nebylo. Každý je tu přátelský.

A co angličtina? Domluvíš se?

Už je to lepší. Hlavně první týden byl těžký. 
Mám lekce z anglického jazyka a navíc je 
super, že tu je polský brankář Mateusz Taudul, 
který umí slovensky, takže mi hodně pomáhá.

Dokázal bys už porovnat anglické zázemí 
s  českým? Případně jak se liší tréninky?

Co se týče brankářských tréninků, až tak 
velká změna to není. Pan Srníček působil 
v  Anglii řadu let a podobný styl tréninku pro 
brankáře praktikoval i ve Spartě. Jinak zázemí 
na Spartě bylo skvělé, nic nám tam nechybělo. 
Tady v Evertonu je to podobné, možná jen 
trochu modernější. Posoudit zázemí jiných 
českých klubů bohužel nemůžu.

Koho považuješ z kádru Evertonu jako největší 
fotbalovou personu? Je to pro tebe jakožto bran-
káře hrající legenda Tim Howard?

Pro mě jednoznačně! Je tu ale spousta 
jiných skvělých hráčů, jako například Osman, 
Barry, Jagielka nebo Lukaku… Budu dělat 
vše pro to, abych si s nimi bok po boku zahrál! 
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PODLAHY

DVEŘE

Raisova 1004, Strakonice               www.zakinterier.cz

hezké bydlení

  Hospůdka na terase v kempu na Podskalí
letní zahrádka dětské hřiště
5 druhů piv grilovací večery
výběr chuťovek koncerty
    otevřeno již od března

makofoto

Přízemí obchodního centra [ma im]x

FOTOGRAFIE DO ROZMĚRU 30 x 90 cm IHNED!
TISK  FOTOGRAFICKÝCH  OBRAZŮ

KOPÍROVÁNÍ - RAZÍTKA - ALBUMY - RÁMY
FOTOGRAFIE NA PRŮKAZY - NA POČKÁNÍ

AKCE - DUBEN - foto 30x40 cm jen za 59,- Kč!

www.makofoto.czfotostrakonice@mako.cz

Nyní i ve Strakonicích
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