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Nejdůležitější součástí alespoň z po-
čátku našeho života je naše matka. 
Dává nám život, vychovává nás, snaží se 
nás naučit vše, co sama umí nebo co 
považuje za důležité, a všemožně o nás 
s láskou pečuje. Matka nese po celý ži-
vot velmi těžký úděl, a proto by měla být 
milována svými dětmi, rodinou a vším, 
co ji obklopuje.

V květnovém čísle zřejmě nikoho ne-
překvapí, že právě Den matek, který se 

oslavuje vždy druhou květnovou neděli, 
v letošním roce 8. května, zaujme své 
pevné místo. Jako vždy Vás seznámí-
me se stručnými historickými milníky ve 
světě, kdy svátek přijala Česká republi-
ka, jak to mají se svátkem v  zahraničí 
a  třeba i něčím navíc.

Jako vždy Vás seznámíme se stručný-
mi historickými milníky ve světě, kdy

Svátky, jež určitým způsobem vzdá-
valy ženám hold, mají ve světě dlouhou 

Den matek

Ženy byly zase v ohrožení
Naneštěstí to zažívají jednou v 

roce, a to při magické noci z 30. 
dubna na 1. května, kdy planou 
na návrších měst a vesnic ohně, 
které od středověku mají zahánět 
zlé síly, které představují přede-

vším ženy-čarodějnice. To doložil i 
uznávaný švýcarský lékař a zakla-
datel analytické psychologie Carl 
Gustav Jung, který o znehodnoce-
ní žen řekl: „Muž ji v jistém smy-
slu miluje mnohem méně, zato 

však žena vystupuje jako proná-
sledovatelka, to znamená jako 
čarodějnice. Tak se spolu se zvý-
šeným uctíváním Marie a  v   jeho 
důsledku vyvinul blud o čaroděj-
nicích, což bylo nesmazatelnou 
skvrnou na pozdním středověku.“

O filipojakubské noci, jak se ji-
nak také v minulosti pálení čaro-
dějnic nazývalo, neboť křesťanský 
svět musel navázat na pohanskou 
tradici keltského svátku Beltaine/
Beltine (podle učitele druidů 
a   ochránce lidu boha Belena), 
který oficiálně potlačil a prosadil 
nový, který velebil dva apoštoly 
– svatého Filipa a Jakuba – kteří 
svůj svátek tehdy slavili 1. května 
(dnes 3. května); se lidé připravo-
vali na to, že budou po zimě moci 

zase hospodařit na poli. Proto 
byla filipojakubská noc takovým 
protipólem Samhainu (dnešního 
Halloweenu), kdy se v lidových 
zvycích ustálilo takovéto oslavo-
vání příchodu jara, zrození pří-
rody a   začátku zemědělského 
roku, které připadlo na úplněk 
mezi jarní rovnodenností a   let-
ním slunovratem.

Během noci a následujícího dne 
prováděli členové domácnosti dle 
tradic různé praktiky na ochranu 
domu, hospodářství i všech pří-
tomných. Patřil k nim velký úklid, pálení 
smetí, hluk způsobený práskáním biče, 
tlučením železem nebo dřevem. Ochra-
nu domu a  chlévů zajišťovaly drny, písek 
nebo plevy, zelené ratolesti a svěcené ko-
čičky, také kresby kruhů.
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Jan Veselý společně s přáteli vyrazil roku 2015 na expedici do Norska, kde zažil mnoho nezapomenutelných zážitků. Čtyřiadvacetiletý 
student se se svými zkušenostmi dělí na internetu postupně již několik měsíců. Možná i proto neváhal, a na můj dotaz ohledně 

nadcházejícího rozhovoru s ochotou kývl, za což mu redakce MAXIM děkuje. 

V Norsku se smí jet po dálnici až na výjimky maximálně 90 kilometrů 
v  hodině, líčí příklad svých poznatků Jan Veselý.

Kdy tě napadlo odcestovat do Nor-
ska a  co tě k tomu vedlo?

Už jako malý jsem čas od času potkával 
známé, kteří v Norsku byli, a se zájmem 
a  s trochou té zdravé závisti poslouchal, 
jak je to krásná země. Lákal mě nejen 
odlišný ráz krajiny, ale i jiná architektura, 
rozdílná mentalita, ...

Již dříve jsem uskutečnil jeden pokus 
se do Norska vypravit, ale tenkrát se 
bohužel nepodařilo naplnit zájezd. Když 
mě tedy kamarád Michal před rokem 
a  půl oslovil s tím, že dává dohromady 
partu do Norska, váhal jsem jen chviličku 

-- takovou příležitost si člověk prostě 
nesmí nechat ujít.

Jak dlouho jsi tam pobýval a za ja-
kým účelem?

Dovolenou jsme od začátku plánovali 
na 14 dnů. Když už se člověk vypraví tak 
daleko na sever, tak by byla škoda pobýt 
tam třeba jen týden. Jako dopravní 
prostředek jsme zvolili auto, a tak nám 
jen samotná cesta tam a zpět vzala 
v  součtu dva dny.

Do Norska jsme jeli hlavně za přírodními 
krásami. Z míst, která jsme navštívili, 
určitě stojí za to zmínit nejvyšší vrchol 
Skadinávie, Galdhøpiggen, nejstarší 
norský národní park Rondane nebo skalní 
útvar Trolí jazyk. Došlo ale i na trochu 
městské turistiky. Na pár hodin jsme se 
zastavili v nádherném rybářském městě 
Ålesund a na konci dovolené jsme zavítali 

do Osla, hlavního města Norska.

Na webu slapoty.cz zobrazuješ ex-
pedici po Norsku s bohatou obrazovou 
přílohou a komentářem. Proč ses roz-
hodl pro tuto realizaci?

Prvně bych rád zmínil, že články 
dáváme dohromady s kamarádem 
Hoznou Navarou, bez něj by 
nedosahovaly ani zdaleka takové 
úrovně. Za to mu patří velký dík.

K sepsání zážitků nás vedlo hned 
několik důvodů. Myslím, že to může být 
zdrojem řady užitečných informací pro 

ty, kteří se do Norska teprve chystají. 
Věděli jste například, že v Norsku 
se smí jet po dálnici až na výjimky 
maximálně 90 kilometrů v hodině, 
nebo že v místních národních parcích 
a volné přírodě obecně se smí stanovat 
kdekoliv, pokud dodržíte vzdálenost 150 
metrů od nejbližších obytných budov? To 
a  daleko více se tam snažíme čtenářům 
předat. Další důvod je daleko sobečtější 
– až si jednou budu chtít zavzpomínat, 
články s řadou fotek a bohatými popisy 
budou skvělou připomínkou.

Můžeš seznámit čtenáře, jakým 
způsobem jste články na onom 
webu pojali?

Rád bych zmínil, že s prvotní myšlenkou 
na založení webu přišel můj známý Rony, 
vášnivý cestovatel. Já jsem si vzal na 
starost technickou stránku. Formát článků 

vyplynul postupně z několika našich 
prvních příspěvků. Většina podobných 
stránek publikuje hodně textu a třeba jen 
dvě nebo tři fotky k tomu. My se naopak 
snažíme zařazovat hodně fotek a text 
rozdělit do kratších celků. Myslím, že pro 
tento typ článků je to vhodnější formát. 
Čtenář si dokáže udělat lepší představu 
o   tom, jak to na daném místě vypadá, 
a  to je důležité. Jak se říká: jeden obraz 
vydá za tisíc slov.

Zmínil ses o rozdílné mentalitě. 
Osobně jsem se dočetl, že skandi-
návští obyvatelé jsou k cizím lidem 
spíše uzavření a chladní. Jakou máš 
zkušenost ty?

Moje zkušenost to nepotvrzuje, zažili 
jsme hlavně vlídný a přátelský přístup. Dva 
večery jsme stanovali v jednom menším 
kempu na okraji fjordu. Funguje to tam 
tak, že majitel každý večer přijde asi na 
dvě hodinky do recepce a čeká, kdo přijde 
zaplatit. Kdybychom chtěli, dost možná 
by se nám povedlo přespat bez placení. 
Očividně tam ale mají s turisty dobré 
zkušenosti a tenhle model se jim osvědčil.

Negativní zkušenost jsme měli spíše 
s cizinci. Pamatuji si například, že jeden 
večer jsme nechtěně v kempu autem 
blokovali místo jednomu Němci. Očekával 
bych, že přijde a slušně nás požádá, 
zdali bychom s autem neuhnuli, ale on 
místo toho jen otevřel okénko a dost 
nepříjemným tónem se do nás pustil.

Kouzelná země severu nabízí širo-
kou škálu pro nás nepředstavitelných 
jevů. Mohl bys přiblížit nějaký ten 
„jev“, který tě dokázal znehybnit?

Za těch 14 dní mě nepřestaly 
uchvacovat skály strmě padající do 
hlubin fjordů nebo údolí. Projížděli 
jsme nejedním malebným údolím, 
po jehož stranách byly téměř kolmé 
srázy dolů a   všude spousta malých 
i větších vodopádů tvořených 
tajícím sněhem. Navštívili jsme také 
Geirangerfjord, jeden z nejkrásnějších 
fjordů na světě, a obdivovali na něm 
mimo jiné to, že se může i obrovská 

výletní loď doplavit až k jeho konci.

Chceš se do Norska vrátit nebo 
plánuješ odcestovat někam jinam 
a vytvořit na webu nové expedice 
k  zhlédnutí?

I letos dáváme dohromady expedici do 
Norska. Vybírali jsme z několika destinací 
po Evropě, padl návrh například na výstup 
na Mont Blanc nebo návštěva Skotska. 
Nakonec ale vyhrálo opět Norsko. 
Tentokrát zavítáme do severní části, kterou 
jsme minulý rok úplně vynechali. Máme 
v   plánu navštívit například souostroví 
Lofoty nebo jeden z  nejsevernějších bodů 
Evropy, Nordkapp. Myslím, že se máme 
i  letos na co těšit.

Roman Škoda
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Ženy byly zase v ohrožení

Ochranu domu a   chlévů zajiš-
ťovaly drny, písek nebo plevy, ze-
lené ratolesti a svěcené kočičky, 
také kresby kruhů nebo křížků 
na vratech. Magický kruh chránil 
před zlými silami ještě dříve, než 
si ho lidé zvykli spojovat s  před-
stavou čarodějnic.

Ohně se kdysi zapalovaly také 
v   jiné dny a byly spojené s os-
lavou letního slunovratu. Ten-
to velmi starý zvyk souvisel jak 
s  uctíváním samotného živlu, tak 
i s vírou v jeho ochrannou moc 
a  očistnou funkci. V každé vesni-
ci bylo místo určené k rituálnímu 
pálení; příprava dřeva a postavení 
hranice bývala záležitostí mláde-
že, ale k zapálení se však sešli 
všichni – včetně dospělých a dětí. 
Opomenout se nesmí ani vyhazo-
vání zapálených košťat do výšky, 
prý proto, aby byly vidět čaroděj-
nice létající na košťatech, anebo 
se mohla některá i srazit. Lidé po 
celý rok schovávali stará košťata, 
aby jich k ohni bylo co nejvíce.

Noc čarodějnic zaujala i němec-
kého dramatika Johanna Wolf-
ganga Goetheho, jehož postava 
vzdělance Fausta, který uzavřel 
smlouvu s ďáblem, byla přítomna 
jednomu z největších satanských 

svátků – sabatu na hoře Brocken 
ve středním Německu, kde měly 
tancovat, zpívat a někdy i nahé 
skákat přes oheň i do jeho pla-
menů celý rej čarodějnic. Proto se 
vmísil do historie i název Valpurži-

na noc, kdy představená ženského 
kláštera Walburga bojovala proti 
takovým to setkáním a   kouzlům 
a jen mravné, zbožné a poslušné 
ženy mohly překazit tyto „hrátky“. 
U nás se tyto slety a   reje konaly 
také, a  to například na Petrových 
kamenech v Jeseníkách, na Tří-
stoličníku na Šumavě, apod.

Ve většině evropských oblas-
tí se vztyčovala i májka, což byl 
hlohem ozdobený kmen břízy či 
smrku, pomalován bílými a   čer-
venými spirálami, kdy horní část 
se ozdobila stužkami z látek a za-
věsil se na ni zdobený věnec. Po-
dle britského antropologa Jamese 
Frazera je účelem stavěním máje 
přinesení lesního ducha do ves-
nice a zajištění jeho požehnání. 

Se stavěním máje je spojen i zvyk 
jejího nočního hlídání před muži 
ze sousedních vesnic, kteří se ji 
snaží porazit nebo odříznout její 
vrchol. Pokud se jim to podaří, je 
to pro vesnici velká ostuda. Ně-

kdy se také staví malé máje před 
domy jako vyjádření úcty nebo vy-
znání lásky dívce.

Na Blahoslava, jehož svátek při-
padá právě na 30. duben, navazuje 
již zmíněný svátek zamilovaných, 
který měl oslavit plodnost párů. 
Beltinská noc byla totiž nocí milen-
ců a intimních chvil v   lesích, ale 
také možností pro rozchod páru. 
Z  této doby tedy také pochází zvyk 
líbat se na prvního máje pod roz-
kvetlou třešní, břízou či jiným stro-
mem a zdobit příbytky květinami 
a  větvičkami různých stromů.

Ať tedy hoří ohně, které vše 
zlé umoří, a ať lásce přeje nejen 
květnový čas, neboť i Karel Hynek 
Mácha napsal: „Byl pozdní večer 
– první máj – večerní máj – byl 
lásky čas…“

Roman Škoda

pokračování z titulní strany
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Také milujete CITRONÁDU? 

Přijďte ochutnat naši 
novinku DOMÁCÍ 
CITRÓNOVOU 
LIMONÁDU 
S  MÁTOU!
Rádi ji pro Vás připraví 
v našem Dětském centru 
MEDVÍDEK.
(OC MAXIM, 2.patro)

v Olympia Papír nyní

nejlevněji. 
(OC Maxim - přízemí)

Náhradní 
náplně do 
gumovacích per 
FriXion Ball a propisek 
FriXion Clicker PILOT

33,-Kč 
za kus. 

Každé úterý je v HM Studio 
Hračky šťastné úterý.

V tento den získáte na prodejně 
slevu 20% na VŠE. 
(Oc Maxim 2. patro)

pro

KRÁSNÉ NOHY

Polaroid je první značka, která vyrobila 
polarizační brýle a umí je doko-

nale. Největší výběr najdete v  Axis 
Optik. 

www.axis-optik.cz

Trápí vás:
- Suchá a velmi suchá pokožka nohou?
- Rozpraskaná a mozolnatá kůže?
- Diabetická noha?
- Pokožka trpící mykózami?
- Nadměrně se potící nohy?

Vyzkoušejte Allpresan, který vás těchto potíží zbaví. K dostání 
v Manikúra a pedikúra Pavla Chadrabová,  
(OC Maxim, patro č. 3)

DOKONALÉ BRÝLE
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Historie města Strakonice
Dnes pokračujeme Čelakovského ulicí 

domem č. p. 235 majitele pana Františ-
ka Brože/1882/majitele klempířské dílny 
v č. p. 216. Žil zde s manželkou Marií 
a   dětmi Miloslavem a Františkem. 
Dalšími nájemníky byl dělník v  továrně 
na fezy pan Josef Brož /1857/ s  man-
želkou Marií, která vedla jejich hospo-
dářství, na němž pomáhal její bratr pan 
Josef Míka a čeledín pan Václav Hejlek, 
který u nich byl v podnájmu, dál natě-

račský pomocník pan Antonín Marčal 
/1881/ jeho žena Marie rozená Brožová 
/ v 35 letech byla již vdovou/ a syn Ja-
roslav. Bydlel zde majitel kloboučnictví 
pan Jan Lukšovský /1867/ s manželkou 
Antonií pracující v továrně na fezy a sy-
nem Ludvíkem, porodní asistentka  paní 
Marie Vlasatá /1885/. Její manžel Leo-
pold pracoval v a.s. Škoda Plzeň, kde  
i  bydlel a později pracoval v Německu, 
žena zde žila s  dětmi Marií a Růženou 
a jěště zde bydlela dělnice v továrně 
na fezy paní Marie Radinová. /1856/. 
Následoval dům č. p. 234 majitele ko-
loniálu pana Antonína Matzner /1859/, 
který zde žil s matkou Janou /1851/
vdovou sokromnicí,  svojí sestrou Marií, 
obchodním příručím Jarko Jeremičem 
a služkou Růženou Houzimovou /1895/, 
dál hospodář pan Jan Šlehofer/1857/ 
s manželkou Kateřinou, posluhovač 
v  obchodě pan Václav Neuman /1875/ 
s manželkou Barborou, dětmi Anastázií 
Karabečnou, Františkem, Matějem, Kar-
lem a neteří Františkou Kůsovou. Tento 

velký dům patři evidenčně již do ulice 
Hradební. K  dalším z mnoha obyvatelů 
patří učitel v stávkařské škola pan Jo-
sef Vorm /1873/ s  manželkou Justínou 
/1878/, dětmi Marií, Irmou, Bertou, Ri-
chardem, Quidem a služkou paní Annou 
Hradskou/1894/, dál dozorce v textilce, 
před tím holič pan Alois Malkovský 
/1870/ s  manželkou Josefou /1873/, 
dětmi Karlem, Miloslavem a  Aloisem, 
truhlářský pomocník pan Čeněk Vitěk 

/1879/ s   ženou Teresií pracující ve 
fezárnách, synem Miroslavem,  tchá-
nem, nádeníkem panem Františkem 
Chvostou /1843/a jeho ženou dělnicí 
na polích Marií Chvostovou.  Vdovec 
a  majitel krejčovství pan Karel Cimický 
/1853/ s dětmi Petrem, Emilií, Gusta-
vem učícím se na zahradníka  a  Marií 
/1887/  vychovatelkou u profesora hud-
by Morice Violena ve Vídni,  pan František 
Skolek /1895, Mačice/ s  ženou Františ-
kou oba pracovali v závodě F  ve výrobě 
fezů, dál učitel ve škole v Nových Stra-
konicích pan František Dlouhý /1889, 
Dražejov/ s manželkou Gabrielou učitel-
kou na Občanské škole ve Strakonicích a 
služkou Rozálií Škabroudovou. 

Dalšími jsou vdova, dělnice v pletařské 
dílně pana Bohumila Aleše ve Strakoni-
cích paní Marie Fleková /1887/ s  dětmi 
Antonií, Václavem  a   Rudolfem,  po-
mocný dělník u stavitele Špalka, později 
řemenář pan František Herzig /1895/ 
s  manželkou  Růženou šičkou ve fezár-
nách a dcerou Marií, dělník pan Anton 
Böhm /1875/ s ženou Marií pracující ve 
fezárnách, dětmi Antonem pracujícím 
v   kamenictví pana Františka Herziga, 
Karlem, Františkem, Adolfem a Eduar-
dem, dál poštovní zřízenec a dělník na 
stavbě železniční trati pan Václav Buriá-
nek /1879, Vráž/ s  manželkou Josefou, 
dětmi Emou, Karlem a Martou, majitel 

kloboučnictví pan Oskar Lukeš 
s   manželkou Annou, vdova paní 
Marie Trávníčková

s dětmi Janem a Richardem, pomocný 
krejčí u pana Františka Brejžka mistra 
na Ohradě pan František Tetaur /1889/ 
s  ženou Annou, bednář pan Josef Slá-
ma s manželkou Josefou a dvě kuchařky 
paní Alžběta Slámová a Josefa Slámová.  
Život zde za první republiky zde nebyl 
lehký, ale přesto zde byli

obyvatelé spokojeni a po těžké celo-
denní práci na lavičkách před domy si 
dovedli po večerech popovídat. Pro mlé-
ko si zašli ke Koubkům nebo Soukupů, 
kteří měli krávy, u brašnáře Sokola měli 
zase kozy. Koně zde měl pouze erár-
ní, pan Vladař, který s nimi vozil poštu 
poštovním vozem. Vladařů bydleli mezi 
domy Svatků a Herbrychů  a měli čtyři 
kluky Jardu, Standu / byl výborným fot-
balistou za Jiskru, později Fezko Strako-
nice/, Pepíka a Pavla, většina z nich již 
nejsou mezi námi. Děti se scházeli v par-
ku u  bývalé trafiky nebo pod Táborskou 
mlékárnou. Po schodech  se vešlo na 
otevřenou zahradu, kde bylo dosti místa 
ke hrám. V zimě jelikož aut tehdy bylo na 
silnicích velmi málo, jezdilo se na saních 
od parku až dolu na Velké náměstí. Dětí 
zde bylo tehdy dost a chodili sem i z ulice 
Na Stráži. Z mé generace zde prožívali 
své dětství například Mirek Kovář, Pa-
vel Mašek Jirka Funda, Láďa Skalický, 
Ivana Fialů, Jitka Rysů, Helena Palivců, 
ze starších Jirka a Jana Sekyrů. Z těch 
mladších chodívali Eda Rysů, Zdeněk 
Kovářů a  řada dalších, kteří se v letech 
1971/72 museli se svými domovy roz-
loučit. My budeme pokračovat domem 

č. p. 204, jehož majitelem byl hospodář 
pan Tomáš Straka /1849, Chrašťovice/, 
žil zde s  manželkou Františkou, která po 
ovdovění hospodářství vedla. S nimi zde 
bydlel  čeledín pan Václav Novák z  Mni-
chova, dál zde bydlely soukromnice, vdo-
va paní Františka Königová, židovského 
původu, vdova pracující ve fezárnách 

paní Johana Kozáková, vdovec nájemce 
polí pan Karel Kalný /1862, Víska/,/ jeho 
ženou bývala Josefa rozená Marášková/ 

s nevlastním synem Josefem Jir-
kou, tesařem ve Zbrojovce a dce-
rou Emilií, která později odešla do 

Prahy. Tento dům patřil již do ulice 
Hradební, která  byla na Čelakov-
skou napojena. 

V neposlední řadě zde bydlel 
strojní zámečník s vlastní dílnou 
pan Rudolf Kovář /1885 a zemřel 
v roce 1947 ve své domě č. p. 565 
v ulici Lidické, za I. války v letech 
1914/18 mě závod ve Vídeňské 
zbrojnici. Žil zde s manželkou Fran-
tiškou /1886/ a syny Františkem 
strojním zámečníkem /1908, Vídeň/ 
a   typografem /později strojním zá-
mečníkem/  Jaroslavem /1912, Ví-
deň/, když se v roce 1918 vrátili do 
Strakonic, oženil se s Annou rozenou 
Parkosovou /1921, Podolí/ zde v kos-
tele v roce 1942. V č. p. 204 měl pak 
dílnu Antonín, když jí zrušili tak zde 
nabíjel a  opravoval baterie. 

Následovat budeme příště č. p.  233.

  

Rád přijmu jakékoliv připomín-
ky a  doplňky k článku a dál vše 
k  ulicím Na Ohradě a Komenského 
na tel. 723158306 nebo na emal: 
Malirsky.J@seznam.cz, případně 
písemně Tržní 1152, Strakonice.

  zpracoval:  Malířský  Jan

domy kolem roku 1960

domy kolem roku 1960

součastnost 

domy kolem roku 1960

demolice r. 1971
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4. 5. – 29. 5. 2016

Vernisáž: „Čísi svět“ – Výstava 
fotografií z Indie

KAMILA BERNDORFFOVÁ FOTOGRA-
FKA, DOKUMENTARISTKA A   PUBLI-
CISTKA

Datum konání vernisáže: 3. 5. 2016 
Od 17:00
Místo konání: Maltézský sál

5. 5. 2016

Koncert Pavla Nováka – Řemeslo 
má zlaté dno
Školní představení
Místo konání: Dům kultury

7.5.2016

PRO VÁS TOUR 2016

Zveme Vás na další zastávku koncert-
ního turné kapel Compromysh & 008! 
Jako host vystoupí kapely No Disor-
der a Soukromey pozemek!
Vstupné: 100,- Kč

8. 5. 2016

Květnové oslavy k 71. Výročí 
ukončení II. světové války
Místo konání: areál strakonického hradu

11. 5. 2016 od 19:00

BUTCH CASSIDY A SUNDANCE 
KID

Místo konání: Dům kultury 

DIVADLO KOMEDIOGRAF – western 
z  Bohnic – komedie

Sundance: Tomáš Matonoha

Butch: Josef Polášek

Sestra: Eva Leimbergerová nebo Ma-
riana Chmelařová

Režie: Luboš Balák a kolektiv

Slavný příběh z Divokého Západu 
o  slavných pistolnících Butchi Cassi-
dym a Sundance Kidovi.

Ve filmové verzi je hráli Robert Red-
ford a Paul Newman. Příběh se ode-
hrává dnes, v té nejsoučasnější sou-
časnosti a  na jediném místě – kde 

je western uprostřed Evropy možný 
– v  Bohnicích. Příběh o dvou mužích, 
kteří by chtěli být ještě většími chlapy. 
A musejí toho mít hodně v gatích, aby 
je ty veliké kolty u pasu nezesměšnily.

První western pro muže i pro ženy.

13. 5. 2016

Koncert Verona + DJ Basslicker 
z  rádia KISS Jižní Čechy

Místo konání: Dům kultury

14. 5. 2016 v 9:00h

FOOD FESTIVAL

Volyně Food Festival není festivalem 
ve slova smyslu jak si jej mnozí mož-
ná představují. Tento druh festivalu je 
hlavně slavností jídla v originálních 
variacích, netradičních chutích a vů-
ních i  slavností nápojů. Oproti dalším 
akcím podobného rážení se na té vo-
lyňské nebudou prezentovat restau-
race, ale prostor kuchařskému umu 
bude vyhrazen zejména zapáleným 

kulinářům z  Volyně a okolí.

místo konání: Koupaliště Volyně

16. 5. 2016

Přednáška Tomáše Kubeše – 
Barma

Místo konání: Rytířský sál

26. 5. 2016 od 19:00

BESÍDKA 2016 – Divadlo sklep

Pásmo nejnovějších scének, skečů, 
písní a tanců.

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 260 kč

Účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, 
Jiří Fero Burda, František Váša, Jana 
Hanáková, Tereza Kučerová, Marta 
Marinová, Hana Navarová, Lenka 
Vychodilová, Roman Fojtíček, David 
Noll, Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska.

KULTURNÍ PŘEHLED

zdroj: http://www.meks-st.cz/ 
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Den matek

Svátky, jež určitým způsobem vzdávaly 
ženám hold, mají ve světě dlouhou tra-
dici. Už v antickém Řecku či Římě se 
vzdávala ženám pocta coby dárkyním 
života. Starověcí Řekové slavili svátek 
plodnosti a matek, spojený s uctíváním 
pohanské bohyně Rhey - matky bohů. 

Římané oslavovali ženské mateřství 
prostřednictvím svátku Matronalie, jenž 
se odehrával taktéž na začátku jara, 

a  byl zasvěcen bohyni Juno. 

Později, přibližně od 16. století, se 
myšlenka svátku matek začala uznávat 
například v Anglii, kde se uctívala tzv. 
Mateřská neděle (Mothering Sunday). 
Šlo o křesťanský svátek, jemuž byla 
určena čtvrtá neděle od začátku půstu. 

Sloužící tehdy dostávali den volna, aby 
mohli navštívit svůj domovský kostel 
(mothering church), jinými slovy místo, 
odkud pocházeli a kde žily jejich matky 

a rodiny. Mladší lidé trhali cestou květiny 
a darovali je svým matkám nejlépe přímo 
v kostele. Britové a Irové dodržují toto ča-
sové vymezení dodnes.

Roku 1870 sociální aktivistka Julia 
Ward Howeová vyzvala pět let po občan-
ské válce ve Spojených státech americ-
kých všechny ženy ke sjednocení proti 
válkám ve svém Provolání ke dni matek. 
V následujících letech se pak Julia po-
koušela o ustanovení konkrétního data 
pro Den matek, leč její snaha nedosáhla 
úspěšného konce. Za faktickou zakla-
datelku svátku je považována až meto-
distka Anna Marie Jarvis. Ta  při druhém 
výročí smrti své matky zorganizovala 
v neděli 12. května roku 1907 setkání 
místních matek, spíše v okruhu přátel-
ském. V následujících letech se ovšem 
začala iniciovat o mnoho výrazněji. Tou-
žila po tom, aby se svátek matek uznal 
jako oficiální den, jenž by se každoročně 
připomínal. O rok později se tomu přiblí-
žila v kostele v Graftonu, kde se svátek 
slavil již v rozsáhlém měřítku. V roce 
1910 se o veřejné oznámení svátku po-
staral guvernér Západní Virginie. Společ-
ný návrh amerického Kongresu pak roku 
1914 stvrdil prezident Woodrow Wilson. 

Svátek nicméně posléze začínal nabírat 
komerčních užitků, což sama zakladatel-
ka nesla nelibě.

V Evropě se svátek uchytil po první svě-
tové válce a u nás se začal slavit za první 
republiky v roce 1923. Propagátorkou 
svátku byla zakladatelka  Českosloven-
ského červeného kříže, Alice Masaryko-
vá, dcera prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka. V době komunistické totality 
byl svátek zatlačen do pozadí oslavami 
MDŽ (Mezinárodní den žen). V některých 
zemích se oba svátky dokonce sloučily.

Ve Spojených státech amerických, 
Rakousku, Německu nebo právě  u nás, 
v   České republice, je svátek pohybli-

vý a  přesný datum svátku není určen. 
O  Velké Británi a Irsku již byla řeč, pro 
připomenutí - ostrované dávají přednost 
čtvrté neděli po půstu. V takovém Rusku 
se udržuje svátek až na poslední neděli 
v   listopadu. V některých zemích je ov-
šem svátek svázán pevně s konkrétním 
datem. Například v Polsku se svátek při-
pomíná 26. května.

Jestli tedy existuje nějaký sku-
tečný mezinárodní svátek, kde-
koho napadne právě Den matek. 
Zrcadlí se v něm jedinečnost 

a   nepostradatelnost pozice ženy 
ve společnosti. Nezapomeňte 
8.  května udělat svým maminkám 
radost, zaslouží si to.

,,U maminky je to nejlepší mís-
tečko na celém světě pro toho 
malounkého. Ale nejen pro ma-
lounkého. I pro toho velikého, 
když pláče a truchlí. Nebo tak, jak 
matka těší, nikdo jiný na světě tě-
šit nedovede.“

Jan Karafiát – českobratrský 
evangelický farář

Roman Škoda
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Zahájeno bez deště

Předpovědi počasí nebyly na sobotu 
23. dubna vůbec příznivé, ba naopak 
nás měl čekat déšť a nízké teploty, které 
předpovídaly náhradní program akce 
na strakonickém hradu. Naneštěstí pro 
organizátory Strakonického vítání, se nic 
takového nekonalo a mohla se zahájit 
turistická sezóna běžným způsobem.

V deset hodin odstartoval na druhém 
hradním nádvoří cyklistický a turistický 
výlet napříč okresem Strakonice, kte-
rého se letos zúčastnilo 125 cyklistů – 
tedy o  dvacet méně než v předešlém 
roce – a osmadvacet pěších vyznavačů 
volného pohybu, jež vyrazili za pomoci 
nordic walkingu na trasu Střela – Ha-
beš, a to již posedmé. I pro ty nejmenší 

byl připraven Pochod kapra Jakuba.

Tři trasy (20, 40 a 53 km) pro kola 
směřovaly do filmově proslavené ves-
ničky, kde se natáčela trilogie Troškovy 
komedie Slunce, seno… a ještě done-
dávna konala Stodola Michala Tučné-
ho, který je zde na hřbitově pochován, 
tedy Hoštic u Volyně. Zde se oddělila 
trasa A, která byla nejkratší a značená 
zelenou barvou. Účastníci se odklonili 

kolem židovského hřbitova na cyklostez-
ku Volyňka do Strunkovic nad Volyňkou 
a posléze do Předních Zborovic a dále 
do Mutěnic, na Barvínkov a kolem Blat-
ského rybníka zpět na strakonický hrad, 
kde byl pro všechny trasy také cíl.

Dvě zbylé cyklotrasy pokračovaly do 
obce Milejovice, která má ve vlastnictví 
poutní místo s kostelem a křížovou ces-
tou Dobrá voda, odtud cyklisté trasy B 
(modře označená) odbočili na Kuřimany 
a Paračov s krátkým zastavením u obce 
Kváskovice, kde leží nejmladší hrad 
v  Čechách, postavený Janem Švecem 
na místě dřívější tvrze, která zmizela 
během třicetileté války – Švecburg. Ten 

začal psát svou historii v roce 2005, ale 
dokončen byl až o dva roky později. Dále 
pokračovali cestou do Cehnic, kde po 
přejetí silnice II. třídy, navázali na cyklo-
stezku podél trasy Čejetice, Přeborovice 
a kolem přírodní památky Tůní u Hajské 
až do Strakonic.

Nejnáročnější byla trasa C (oranžová 
barva), která vedla přes Střítež a vrchol 
Duškovec. Cílem cyklistů byla jedna 
z  nejrozsáhlejších zřícenin v České re-
publice, která byla v minulosti rožmber-
ským hradem. Mluvíme o Helfenburku, 
ze kterého jsou za dobré viditelnosti 
vidět i Alpy. To, co si člověk vystoupá, 
si zase zpátky musí užít sjezdem, ten-
tokrát obcí Krajníčko, Měkyncem, Záluží, 
Radějovicemi do Kváskovic, kde je cesta 
do Strakonic podobná jako při trase B.

Tento den ale nebyl jen o sportu, ale 
také o kulturním programu, který po tři-
nácté hodině zahájil koncertem Jaroslav 
Uhlíř, který zahrál své nejznámější hity. 
Vystoupila také různá taneční seskupe-
ní při DDM Strakonice a Divadélko KOS 
uvedlo pohádku O milostném psaníčku. 

Jelikož se tento ročník nesl v   duchu 
Olympijských her v Riu de Janeiru, do-
čkali jsme se ukázky z tradičního brazil-
ského tance capoeira prostřednictvím 
tanečního uskupení Tribo Unida. Pro 
nejmenší děti a jejich doprovod byly při-
praveny (12-17 hod.) soutěže a tvořivé 
dílny, veselé skákání na velkých bungee 
trampolínách a nechybělo ani malování 
na obličej. Navštívit bylo možné i několik 
velmi zajímavých výstav, které souběžně 
probíhaly v areálu strakonického hradu, 
jako výstava Olympionici a sportovní příle-
žitosti města Strakonice ve Šmidingerově 
knihovně, Řeka Otava vypráví v  Muzeu 
středního Pootaví a Orbis Pictus: Europa 
v bývalém panském pivovaru.

Ačkoliv se počasí postupně zkazilo 
a   déšť opravdu v menší míře dorazil, 
proběhlo přesto slosování o ceny, jehož 
vrcholem byla pro účastníky cena v po-
době dvou koloběžek. Celý úspěšný den 
zakončilo strakonické uskupení Hamr, 
které zahrálo své rockové songy pro fa-
noušky, kteří dorazili v hojném počtu.

Josef Němec
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Květen. Již samotný název tohoto měsíce v nás evokuje kvetoucí přírodu, zelené stráně a slunnou atmosféru, slibující brzký příchod 
léta. Tento čas si pro nás ovšem připravil hned další dva důvody k radosti. Mezinárodní den Matek a Mezinárodní den práce. V této 

souvislosti se nám skýtá spoustu možností, jak tyto jedinečné dny oslavit. A proč neslavit skvělým jídlem?

Limetkový cheesecake

Ingredience
-200 gramů sušenek 
-100 gramů rozpuštěného másla 
-jeden balíček vanilkového cukru 
-špetku skořice
-čtyři velká vejce 
-200 gramů krupicového cukru
-dva balíčky vanilkového cukru
-250 g krémového sýru 
-750 g tučného tvarohu 
- tři lžíce limetkové šťávy 
-kelímek zakysané smetany (120 nebo 150 gramů) 
-balíček vanilkového cukru 
-5 lžíc limetkové šťávy (dle chuti)
-na ozdobení zvolte čerstvé jahody, pekanové ořechy nebo limetkovou kůru

Postup
Základ:
Sušenky rozdrobte na drť, vmíchejte rozpuštěné máslo, jeden balíček vanilkového cukru a špetku skořice. 
Hmotu rozložte a pořádně vtlačte na dno nevymazané dortové formy.
Náplň:
Čtyři velká vejce smíchejte s krupicovým cukrem a dvěma balíčky cukru vanilkového. Až se vytvoří pěna, 
začněte po lžících přidávat tučný tvaroh a krémový sýr. Vmíchejte tři lžíce limetkové šťávy. 
Směs vlijte na základ a pečte jednu hodinu v troubě za teploty 150 stupňů Celsia (140 stupňů, máte-li hor-
kovzdušnou). Vyzkoušejte, jestli je dost upečený: střed i okraje musejí být pevné. Pokud zapíchnete do náplně 
špejli, bude se dort lepit (je krémový), ale nebude téct.
Poté ho vyjměte z trouby a nechte deset minut odstát. Nyní přichází čas na polevu. 
Poleva: 
Smíchejte kelímek zakysané smetany s balíčkem vanilkového cukru a jednou nebo dvěma lžícemi 
limetkové šťávy a ochutnejte. Nalijte na dort a dejte ho ještě na deset minut péct. Hotový dort 
můžete nazdobit dle fantazie.

Pro květnový měsíčník jsme si pro Vás připravili zajímavé březnové příspěvky z Facebookové skupiny „Strakoňáci“, kde je více jak 7000 
uživatelů.  Berme vše s nadsázkou a mějme se fajn! :-)

       Facebook názory

V tomto příspěvku Vám Jan M. L. 
představí fotku, která ve svém znění 
prezentuje jisté dva řezníky, kteří 
patrně „chtějí ochutnat“. :-) Vše 
zanechalo bohaté odezvy a já Vám 
představím alespoň zlomek z nich.

Jan M. L.: „Nejsem si jist, co tím chtěl 
kaufland říci.“ 

Lukáš K. reaguje: „I když je to hodně 
deb...ně napsaný, tak reklama zaujala, lidi 
se o ní baví, takže ve finále je to výborná 
reklama, která splnila svůj účel.“

Šárka N. v pochmurnější, byť realistické 
notě reaguje: „V píseckém Albertu sice 
nemají takhle suprovou reklamu, zato tam 
měli senzační slevu na jablka z 29.90,- 
na 39.90,-. No nekupte to.“

Jiřina K. vše zakončila stylově 
slovy: „Třeba je ten řezník k sežrání!“ 
Nepochybně s ní bude souhlasit i  mnoho 
dalších. :-)

Tento příspěvek poslouží dobré 
náladě. Přesvědčte se sami.

Andy H.: „Chtěla bych moc poděkovat 
klukovi, nebo spíš chlapovi, který dneska 
v   Kauflandu daroval mému synovi 
1   euro pro štěstí. Nevím, jestli malý 
čtyřletý chlapeček rozumí tomu, co je to 
štěstí, ale pro mě je to něco, co si budu 
strašně dlouho pamatovat, a   myslím, 
že on taky. Nepustil ten penízek celý den 
z ruky a  takhle jsem ho našla i v  noci. 
Děkuji moc. Takový normální den a  stačí 
tak málo, aby byl krásný. Nezapomeňte 

na to, že svět je natolik krásný, nakolik si 
ho sami uděláme. Ještě jednou děkuji.“

Lenka H. B.reaguje: „Nám se to stalo 
před rokem a půl, kdy jsme jeli metrem 
v Praze, a syn dostal taky penízek od 
nějakého cizince se slovy: ‚To je štěstí 
pro tebe‘. Penízek je řádně schovaný. 

Dětská radost nepopsatelná.“

V posledním příspěvku se Lukáš 
V. zeptá na otázku, na kterou snad 
ani nelze odpovědět, ovšem tuto 
moji osobní úvahu potlačuje hned 
několik dalších zpráv rozmanitého 
charakteru. :-)

Lukáš V.: „Dámy a pánové, já nechci 
rejpat, ale nechápu, proč se tady někteří 
lidé ptají na věci, které si mohou sami 
zjistit na internetu.“

Iveta J.: „Protože lidé jsou tvorové líní, 
a  něco si vyhledat sami... To je pro ně 
moc pracné a namáhavé.“

Objevil se ale i jiný názor na tuto doslova 
problematiku. :-) Ivana N.: „Myslím si, že 
spíše hledají názory od lidí. Kdo chce, 
odpoví se svou zkušeností na určitou věc. 
Vím, recenze tam jsou taky, ale tady se 
může rozvinout debata.“

Roman Škoda

Touto krémovou a zároveň svěží dobrůtkou můžete obdarovat svou maminku, jako projev díků, 
za veškerou lásku a péči. Jak se říká, láska prochází žaludkem a při ochutnání tohoto dortu, 

budete mít nebe jak v břiše, tak na jazyku.

Kuře na medu
Mezinárodní den práce si zajisté zaslouží oslavit. Dle zákona máme nárok na pracovní volno a ať už se jej roz-
hodneme strávit sladkým lenošením nebo aktivním odpočinkem, hlad budeme mít vždy. Jaký pokrm připravit, 
aby nám náročnost nevzala cenné chvilky volna a zároveň jsme si pochutnali? Kuře na medu je ideální řešení!

Ingredience
- 1 kuře
- 1 sáček gyros směs nebo grilovací koření
- 3 polévková lžíce medu nejlépe tmavý lesní
- 6 polévková lžíce kečupu
- 3 polévková lžíce oleje
- 3 stroužky česneku
- 1 dcl vody

Postup
Marinádu si jednoduše připravíme smícháním všech surovin dohromady. Poté kuře v prsou rozkrojíme 
a  necháme marinovat zhruba 3 hodiny (čím déle, tím lépe).
Kuře poté vložíme do pekáče prsíčky dolů, aby se lépe vsál sos. Pekáč přiklopíme a pečeme cca 40 minut 
na 180 °. Ke konci pečení (cca 10 minut před koncem) nezapomene odebrat pokličku a kuře obrátit prsíčky 
nahoru, aby nám vznikla křupavá kůrka.
Podávat můžeme s chlebem, rýží nebo brambory. Záleží na tom, na co máme zrovna chuť. Díky lehce 
nasládlé chuti se však nejlépe osvědčily klasické vařené brambory nebo bramborová kaše.

Zdroje článku:  www.apetitonline.cz, www.toprecepty.cz, 
Zdroje obrázků: www.mlsanicko.cz, www.recepty.blesk.cz

Tereza Kramlová
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Věci s duší, věci s příběhem!

VSTUP ZDARMA
(hry, hračky, knihy, šperky, oblečení, starožitnosti, malé elektro a mnoho dalšího)

PRO PRODEJCE JE ZDARMA ZAJIŠTĚNÉ PRODEJNÍ MÍSTO.
Rezervace stolu nutná na 727 818 359 nebo JANUSOVA@OCMAXIM.CZ
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Pokud do své firmy hledáte zaměstnance, v novinách Maxim můžete zdarma uveřejnit inzerát podobného 
znění. Posílat jej můžete na e-mail redakce: redakce@ocmaxim.cz

Kuchař/ka

Pizzerie Venezia hledá uchazeče, vyučeného 
v oboru na stálý i vedlejší pracovní poměr.  
Nástupní plat dohodou.

Nástup ihned 

Volejte 383 325 128 nebo 605 273897

Jazyková korektorka

Pro noviny Maxim Strakonice hledáme 
jazykovou korektorku, formou brigády. 
Nejlépe učitelka českého jazyka v důchodu 
nebo na mateřské dovolené. 

Jedná se jazykovou korekturu novin, vždy 
1  x  měsíčně.

V případě zájmu volejte 727 818 359

 

Vedoucí výroby s AJ - Automotive.

 /Vurr/ Kompletní řízení výroby úseku (cca 
150 lidí) Nastavení a optimalizace výrobních 
procesů Sledování nákladů na daném úseku 
Motivace a koordinace týmu, pravidelný 
reporting v anglickém jazyce SŠ/VŠ 
technického zaměření, Strojírenství výhodou 
Praxe na podobné pozici Pokročilá znalost AJ 
Znalost principů štíhlé výroby

Bénéficielle, s.r.o.

Pronájem prostor – kosmetička, 
masérka, manikérka, pedikérka

Pronajmu zařízenou provozovnu (na 3 dny 
v týdnu) vhodnou na masáže, kosmetiku, 
manikúru,  popř. pedikůru ve Strakonicích 
v  ul. Lidická 168. 

Volné ihned. T.606636404

Obchodní Manager/ka Účetní.

Požadujeme: SŠ vzdělání, orientaci 
v  ekonom. oblasti, znalost regionu, zkušeností 
z finančního sektoru výhodou. Pracovní náplní 
je zajištění produkce ve svěřené lokalitě, 
aktivní oslovování nových klientů, koordinace 
marketingových aktivit skupiny, spolupráce. 
Nabízíme fixní+variabilní složku platu, zázemí 
stabilní společnosti, podporu, benefity.

Volejte Account agency, s.r.o.

+420 702 178 677

Pomocný kuchař/ka.

 Přijmeme uchazeče do Domova pro seniory 
v Drhovli. Směnný provoz, plat od 12 400 Kč, 
po zkušební době osobní ohodnocení.

Volejte Domov pro seniory Světlo

+420 380 425 872

Hlavní účetní.

 Náplň práce: vedení oddělení finanční 
účtárny, měsíční a roční závěrky, sestavování 
měsíčních a čtvrtletních zpráv, tvorba fin. 
plánů, plánování likvidity, zodpovědnost za 
audity, dotační projekty atd. Požadujeme 
komunikativní znalost NJ, výbornou znalost 
MS Excel, výhodou je znalost programu SAP. 
Nabízíme odpovídající mzdu a mnoho výhod.

Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.

383 337 203

Pracovník zákaznického servisu 

Pro správu našich klientů v kanceláři 
v  centru Strakonic hledáme nového kolegu/
kolegyni. Středoškolské vzdělání s maturitou 
podmínkou. 

Volejte 725 448 571.

Rodinný bankéř

Hledáme spolehlivé lidi s chutí pracovat 
a dále se vzdělávat. Po zapracování 
poskytneme 600 aktivních klientů do správy. 
Odměnou bude příjem, který je v této lokalitě 
nadstandardní. Neváhejte a zapojte se do 
našeho týmu. 

Modrá pyramida, a.s., tel.: 725 448 571

Řidič velkoobjemové cisterny.

Přijmeme zaměstnance pro přepravy po 
ČR s místem výkonu Velké Hydčice.Bydliště 
(Strakonice). Požadavky: ŘP sk. C+E, karta 
do dig. tach., profesní průkaz, zdravotní 
způsobilost, čistý rejstřík trestů, znalost 
obsluhy velkoobjemové cisterny výhodou. 

Nabízíme: práci na HPP, fix plat + odměny, 
nástup možný ihned.

Volejte LEŠTINA TRANSPORT s.r.o.

602 533 316 

Kontrolor/ka kvality.

Dvousměnný provoz. 

Požadujeme alespoň základní vzdělání, 
pečlivost, pracovitost, dobrý zrak, spolehlivost, 
nástup od 18.04. Vizuální kontrola plastových 
komponentů v automobilovém průmyslu, 
pomocné práce související se správným 
chodem linky, balení, třídění, odstraňování 
a  evidence nekvalitních výrobků.

Volejte EXACT SYSTEMS CZECH REPUBLIC 
s.r.o.

+420 739 001 566

NABÍDKA PRÁCE

Spoj tečky
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Bezděkovská 30

386 01   STRAKONICE

naše společná akce 
 Letní grilování

Tácky, plastové příbory, hliníkové nádobí...

Maso, klobásy, marinády...

Kopírování A3, A4

Skenování

Laminování A3, A4

Výroba razítek

Velkoformátový tisk

Kroužková vazba

Bezděkovská 30

386 01   STRAKONICE
olympia@strakonice.cz

383 325 701

Nabízené služby

Helfenburk – pohádková zřícenina hradu u Bavorova

Je to asi měsíc zpět, co se malebné 
zřícenině Helfenburk společně s naším 
strakonickým hradem věnovalo více jak 
pětiminutové video na www.stream.
cz, které vidělo přes 140 000 uživatelů. 
Pozitivní ohlasy v diskusi pod videem do-
kumentují jistý zájem o historické skvosty 
v okresu Strakonice. Našli se tací, kteří 
po zhlédnutí sklesle konstatovali, že jejich 
domovy jsou od těch našich moc vzdá-
lené. Pojďme se na Helfenburk zaměřit 
s naším doporučením navštívit jej s rodi-
nou či přáteli.

Na skalnatém vrchu Maločín (683 m. 
n. m.), jenž je vzdálen od Bavorova asi 

šest kilometrů, se hrdě tyčí pozůstat-
ky kdysi pevných zdí gotického hradu 
Helfenburk. Roku 1355 hrad založil rod 
Rožmberků, jenž střežil obchodní cestu 
z Prachatic do Vodňan. Stavba mohla 
být zrealizována díky souhlasu císaře 
Karla IV. V roce 1593 prodal vladař Petr 
Vok celé helfenburské panství s tehdy již 
pustým hradem prachatické obci za 20 
000 kop českých grošů. Význam hradu 
dále slábl a v 17. století byl již Helfenburk 
zcela opuštěn. 

Hrad patří svou rozlohou 1,27 hekta-
ru mezi největší zříceniny u nás. Dobře 
zachovaný je obranný systém soustavy 
dělových a obranných bašt. Součástí 
zříceniny jsou i zbytky rozlehlého dvou-
lodního paláce. Romantické prostředí je 
poslední dobou stále častěji využíváno 
k  svatebním obřadům a zajímavým kul-
turním akcím.

Z důvodu osiřelosti této pevnosti se 
hrad od 17. století stával novým do-
movem pro řadu tuláků. Helfenburk 
je spojen i díky této skutečnosti s ce-

lou řadou pověstí. Údajně zde prostor 
obýval chlapec, který byl zarostlý jako 
opice, a  živil se pouze sběrem lesních 
plodů a kořínků. Po dlouhém úsilí jis-
tých lidí se  jej podařilo zcivilizovat.

Zřícenina byla v zimních měsících zpří-
stupněna během víkendů a měsíc květen 
nabízí návštěvníkům již častější možnost 
návštěv. Otevřeno bývá mimo pondělí 
každý den vyjma svátků. Návštěvní doba 
je ustanovena od 10. hodiny dopolední 
do 17 hodin. Vstupné činí 45 Kč, děti 
a   osoby s nárokem na slevu platí 35 

Kč. Ti nejmenší (děti do 6 let) jsou vítá-
ni bez placení. Bezplatné parkoviště je 
umístěno na louce pod hradem vzdálené 
přibližný 1 kilometr. Na hrad se dostanete 
po dobře přípustné lesní cestě a osobám 
pohybově indisponovaným je povolen 

výjezd s autem až k samotné zřícenině.

Po nutné dohodě mohou ti od-
vážní přenocovat na nádvoří pod 
vlastním přístřeškem a nasát tak 
jedinečnou atmosféru tajemství 
zříceniny Helfenburk. 

Roman Škoda
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Zkrotit dobrého sluhu a zlého pána

Sportovat se dá v lecčems a   pro 
cokoliv. Někdy jen tak pro zábavu se sejde 
parta nadšenců, kteří vynikají v nějaké 
dovednosti, se kterou by chtěli obohatit 
zdejší kraj; jindy se do toho vloží dobročinné 
účely, aby zlepšily situaci těch, na které se 
tak často nedostává; a pak jsou tu ti, kteří 
se snaží dělat osvětu určitou formou, která 
by měla bavit všechny věkové kategorie. 
A mezi ty by mohla patřit událost, kterou 
pořádá již podeváté Hasičský záchranný 
sbor (HZS) Jihočeského kraje s územním 
odborem Strakonice pod názvem Otavský 
Plamínek, který vyvrcholí v   sobotu 7. 
května 2016 na volném prostranství pod 
Hvězdou.

Otavský plamínek je tedy především 
soutěží v požárním sportu (především 
požárního útoku) pro kolektivy mladých 
hasičů, který je dále zařazen do celkového 
seriálu dětských soutěží v daném roce. 
Zastoupeny jsou děti v kategoriích mladší 
(6 až 11 let) a  starší (11 až 15 let). Od 
roku 2010 přibyli i ti nejmenší v  kategorii 
přípravka (3 až 6 let). V roce 2015 se 
soutěže zúčastnilo celkem 37 družstev 

ze 17 obcí celého okresu, což znamenalo 
tři stovky soutěžících dětí. Rekord 
v  účasti padl ale již o tři roky dříve, kdy 
se Otavského plamínku zúčastnilo čtyřicet 
družstev s   více než třemi stovkami 
diváků. V  současné době s dětmi aktivně 
v okrese pracuje devatenáct sborů, což 
představuje 633 dětí ve věku do 15 let. 
V  šesti sborech mají i  přípravku. 

Od roku 2011 udělují organizátoři 
akce speciální cenu, jako poděkování za 
dlouhodobou a úspěšnou práci s mládeží. 
Touto cenou bývá celodenní výlet do ZOO 
Ohrada v Hluboké nad Vltavou, kde pořádá 
dětský den Zdravotní pojišťovna MV ČR 
ve spolupráci se ZOO, HZS Jihočeského 
kraje, složkami Integrovaného 
záchranného systému (IZS) a   dalšími 
partnery. Soutěž má každoročně své místo 
i v oficiálním programu nejvýznamnějších 
kulturních a   sportovních akcí Města 
Strakonice a   termínem konání tak 
zapadá do májových oslav, proto se 
v  rámci doprovodného programu diváci 
i mladí hasiči mohou seznámit kromě 
vlastního soutěžního klání i s činnosti 

HZS Jihočeského kraje. V prvních třech 
ročnících nechyběly například ukázky 
práce lezecké skupiny, vyprošťování 
zraněné osoby z vozidla, nebo hašení 
požáru pomocí pěny. Pomohla i  Policie 
ČR a v roce 2008 se představili divákům 
policejní kynologové, ale také mažoretková 
skupina Miniotavanky, která svým 
vystoupením zahajuje každý soutěžní 
ročník. Od roku 2010 se účastní rovněž 
příslušníci z 25. protiletadlové raketového 
pluku Strakonice.

Otavského plamínku se tak daří zvyšovat 
úroveň vzdělanosti a   připravenosti 
obyvatelstva, zejména pak dětí 
a   mládeže v   oblasti požární ochrany, 
ochrany obyvatelstva, krizového řízení 
a   integrovaného záchranného systému. 

Snahou je také děti a  mládež motivovat 
i   mimo jiné k získání odborných 
dovedností v   požárně-technických 
disciplínách a   prezentovat tak jednu 
z  dalších možností volnočasových aktivit 
dětí ve městě a v okrese Strakonice.

Pod logem Otavského Plamínku se 
kromě vlastní soutěže dětských kolektivů 
strakonického okresu skrývá celá řada 

dalších aktivit, organizovaných ze strany 
územního odboru Strakonice v rámci 
preventivně-výchovné činnosti. Během 
roku se průběžně organizují soutěže ve 
znalostech z oblasti ochrany obyvatelstva 
pod názvem „Mladý záchranář“ jako 
podpora výuky na základních školách 
při tématu „Ochrana člověka za 
mimořádných situací“. První červnový den 
je naopak mezinárodně věnován dětem 
a   na tuto skutečnost nezapomíná ani 
Otavský Plamínek, který pořádá událost 
– „Dětský den se záchranáři“, který je 
určen pro děti předškolního i školního 
věku a spolupracuje na něm i Policie ČR 
a Armáda ČR.

Projekt Otavský Plamínek tak stále 
plane, a to nejen v srdcích organizátorů 

ale i těch, kteří jej podporují. Přijďte držet 
palce mladým jedincům, kteří hravou 
formou bojují proti přírodním úkazům, 
a připomenout si důležitost složek IZS. 
Pokud ne letos, tak příští rok se znovu 
připomene v tradičním čase, tedy první 
květnovou sobotu.

Josef Němec

NOVÉ PROSTORY
OTEVÍRÁME V LISTOPADU

STAVÍME PRO VÁS

INFO O PRONÁJMU
+ 420 724 360 086
+ 420 727 818 359 
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FootGolf, zábava pro všechny! Nově v Kestřanech!

Nad obcí Kestřany, která se 
nachází mezi Strakonicemi 
a  Pískem, byl před více než 15 lety 
vybudován krásný golfový areál. 
Celý resort je zasazen do přírody 
na rozhraní polí a lesů, dokonce 
se zde rozprostírá několik rybníků. 
Jeho centrem je moderní klubovna 
s recepcí, restaurací, slunečnou 
terasou, sociálním zázemím 
a  dostatečným parkovištěm. 

Navíc od konce dubna se nabídka 
resortu rozšiřuje o   v   Evropě 
stále populárnější FootGolf. 
Tento sport se k nám dostává 

z   Nizozemí a   Anglie. Princip 
hry je odvozený z  golfu, ale hole 

a míček ve FootGolfu nahradil 
fotbalový míč. Ten musí hráči 

na Footgolfovém hřišti dostat 
co nejmenším počtem kopů do 

jamek uzpůsobených velikosti 
fotbalového míče. FootGolf  je 
velmi zábavný a  navíc nevyžaduje 
drahé sportovní vybavení. 
Footgolfové hřiště v   Kestřanech 
má 18 jamek a   jeho odehrání 
trvá asi hodinu. Nemusíte mít ani 
vlastní míč, ten vám na resortu 
půjčí. Hráči si zapisují počet kopů 
na jednotlivých jamkách, na konci 
se vše sečte a  kdo má nejmenší 
součet, je vítěz. 

Tento sport dokáže upřímně 
nadchnout celou rodinu, nebo 
libovolnou skupinu přátel. Mezi 
návštěvníky spontánně vznikají 
soutěže „kluci proti holkám, táta 
s mámou proti dětem nebo mladí 
proti starým“ . Při rekreační formě 
FootGolfu jsou určená pouze 
základní jednoduchá pravidla, vše 
ostatní si hráči domluví mezi sebou.

Tento sport, který v   současnosti 
doslova letí světem, si v   dubnu 
vyzkoušely také členky strakonického 
basketbalového týmu, mimochodem 
v posledních letech velmi úspěšného. 

Kristýna Tomšovicová, Alena 

Jeništová a Zdeňka Paroubková 
se společně se svými partnery 
a dětmi FootGolfem velmi dobře 
bavily. Po krátkém seznámení 
s   pravidly a   pár zkušebních 
kopech bleskově vznikla 
týmová soutěž ženy versus 
muži. A   výsledky byly vzácně 
vyrovnané. Odpoledne aktivně 
trávené FootGolfem příjemně 
utíkalo a všichni zúčastnění se 
shodli, že jejich návštěva resortu 
Kestřany rozhodně není poslední.

V krátké době se v resortu začnou 
konat i oficiální turnaje a soutěže. 
Všichni zájemci si tak budou 
moci porovnat své dovednosti. 
Doslova na spadnutí je založení 
FootGolfového klubu mužů a žen 
v  Kestřanech. Je to ta prává výzva 
i pro Vás?

A na závěr pozvánka 
ředitele resortu ing. Daniela 
Bagína:   „FootGolf je skvělá 
možnost pro rodiny a přátele, 
jak aktivně trávit společný čas 
uprostřed krásné přírody, a to bez 
omezení věku nebo úrovně fyzické 
kondice. Přijeďte se přesvědčit 
do Kestřan. Zažijete opravdovou 
pohodu a věřím, že se k nám 
budete rádi vracet“.

Pro více informací volejte recepci: 
724 576 976
mail: pisek@czgolf.cz 



16INZERCE

AUTOGAS-CENTRUM, spol. s r. o.
Heydukova 1269, Strakonice 386 01
Tel.: 383 324 912, GSM: 606 659 530
info@autogascentrum.cz
www.lpg-autogascentrum.cz

• Veškerý servis osobních vozidel
• Nejnovější diagnostika Bosch
• Pneuservis
• Montáž a servis LPG a CNG systémů 

od předních výrobců
• Možnost zapůjčení náhradního vozidla 

po dobu opravy
• Profesionální přístup
• 25 let zkušeností
•  Velkoobchod, montáž, revize
• Servis LPG a CNG zařízení
• Běžný autoservis Bosch
• Pneuservis
•  Specializované pracoviště na diagnostiku, 

elektroinstalaci a řešení problémů 
s autoelektrikou

Veškerý servis osobních vozidel
Nejnovější diagnostika Bosch

Montáž a servis LPG a CNG systémů 

Možnost zapůjčení náhradního vozidla

Velkoobchod, montáž, revize

Mechanika

Inspekce

Diagnostika elektronických 
systémů

Elektrika/elektronika

Pneuservis

Měření emisí

Servis brzd

Měření geometrie

Výměna oleje

Servis autoskelServis klimatizace

Bosch Car Service AGC
Vyřešíme váš 
problém s emisemi

tel.: 606 636 931, 728 663 610

www.motoshop-st.cz

5% sleva pro registrované zákazníky

Chceš být stylově oblečen?

Motoshop-St

dámské
od 119 Kč

Second hand

tel.: 606 636 931, 728 663 610

levné značkové zboží

dětské
od 29 Kč

Obchůdek-St

www.obchudek-st.cz Sp
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