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Nové OC Maxim aneb stavba ve 
znamení komfortu

Běh městem Strakonice
Udělat z něčeho tradici, chce určitě 

velké úsilí, ohromné pracovní nasaze-
ní zainteresovaných a především chuť 
něco takového každoročně organizovat. 
Jenže může se stát, že se třeba urči-
tá akce neuchytí a přípravy a vložená 
energie přijdou vniveč. Něco takového 
se ale netýká Běhu městem Strakoni-
ce 21. srpna, který má za sebou již 22. 
ročník této sportovní akce, která probí-
há každý rok koncem třetího srpnového 
týdne v den, kdy před osmačtyřiceti lety 
do Československa vtrhla vojska Var-

šavské smlouvy. „Běhám pro radost, 
a  pak si dám guláš a pivo…,“ říká hes-
lo tohoto závodu, který i letos pořádala 
Tělovýchovná jednota ČZ Strakonice, 
a.s., Strakonice ve spolupráci s   25. 
protiletadlovým raketovým plukem 
Strakonice, ČUS Strakonice a ČZ, a.s., 
Strakonice pod záštitou města Strako-
nice a Jihočeského kraje. Mnohem více 
však prozradili hlavní pořadatelé závodu 
František Kouba, Pavel Kouba, Václav 
Valíček a Petr Vyorálek. 

pokračování na straně 5

V posledních měsících roste 
Obchodní centrum MAXIM ve 
Strakonicích do své finální podo-
by. Představme si ve stručnosti 
historický průřez našeho půso-
bení, které bylo vždy především 

pro strakonické občany zárukou 
kvality a komfortního nakupová-
ní, což je krédo, jímž se řídíme 
již, věřte nebo ne, přes 10 let.

Původní prostor, resp. budova, 
ve které se nyní obchodní cen-
trum vyskytuje, byl postaven 
ještě za minulého režimu. Jistě 
si vzpomenete na světle hně-
dé stavení, známou jako Labuť. 
Současné vedení OC MAXIM za-
čalo být poprvé v kontaktu s teh-
dejšími členy radnice na přelomu 
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Historický průřez OC MAXIM

tisíciletí, s tím, že první smlouva 
byla uzavřena roku 2005. Původ-
ní prostor sice nebyl tak starý, 

to se ovšem nedalo konstatovat 
po vizuální stránce. Co se týče 
celkového stavu budovy, napří-
klad izolace okenních prostorů, 
situace si žádala potřebný krok. 

Ten nastal v  roce 2011 až 2012, 
kdy proběhlo celkové zateplení 
pláště budovy včetně oken a dve-

ří a budova dostala díky fasádě 
atraktivnější vhled. Ony tepelně 
izolační parametry budovy jsou 
již dnes na vysoké úrovni. 

Dále se OC MAXIM rozhodlo, že se 

v roce 2015 budova rozroste o dal-
ších 220 metrů čtverečních. A jak 
sami víte, také se tak stalo. Přístav-
ba obchodního centra byla úspěšně 
a moderně projektována Ing. Arch. 
Janem Zákosteleckým a    jeho 
spolupracovníky ze strakonické 
projekční kanceláře STA, projek-
tový atelier, v.o.s. Realizaci stavby 
měla na starosti firma pana Karla 
Tomana, která vše zvládla perfektně 
- s  neobyčejným citem zrealizovala 
přístavbu s ohledem na původní ob-
jekt a  zvolila správnou realizaci pro 
toto frekventované území Strakonic.

A pochopitelně většina z čte-
nářů měsíčníku je obeznámena, 
že přístavbou z roku 2015 to 
neskončilo. Rok 2016 nám na-
bídl a stále nabízí prozatím his-
toricky nejimpozantnější změnu 
komplexu bývalé Labutě, dnes 
OC MAXIM. Začátkem roku 2016 
započala příprava dostavby ob-
chodního centra, kdy se prostor 
musel vyčistit od dřevin a cel-
kově jej připravit na postupný 
proces růstu. Musela se zbou-
rat lávka, jež vedla do vchodu 
původních obchodů v druhém 
patře, aby mohla být v   nejbližší 
době postavěna nová. Záměrem 
je přístavbu dokončit v   listopa-
du roku 2016, tudíž termíny ur-
čitých bodů stavby byly a   stále 
jsou velice našlapané. OC MAXIM 
má rovněž v plánu provést novou 
dlažbu na chodnících patřících 
k OC Maxim. Také se intenzivně 
pracuje na parkovacích prosto-

rech, které se svým charakterem 
zkvalitní. Parkoviště přejde na 
závorový systém, tak aby ná-
vštěvníci mohli komfortněji za-
parkovat a   měli blíže do všech 
obchodů. V   současné době se 
pracuje především na zastřešení 
pasáže, které má za cíl zvýšit po-
hodlí pro vaše nakupování.

Již jste se mohli přesvědčit, že 
nově vzniklé obchody se již po-
zvolna oznamují. V neposlední 

řadě vznikají, a jak už to bývá 
i   budou vznikat, příležitosti no-
vého pracovního místa. Bližší 
informace sledujte na našich 
facebookových stránkách - OB-
CHODNÍ CENTRUM MAXIM STRA-
KONICE, na www.ocmaxim.cz 
nebo volejte 724 360 086, 727 
818 359. 

Díky vám jsme našli motivaci 
a   chuť zlepšovat vaše obchodní 
centrum MAXIM. Děkujeme a zů-
staňte s námi. Přejeme příjemný 
podzim!

pokračování z titulní strany
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Nové OC Maxim aneb stavba ve znamení komfortu

Obchodní centrum Maxim se 
aktuálně rozrůstá o pár set metrů 
čtverečních a svým zákazníkům 
rozhodně nenabídne pouze nové 
obchody. Jak stavba probíhá, na co 
všechno se můžeme těšit a   jaké 
výhody přináší tento nový projekt? 
Na to jsme se ptali toho nejpovo-
lanějšího, pana inženýra Hoštičky.

Začneme úplně od začátku. Co 
vlastně stojí za rozhodnutím, 
vybudovat další část OC Maxim?

Přístavba má za úkol dát ob-
chodnímu centru plánovanou fi-
nální podobu. Jako hotový celek 
nabídne návštěvníkům veškerý 
komfort, který může obchodní 
centrum poskytnout. Celá přístav-
ba nabídne zákazníkům obchody 
viditelné a přístupné přímo z ulice 
a to jen zdůrazňuje přirozený účel 
tohoto centra, být nedílnou sou-
částí městského obchodního pro-
storu. Záležet jsme si dali na hlav-
ním vchodu u mostu, abychom 
všem umožnili pohodlný vstup. 
Před přístavbou byl tento vchod 
poněkud zanedbáván a to jsme 
se rozhodli napravit, což zajisté 

ocení jak návštěvníci, tak nájemci 
našich obchodních prostorů.

Když už jsme u obchodních 
prostorů, na kolik nových ob-
chodů se můžeme těšit a jaké 
to budou?

Do přístavby bude umístěno de-
set nových obchodů. O které ob-
chody se jedná, prozrazujeme po-
stupně právě v našem měsíčníku. 
V tomto čísle si můžete přečíst 
informace o třetím novém obcho-
dě (na straně  4, pozn. redakce). 
Výběrem umístěných obchodů se 
snažíme uspokojit všechny po-
žadavky strakonických obyvatel 
a   především ženy si zajisté při-
jdou na své.

S novými obchody by mohla 
přijít i nová pracovní místa, je 
to tak?

Ano, tohle také pokládám za 
jednu ze zásadních věcí. Sehnat 
dobré pracovní místo, může být 
mnohdy těžké. Proto jsem rád, že 
lidem nepřineseme pouze nové 
obchodní centrum, ale i právě 
možnost práce. Případní zájem-

ci, kteří by chtěli pracovat v nově 
otevřených obchodech, nám mo-
hou zaslat životopis na adresu 
info@ocmaxim.cz.

Oficiální dokončení přístavby se 
plánuje na konec tohoto října. 

Probíhají práce v pořádku 
a  můžeme se těšit na nějakou 
akci, k  příležitosti otevření?

Ano, otevření je plánované na 
konec října a vzhledem k sou-
časnému průběhu stavby, bude 
pravděpodobně termín dodržen. 
Aktuálně se dodělávají prosklené 
části, které již dodávají příjemnou 
vizuální podobu stavby, z čehož 

máme velkou radost. Slavnost-
ní otevření je v plánu začátkem 
listopadu a o   jeho oficiálním 
termínu, budeme informovat na 
našich facebookových stránkách 
a  i  zde, v  měsíčníku. Každopád-
ně je, na co se těšit!

Přístavba se dotkla zahrádky před 
kavárnou Maxim, která se nyní nedá 
využívat. Bude po dokončení stavby 
opět přístupná?

Ano, určitě bude opět přístupná. 
V   těchto prostorách se snažíme 
o   vytvoření příjemné atmosféry, 
jelikož víme, že to bylo oblíbené 
místo, kde si naši zákazníci mohli 
v klidu vychutnat kávu či něco na 
zub. Celý tento prostor bude prů-
chozí, takže ponecháme příjem-
nost venkovního posezení, ale 
přidáme k tomu komfort celkové-
ho zastřešení, takže naše zákaz-
níky například nezaskočí rozmary 
počasí. Další věc, kterou chceme 
naše návštěvníky potěšit, je kva-
litní připojení k síti WI-FI. Lidé si 
tak v  pasáži budou moci posedět 
a   v   případě potřeby se připojit 
k   internetu. Rádi bychom, aby 
to celé fungovalo jako takzvaný 

meeting point. 

Často probíraným tématem se 
stalo parkoviště. Jak to s ním 
tedy vypadá?

Provedením parkoviště chceme 
pomoci těm, kteří zde opravdu 
mají parkovat – tedy nakupujícím 
lidem. Zlí jazykové tvrdí pouze to, 
že bude placené. Ovšem podstat-
ný je onen důvod. Aktuálně bohu-
žel jsou mnohdy parkovací místa 
využívány k celodennímu parko-
vání, takže člověk, který si přije-
de nakoupit, nemá často kam za-
parkovat. A tomuto právě chceme 
zamezit. Proto bude parkoviště za 
závorou a první parkovací hodi-

na bude zdarma. Za další hodinu 
zaplatí návštěvníci 6 Kč a  teprve 
třetí a další hodina, bude dražší. 
Samozřejmě ale chápeme obyva-
tele okolních panelových domů, 
kteří potřebují někde zaparkovat. 
Proto se parkoviště bude moci 
využívat ve všedních dnech od 
18:00 do 08:00 a o víkendech, 
zcela zdarma.

Jak vidíte, opravdu nás toho s  do-
stavbou obchodního centra čeká 
mnoho. Chcete vědět více z aktu-
álního dění a připravovaných akcí? 
Sledujte nás na Facebooku, kde vás 
informujeme o všem důležitém.

Tereza Kramlová
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Novinkou v našem Dětském 
centru MEDVÍDEK je 
VÍDEŇSKÁ KÁVA.
Žádná instantní káva, žádná pře-
kapávaná káva!
Káva je připravena z pravého 
espressa z čerstvě namleté kávy 
Gold Blend z pražírny Drahonice 
a dále pak z pravé šlehačky.

Přijďte ochutnat! :-)

www.centrummedvidek.cz

Obchodní centrum MAXIM pro vás 
připravuje další, v pořadí již třetí ob-
chod, který potěší především ženy. 
Ovšem pokud budou muži chtít udě-
lat radost svému protějšku, nechť se 
mají na pozoru! 

V nových prostorech OC MAXIM totiž 
budete moci navštívit obchod soustře-
děný na dámskou módu. Jsme velmi 
potěšeni, že vám můžeme představit 
obchod  TIVET. Své úspěchy již tento 
obchod s kvalitními módními znač-
kami sbírá na pražském Václavském 
náměstí. Sortiment této kvalitní módy 
vám rádi v krátkosti představíme. 

Móda našich západních sousedů, 
Betty Barclay, je známá po celém 
světě díky módním střihům, výborné-
mu zpracování či originálnímu pojetí 
kombinace látek. 

Značka Gil Bret pro volný čas je 
oceňovaná pro své vysoce kvalitní ka-
báty a bundy, které nabízí v klasickém 
i ve funkčně sportovním provedení. 

Frank Walder je módní značkou, jež 
nabízí módu pro zralé ženy s tím, že 
vybírá to nejlepší z posledních mód-
ních trendů. 

Sortiment zaměřený na oriento-
vanou a sebevědomou ženu nabízí 
značka Tuzzi. Tradičně velký úspěch 
má kolekce „černá a bílá“, která do-
konale vyzdvihuje kontrasty dvou ba-
rev doplňující se s grácií.

Gerry Weber, to je světový koncern, 
jenž zaujímá výjimečné postavení ve 
světě módy. V současné době je tato 

značka jedna z největších dodavatelů 
oblečení pro ženy na „Starém konti-
nentu“. Ve spojení s dokonalými ko-
lekcemi kalhot, pleteného oblečení 
a vycházkových oděvů nabízí navíc i 
elegantní doplňky a propracované de-
taily vytvářející nevšední kombinace, 
které zavedou každou ženu do jedi-
nečného světa módy. 

Kolekce Taifun pochází z dílny fi rmy 
Gerry Weber a svými znaky připomíná 

svět plný protikladů – mísí meziná-
rodní módu a vytváří úchvatné kom-
binace. Díky perfektní souhře kouzla 
ženské osobnosti a touze po trendech 
si vás Taifun jednoduše získá.

A nejen ta! Vyzkoušejte nově vznik-
lý obchod  TIVET a nebudete litovat. 
Oslňte, dámy, svou elegancí a krásou 
své blízké i veřejnost. 

Vídeňská Káva

Nový obchod Tivet udělá ženu dámou

přijďte si k nám vybrat školní balíček pro 
Vašeho školáčka :) balíček pro Vás připraví-

me zcela ZDARMA
Olympia papír (OC Maxim - přízemí).

AKCE 
20% SLEVA!!!!! 

Pomocí sušičky Concept SO 1020 Gobi si nasu-
šíte ovoce , houby, bylinky, maso, či zeleninu do
polévky.   

Sušičku zakoupíte za cenu 1 199Kč  v Elektro 
Hana Němcová 

(OC maxim - poschodí č. 2).

Sušička
ovoce
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Proč jste vybrali právě 21. srpen 
a  ne nějaký jiný den?

Ti nejbližší kolem nás to moc dobře ví. 
Ostatní ať to berou jako určité tajem-
ství závodu, které bude odtajněno ote-
vřením našich archivů při padesátém 
výročí „osvobození“ Československa 
v   roce 2018, kdy se bude Běh měs-
tem Strakonice 21. srpna konat již po 
čtyřiadvacáté.  

Jak náročné byly počátky této akce?

Velice těžké. Nikdo totiž nevěděl, co 
nás doopravdy vlastně čeká. Nikdy jsme 
takové závody nepořádali a netušili jsme 
tedy, co všechno se musí udělat proto, 
aby se mohlo něco takového konat. 
V   té době ještě žádné přihlášky, jako 
jsou ty dnešní, nebyly. Ten první ročník 
byl opravdu šílený, ale zvládlo se to.

Co všechno se musí před samot-
ným závodem připravit? Shánějí se 
snadno finance?

Snadné to není. Většina z oslovených 
nejraději dá nějaké propagační věci 
nebo cenu do tomboly než ten finanční 
příspěvek. Začínali jsme před lety shá-

něním peněz přes kamarády, postupně 
se k tomu přidaly finanční příspěvky 
města, kraje, Semenářského obchod-
ního družstva, ČZ, a.s., Strakonice, 
Teplárny, a.s., Strakonice, Technických 
služeb, s r.o., Strakonice, apod. Vý-
znamným partnerem běhu je také ně-
kolik let Auto Strakonice, s r.o. Ale nikdy 
není nic jistého, proto jsme rádi za jaký-
koliv i sebemenší dar, který od sponzorů 
dostaneme.

Co všechno bylo připraveno pro 
účastníky 22. ročníku?

Pro naše stálé účastníky to neby-
lo nic nového. Tradiční občerstvení 
v  podobě vynikajícího guláše, který 
připravili vojáci z 25. protiletadlo-
vého raketového pluku Strakonice, 
a strakonického piva; ukázka vo-
jenské techniky a také vystoupení 
hudební skupiny Pauza, která zpří-
jemnila čekání na samotný start 
závodu. Nakonec nesměla chybět 
samozřejmě tombola ze slosova-
ných čísel všech závodníků, kteří se 
účastnili 22. ročníku.

Bylo náročné, poradit si s tím, že 
most Jana Palacha nebyl v den zá-
vodu ještě opravený?

Na to, že ve Strakonicích něco bude 
nebo nebude, jsme už dávno zvyklí. Rok 

dopředu musíme vědět o tom, jestli se 
tu vyhlásí nějaká oprava, a mít v hlavě 
už nějakou jinou trať než byla ta původ-
ní. To už tady totiž v minulosti bylo, takže 
jsme na takovou variantu byli připrave-
ni. Nám už se jednou most Jana Pala-
cha opravoval, dále pražský most, Velké 
náměstí,…se vším jsme si museli po-
radit, i když to bylo třeba v den závodu.

Jaká je celková bilance závodu za 
všechny proběhnuté ročníky?

Vystřídali jsme tři místa startu i cíle 
– před hotelem Bavor se závod konal 
v letech 1995–2010, v roce 2011 na 
Strakonickém hradě a od roku 2012 do 
současnosti je hlavním dějištěm letní 
kino. Nejméně závodníků přišlo úplně 
na první běh, tedy celkem 72; oproti 
tomu na ten devatenáctý úplně nejvíce, 

a to 219. V letošním ročníku jsme pře-
konali hranici dvou a půl tisíc sportov-
ců, kteří si od prvního ročníku do toho 
posledního přišli s radostí za každého 
počasí zasportovat. 

Co byste rádi do budoucna zlepšili 
a změnili?

Zatím nic nebudeme zlepšovat ani 
měnit. Ten, kdo přijde po nás, ať si to 
udělá po svém, jak chce a uzná za 
vhodné, jestli pokračovat, nebo udělat 
úplně něco jiného. Takových lidí, kteří 
přišli a radili nám, jak máme dělat závo-
dy, se každý rok našlo několik do tuctu. 
A když jste někomu z nich řekli, přijď 
nám pomoct, tak nepřišel ani jeden.

Kdyby chtěl někdo vypomoci s or-
ganizací závodu, lze to?

Může přijít kdokoliv, bude určitě vítán 
s  otevřenou náručí.

Běh městem Strakonice

Josef Němec
Foto: Archiv Běhu městem Strakonice 21. srpna

pokračování z titulní strany
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Historie města Strakonic na fotografiích
Pokračujeme ulicí Havlíčkova domem 
č. 352,  jehož dalšími podnájemníky 
byli rolník na vlastním hospodářství 
pan Karel Vohryzka /1864, Sedlice/ 
s   manželkou Alžbětou a dětmi Mi-
ladou, Miroslavem, studentem stáv-
kařské školy, Vlastou, Jiřinou, Karlem 
a  Josefem, dál dělník v Akciové spo-
lečnosti pro impregnaci dřeva ve Stra-
konicích pan František Vogel /1894/ s 
manželkou Martou a synem Mirosla-
vem. Zedník u pana Čeňka Prokopa 
pan Václav Volf s manželkou Marií z 
Dobrše a dcerou Marií, zámečník ve 

Zbrojovce pan Josef Fiala s manželkou 
Marií, ještě zde bydlely rodiny Chu-
dobů, Keberlů, Baborů a   pan Josef 
Vácha /1874, Hradec/ zedník u Čeňka 
Prokopa, s manželkou Annou pracující 
u zemědělce pana V. Vehrla.  Jěště zde 
bydleli městský úředník pan Josef Hy-
ška s manželkou Aloisií, tovární dělník 
Rudolf Hyška, úřednice paní Anděla 
Hyšková a pani Zdeňka Hyšková v do-
mácnosti.
  Jsme u domu č. p. 364 majitelky paní 
Karolíny Malířové /1893/ dcery komi-
saře finanční stráže pana Jana Malíře 
/1858, Maslovečky/ a jeho ženy  Anny 
Malířové  /1846, Brno/ , později pana 
Františka Hyšmana, ve kterém bydleli 
člen finanční stráže pan Vojtěch Hornát 
/1870, Lhota /,
s manželkou Vilemínou a dcerou Vlas-
tou, naddozorce finanční stráže pan 
Karel Novák /1871, Volyně/ s   man-
želkou Helenou a dcerou téhož jména. 
Bývala zde též zemědělská pojišťovna.  
K dalším obyvatelům tohoto domu pa-
třili: c. k. dozorce finanční správy pan 
Bohuslav Karda /1885, Náchod/, ko-
misař finanční správy pan Josef Peter-
ka /1861, Velice/ s manželkou Marií,  
dcerou Marií,  a tchyní Marií Wolfovou, 
vdovou majitelkou realit, vdova po kan-
celistovi státních drah v Plzni paní Te-
rezie Krátká /1874/ s dětmi Josefem, 
holičským pomocníkem, Antonínem 
holičským pomocníkem, oba pana 
Františka Benedikta,  Františkem, Kar-
lem, Marií úřednicí na státní dráze ve 
Strakonicích, Emilií, Annou a Boženou. 
K velkým osobnostem, jež zde bydle-
ly, patřil pan Jindřich Barvínek /1890, 
Staré Město u Náchodu/, pracoval 
celý život v akciové továrně na fezy a 
později fezárnách jako mistr a vedoucí 
barevny. Byl aktivním členem strako-
nického spolku fotografů. Zachovalo 
se po něm velké množství fotografií, 
zejména ze života zdejší Jeronýmo-
vy župy. Žil zde s manželkou Josefou 
/1893/ a   dětmi Zdenkou /1918/  a 
Miroslavem /1919/. Později si posta-

vil vilu u   zbrojovky, jeho jméno nese 
i celá čtvrť a to „Barvínkov“. Dál zde 
bydlel vrchní berní správce pan Václav 
Klich /1872, Želibořice/ s manželkou 
Jindřiškou a dcerou Jindřiškou a dílo-

vedoucí v továrně na fezy pan Hynek 
Grasse /1870, Katovice/ s manželkou 
Annou a dcerou Josefou. K dalším 
obyvatelům domu patřili ještě tovární 
dělník pan Václav Švec s manželkou 
Marií, tovární dělnice paní Josefa Ko-
řánová, soukromnice paní Jana His-
chmanová, rodiny Žáků, Voglů a  býva-
la zde také Zemědělská pojišťovna. A 
tím jsme se dostali k dalšímu velkému 

domu č. p. 365 majitelky paní Karly 
Malířové. Zde bydleli pomocník v truh-
lářské dílně pan Václav Sluka /1878/ 
s manželkou Růženou,  pan Martin 
Pavlíček s manželkou Marií, vdova po 
vrchním komisaři finanční stráže paní 
Anna Malířová /1846, Brno/ její dcera 
Karla /1863, Breitenbach/ byla maji-

telkou domů č.p. 364 a 365. K dalším 
obyvatelům patřili odborný učitel měš-
ťanské školy pan Stanislav Šebesta 
/1879, Novosedly/ s manželkou Marií 
1878, Sloučeň/, dcerou Marií, okres-
ní soudce pan Miroslav Donát /1885, 
Písek/ s manželkou Marií a služebnou 
paní Annou Schánilcovou. Topič na 
státní dráze pan Hynek Předota /1894, 
Zálezly/ s manželkou Josefou, berní 
oficiál pan Jan Hanuš /1887, Strašice/ 
se sestrou slečnou Zdeňkou Hanu-
šovou /1893, Skočice/, vrchní berní 
správce Josef Ounický /1876, Ounice/ 
s   manželkou Žofií a tchyní, vdovou 
Žofií Havránkovou. Ještě zde bydlel 
soustružník kovů pan Florián Maršner 
s manželkou, četnický strážmistr pan 

František Dvořák s manželkou Marií, 
dál rodiny Rašků, Kubíčků, Matoušků 
a v neposlední řadě profesor reálného 
gymnázia pan Karel Fiala /1907, Mi-
levsko/ s manželkou Klotildou /1914, 
Vídeň, rozená Freitová/ a dětmi Lud-
milou, Karlem, Václavem a Janem. To 
je pro dnešek vše a budeme pokračo-
vat touto ulicí domem č.p. 393. Rád 
přijmu jakékoliv doplňky k této ulici a 
informace k ulicím Bezděkovská a  Na 
Ohradě na email Malirsky.J@seznam.
cz, tel. 723 158 306 či na adresu Tržní 
1152, 38601 Strakonice I.  

 Obrázky z ulice Havlíčkova

70-tá léta minul. století

70-tá léta minul. století

rok 2016

rok 2014

Jan Malířský 
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Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

21. září si svět připomíná chorobu, jež 
se řadí svým procesem onemocnění 
k  nejzávažnějším vůbec. Alzheimerovou 
nemocí, která je způsobená onemoc-
něním mozku, trpí asi 40 milionů lidí po 
celém světě. Počet nemocných přitom 
raketově přibývá… 

Když v roce 1907 německý lékař Alois 
Alzheimer poprvé popsal a diagnostiko-
val Alzheimerovu nemoc, netušil, kolik 
lidí touto chorobou bude za pár let trpět. 
Alzheimerova choroba neboli stařecká 
demence začíná pozvolna a nenápadně. 
Příznaky nemoci jsou kruté. Lidově řeče-
no Alzheimer postihuje část mozku a tím 
se zhoršuje krátkodobá paměť, schop-
nost jasného úsudku, nemocný má dále 
problémy s vyjadřováním, rozhodováním, 
bývá často zmatený, dezorientovaný 
a  ztrácí schopnost se sám o sebe po-
starat. Proto bývá nakonec odkázán na 
pomoc druhých.

Zkusme se v krátkosti zaměřit na 
odbornou stránku věci. Příčiny Alzhei-
merovy choroby jsou velmi kompli-
kované a   pravděpodobně i poměrně 
variabilní. U tzv. familiární Alzheimero-

vy choroby, která se objevuje v raném 
věku, často již před šedesátým rokem 
života, hrají velký význam genetické pří-
činy. Častější je ovšem tzv. sporadická 
Alzheimerova choroba, což činí až 90 
procent případů. Symptomy se poprvé 
objevují typicky mezi šedesátým a se-
dmdesátým rokem života. První zmiňo-
vaná choroba - familiární - je obvykle 
způsobena vrozenými mutacemi v ně-
kterých důležitých genech. Příčinám 
oné hojnější sporadické Alzheimerovy 
choroby rozumí věda méně, roli nicmé-
ně hraje obecné opotřebení tkání. 

Alzheimerova choroba je v současnosti 
nevyléčitelná a používaná léčiva přináší 
pacientům jen poměrně nízký prospěch. 
I nejistá prevence dosvědčuje, že je tato 
nemoc vskutku vážná. V současné době 
totiž ve skutečnosti neexistují dostatečné 
důkazy o jakékoliv preventivní technice, 
jež by jednoznačně spolehlivě zabránila 
nástupu Alzheimerovy choroby. Výsledky 
výzkumu v této oblasti jsou poměrně růz-
norodé a protiřečí si. V některých studiích 
byl nalezen vztah mezi skladbou stravo-
vání, kardiovaskulárními onemocněními, 

užíváním některých léčiv a intelektuální 
aktivitou dotyčného, a rizikem vzniku 
Alzheimerovy choroby. Rychlost vývoje 
nemoci je u každého individuální, nicmé-
ně včasné stanovení diagnózy a podání 
léků může průběh nemoci zpomalit. Jako 
na všechny zdravotní trable působí jako 
preventivní složka především radost ze 
života, klid, vyrovnanost a pozitivní, po-
korný přístup k životním trablím, kterým 
se nevyhne pochopitelně dříve nebo poz-
ději nikdo z nás.

Obecně řečeno, dnes již každý desá-
tý člověk nad 65 let trpí určitou formou 
demence a je jisté, že s prodlužujícím 
se věkem a špatnou životosprávou bude 
takových případů stále přibývat. Mnoho 

z nich je odkázáno na pomoc druhých, 
leč ne každý má blízké, kteří se o ne-
mocného mohou postarat. I to je důvod 
smyslu tohoto článku. V České republice 
se o  péči pacientů stará Česká alzhei-
merovská společnost, která vznikla před 
dvaceti lety. Vznikla na základě setká-

vání a spolupráce profesionálů v oboru 
gerontologie, kteří se zabývali proble-

matikou občanů postižených demencí. 
Postupně se členy ČALS stávali ti, jichž 
se problematika demencí týká nejvíce – 
rodinní příslušníci a pečovatelé. V  roce 
2014 se podařilo formálně zakončit 
transformaci na obecně prospěšnou 
společnost. Služby a péče v centrech 
jsou na profesionální úrovni, klienti jsou 
ubytováni v   příjemném a podnětném 
prostředí s  velkou podporou školeného 
personálu. Tráví svůj čas plnohodnotně, 
mohou si vybrat ze široké nabídky vol-
nočasových aktivit, mohou tvořit, komu-
nikovat s ostatními a   vyhnout se tak 
samotě a   izolaci. Profesionální služby 
jsou klientům poskytovány nepřetržitě 
24 hodin denně 365 dní v  roce a je zde 
kladen důraz na individuální přístup.

Co se týče samotné prognózy této 
nemoci, fakta nejsou lichotivá. Choroba 
zpravidla není diagnostikována zce-
la v začátcích a po diagnóze je střední 
délka dožití šesti let. Méně než tři pro-
centa pacientů žijí po diagnóze déle než 
čtrnáct let. Nemoci podlehne až téměř 
sedmdesát procent pacientů. Příčinou 
úmrtí nejsou zpravidla přímé dopady 
neurodegenerace mozku, ale paradoxně 
i nepřímé dopady nemoci, jako je nižší 
odolnost vůči infekcím, krevní sraženiny 
způsobené dlouhým pobytem na lůžku 
nebo potíže s příjmem potravy. 

Soužití s člověkem trpícím Alzheimero-
vou chorobou klade velké nároky na jeho 
okolí a právě i pro blízké nemocných jsou 
věnovány tyto řádky pro jejich trpělivost a 
lásku. Bohužel více udělat nemůžeme. 

„Nemoc je zlá, ale horší je hrůza vyvola-
ná pohledem na nemoc druhých.“ 

Maurois André

ALZHEIMER ZDRAVÝ MOZEK

Roman Škoda
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Když na mě promluvila Hermiona, ocitl jsem se v sedmém nebi, 
prozradil na sebe Adam Seidl

Adam Seidl před několika měsíci vycestoval s přáteli na Floridu, kde zažil mnoho zážitků. A především fanoušci Harryho Pottera, 
kterých není málo, nechť zbystří! Podstatná část rozhovoru se totiž týká Universal studia v Orlandu, kde dvaadvacetiletý student 

Adam zažil nevšední zážitek v kouzelnickém světě.

Jak tě napadlo odcestovat do USA?

Projížděl jsem si internet a najednou 
jsem narazil na článek, jak byl někdo 
v   USA na programu Work and Travel, 
užíval si to a přivezl si mnoho zážitků, které 
byly jedinečné. Vnukla se mi myšlenka, že 
bych to rád také vyzkoušel, do USA jsem 
chtěl vždycky a navíc jsem student, a to mi 
dává a dávalo mnoho výhod.

Kde jsi všude byl a co tě nejvíce 
ohromilo?

Mým domovem na další tři měsíce 
mého života byla Florida. Do dalších 
států jsem se bohužel nepodíval. Když se 
řekne Mys Canaveral, tak se lidem vybaví 
Apollo 11, NASA atd. a zde jsem právě 
byl. Tento výlet byl součástí návštěvy 
Kennedy Space Center, kde jsem si to 
vážně užil, jsem totiž velkým milovníkem 
vesmíru. Dále jsme odcestovali na tři 
dny do National Park Everglades. Bažiny, 
krokodýli, hadi, komáři - to vše patřilo 
do této výpravy. Zpestření bylo také 
jízda na boatech, kde nás průvodce 
určitě nešetřil, co se týče rychlosti. A  asi 
nejmilejší překvapení na mě čekalo 
v  Universal studio v Orlandu.

…kde je hlavní dominantou svět 
Harryho Pottera. Jak ses cítil v kou-
zelnickém světě?

To nedokážu popsat. Vstup do tohoto 
areálu začínal v Příčné ulici, vše tam 
bylo přesně jako ve filmu. Co mě zaujalo 
opravdu hodně, byl obchod Freda 
a  George Weasleyových. Po vchodu do 
toho krámku na nás vybaflo pár kouzel 
a člověk si opravdu mohl koupit, co chtěl 
a viděl ve filmu. Dále jsme měli tu poctu 
navštívit obchod u Ollivandera, zde byly 
k  prodeji všechny hůlky hlavních postav 
z   filmu a navíc každou půlhodinu se 

dělala kouzelnická show, kterou jsem 
bohužel nezastihl z časové tísně. Na 
konci této báječné ulice se vyzdvihovala 
banka u Gringottů. Vstoupili jsme a čekalo 
nás milé překvapení, za stoly seděli 
skřeti a počítali peníze (galeony). Tato 
budova v sobě měla také zabudovanou 
horskou dráhu (Vyloupení trezoru 
Belatrix Lestrangeové. Bylo to v 3D a 
opravdu jsem si to užil). Z jedné strany 

na nás útočil lord Voldemort a z druhé 
jeho kumpáni, Smrtijedi. Po výstupu 
z budovy mě napadlo, že ve filmu byla 
vidět i Obrtlá ulice, kam se Harry omylem 
přemístil ve druhém díle pomocí letaxu. 
A samozřejmě, že tam byla i slavná 
prodejna Borgin a Burkes, bohužel zde 
bylo zavřeno pro rekonstrukci. 

Pak jsme šli s přáteli dále po vyznačené 
cestě a ocitli se náhle na Nástupišti 
9 a   ¾. Všude zněla muzika z filmů 
o Harrym Potterovi a začínal jsem se 
pomalu ocitat v dětském snu. Nasedli 
jsme do spěšného vlaku, který se 
pomalu rozjel a na okně a dveřích se nám 
promítaly různé scenérie. Pak se vlak 
zadrcnul a viděli jsme mozkomora, jak se 

snaží otevřít naše dveře (naštěstí se mu 
to nepovedlo). Vlak pomalu zastavil a my 
jsme vystoupili do krásné vstupní haly 
v Prasinkách. Do centra této malé čistě 
kouzelnické vesnice nás vedly spletité 
cestičky vyzdobené mottem Harryho 
Pottera. A přišlo to, na návsi jsme mohli 
vidět hostinec U Tří košťat, Medový ráj a 
např. dále hostinec U Prasečí hlavy. Po 
dlouhé cestě nám vyhládlo, a tak jsme 
si sedli ke Třem košťatům, kde jsme se 
báječně najedli. S plnými žaludky naše 
cesta pokračovala dále. A najednou se 
to ukázalo, hlavní hřeb dne, panorama 
Bradavic. Řeknu vám, že tak nádherný 
pohled se jen tak nevidí, vše bylo jako 
z filmu a i ta velikost byla pozoruhodná. 
Vešli jsme do hradu, kde bylo opravdu 
hodně lidí, a čekací doba na atrakci byla 
asi dvě hodiny, ale to bychom nebyli 

my Češi, abychom si neporadili. Byli 
jsme zaměstnanci jednoho přátelského 
parku, a tak jsme mohli celou frontu 
předběhnout a jít brzy na řadu (smích). 
Sedl jsem si a začala na mě mluvit 
Hermiona, která mi popisovala, co se 
bude dít a právě tehdy jsem se ocitl 
v sedmém nebi (úsměv). Zavřel jsem 
oči a užíval si každé cuknutí a drcnutí. 
Po skončení jsme na tuto atrakci šli 
ještě jednou a tato událost se do mě 
nezapomenutelně vryla.

Areál ovšem není pouze o chlapci 
s jizvou na čele. Co ještě může ná-
vštěvník spatřit?

To je pravda. Velká zábava byla také 

horská dráha v Jurském parku nebo 
nás do svého světa přenesl a uvedl E. T. 
mimozemšťan. Také velká zábava byla 
ve Springfieldu, kde bydlí celosvětově 
známá žlutá rodinka. Tady jsme byli 
svědky Bártovy loupeže, kdy ukradl 
Homerovi koblihu, a to se vyvíjelo dál. 
Zúčastnili jsme se také akce společně 
s Willem Smithem a T. L. Jonesem, kdy 
jsme museli vyhubit mimozemšťany na 
vesmírné kocábce. Já jsem skončil úplně 
poslední, zabil jsem pouze dva a ten první 
asi padesát. Dále tu člověk (tu) narazil na 
spousty občerstvovacích stanic a gift 
shopů. Přivezl jsem si hůlku Harryho 
Pottera a hrneček s logem Nebelvíru, 
takže vzpomínám na tento úžasný park 
téměř každý den, kdy snídám.

Co ti dala zkušenost pobýt nějakou 
dobu v zámoří?

Vše jsem si zařídil úplně sám, od 
registrace do programu Work and 
Travel přes letenky, až po samotnou 
cestu. Nasedl jsem do letadla z Prahy 
s jistými obavami, ale ty brzo přešly. 
Otevřel se mi svět, přes oceán jsem 
chtěl vždy a vůbec jsem nečekal, 
že se tam dostanu takhle brzy 
a   myslím si, že tři měsíce v   USA 
ocení spousty mých budoucích 
zaměstnavatelů. Zlepšil jsem si určitě 
jazyk a komunikaci s lidmi a určitě ta 
odvaha něco podniknout se mi také 
zvedla. Myslím si, že mě to posílilo do 
budoucího života.

Roman Škoda
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10 KULTURNÍ PŘEHLED  / INZERCE

3. 9. od 16:30
 Rockový fest Strakonice

Místo konání: Hradní nádvoří
3. 9. od 16:30

4. 9. od 15:00
Setkání s písničkou SPECIÁL
 
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 60 Kč
K tanci i poslechu hraje kapela 
NEKTARKA a její hosté

Divadelní předplatné B - ÚČA 
MUSÍ PRYČ!!
Datum konání: 7. 9. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 300 Kč
Překlad: Michal Kotrouš
Režie: Thomas Zielinski 

11. 9. od 15:00
Taneční odpoledne s písnič-
kou - skupina Rytmix

Místo konání: Dům kultury

14. 9. od 19:00
ŠANSONY - Recitál Chantal 

Poullain se skupinou Štěpána 
Markoviče

Místo konání: Dům kultury
Nechte se okouzlit francouzskými 
šansony.
 
Není náhoda, že většinu publika na 
šansonových  koncertech Chantal tvoří 
ženy. Ikonický styl francouzských žen 
přitahuje dámské publikum jako mag-
net. Stejně tak přitažlivé jsou koncerty 
Chantal – a není to jen jejím sexy hlu-
bokým hlasem. Vyzařuje z ní pozitivní 
vnímání. Chantal je vždy optimistická. 
Funguje to jak v životě, tak při koncer-
tech. Život bere takový, jaký je. 

 

Koncertem provází s úsměvem, vyprá-
ví o životě, o lásce a vždy zdůrazňuje: 
„Bez lásky jsi takhle maličkej.“ Chan-
tal zpívá jednak svoje vlastní písně, 
ale také tradiční francouzské šansony 
s šarmem jí vlastním. Většina písní je 
ve francouzštině, koncertem provází 
mluveným slovem v češtině. Právě 
mluvené slovo je největším pojítkem 
mezi publikem a hudbou, Chantal roz-
dává energii a lásku, odměnou jí jsou 
rozzářené tváře diváků.  Přidejme k 
tomu sexy hlas, lahodnou francouzšti-
nu, jazzově laděnou kapelu a máme tu 
dokonalou atmosféru sladké Francie.

Divadelní předplatné A - FANNY 
AGENTURA

19. 9. od 19:00
Jakub Zindulka - MANŽELSKÝ 
ČTYŘÚHELNÍK

Místo konání: Dům kultury

21. 9. od 19:00
KPH - KALABIS QUINTET HUD-
BA BAREV

Místo konání: Dům kultury

24. 9. od 21:00
Pouťová diskotéka s Roma-
nem Andělem a Bárou Tlučho-
řovou - KISS Jižní Čechy

Místo konání: Dům kultury

28. 9. od 21:00
Divadelní spolek Radomyšl – 
Třískovo prozatímní divadlo 
OÁZA KLIDU

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 80 Kč

zdroj: http://www.meks-st.cz/ 
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Pro někoho je září jednou z posledních možností, kdy si užít teplých dní, někdo teprve v září vyráží na dovolenou, ale září je především známo, jako první školní den, po sladkých prázdni-
nách. S tímto měsícem však nepřichází opětovné povinnosti spjaté se školou pouze pro školáky. Rodiče například opět čeká připravování školních svačin. Proto jsme se rozhodli, přinést 
vám několik tipů na svačiny, které budou dětem chutnat a vám nezaberou příliš času.   Každý tatínek s maminkou zajisté někdy zažil perné chvilky při přípravě svačin. Nechcete dítěti 

dávat pořád to samé, jídlo by mělo být zdravé, ale zároveň by mělo školákovi chutnat...Jednoduše, chleba s máslem je občas fajn, ale nemůže se stát každodenním řešením.

Mezi chleby

Ingredience
*kousky masa (grilované, pečené...)
* rajčata
*okurka
*salát
*máslo na pomazání chleba
*chéb (nebo libovolné pečivo dle chuti)

Postup:
1. Oberte zbytky masa z pečené krůty, kuřete 
nebo jiného vhodného masa a upravte je na 
požadovaně velké kousky.
2. Maso smíchejte s pokrájenými rajčátky 
a   okurkou a uložte mezi namazané chleby 
se salátem. 3.Směs můžete dochutit lehkým 
dresingem z bílého jogurtu, soli a pepře.

TIP! Nejlépe se náplň jí z poloviny plackového 
chleba, který je dutý. Náplň se z chleba nesy-
pe a navíc je to příjemná změna.

VAŘÍME S MAXIMEM

Sytý sendvič s masem a salátem

Zdroje textu: www.pruvodcevyzivou.cz, www.ona.idnes.cz
Zdroje obrázků: www.ona.idnes.cz

Pizzové muffiny
Příprava: 25 minut + pečení cca 30 minut

Ingredience na 12 kousků
* olej, na formičky
* 6 zralých rajčat
* 200 g tvrdého salámu
* 1 šalotka
* 150 g měkkého tvarohu
* 60 ml mléka

Postup:
1.Troubu předehřejeme na 180 °C. Formu na mu-
ffi ny vymažeme olejem. Rajčata rozčtvrtíme a  od-
straníme jádra. Dužinu rozkrájíme na kostičky, 
plátky salámu na úzké proužky, šalotku najemno.

2.V misce smícháme tvaroh, mléko, vejce, sůl, 
pepř a půlku strouhaného sýra. V   jiné misce 
promícháme mouku s kypřícím práškem a so-
dou a  přidáme tvarohovou směs, salám, šalotku 
a  rajčata, vše pořádně promícháme.

3.Lžící plníme formu na muffi ny, ty posypeme zbytkem sýra a pečeme cca 30 minut dozlatova.

vVypecena svacinkav I

* 1 vejce
* sůl, mletý pepř
* 200 g strouhaného ementálu
* 200 g polohrubé mouky
* 2 čajové lžičky prášku do pečiva
* 1/2 čajové lžičky sody

• profesionální a lidský přístup
• přátelské a srozumitelné jednání
• podporu, rady a informace po celou dobu   
   prodeje
• nezkreslené odpovědi na Vaše dotazy
• a samozřejmě vysoký důraz na prodej Vaší  
   nemovitosti

• zdarma Vám pomůžeme najít nejvhodnější banku      
   pro Vaši hypotéku
• dokážeme pro Vás získat nižší úrokovou sazbu,  
   než jakou daná banka běžně nabízí
• připravíme všechny potřebné dokumenty
• po celý průběh vyřízení hypotéky Vám bude  
   k dispozici náš zkušený hypoteční makléř

CO PRO VÁS RÁDI UDĚLÁME

CO UMÍME

CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT

JEDNÁME NAROVINU A NIC NETAJÍME,
ANI CENU NAŠICH SLUŽEB

CO OBSAHUJE PROVIZE ZA PRODEJ NEMOVITOSTI

CO VÁM RÁDI ZPROSTŘEDKUJEME

SLEDUJTE NAŠE VÝHODNÉ AKCE PRO VÁS A VAŠE PENÍZE

ZAJISTÍME FINANCOVÁNÍ NÁKUPU NEMOVITOSTI

PROFESIONÁLNÍ SERVIS
V OBLASTI REALIT

A FINANCÍ

• pomůžeme Vám rychle a bezpečně prodat či
   pronajmout Váš dům, byt, pozemek
• zajistíme pro Vás správné smlouvy a veškeré   
   potřebné dokumenty
• poradíme Vám, jak dům či byt připravit pro     
   výhodný prodej
• kupujícímu zajistíme nejlepší hypotéku

• stanovit reálnou cenu
• připravit nejvhodnější prezentaci v regionu 
   i v celé ČR
• kvalitní on-line i tištěnou inzerci
• profesionálně zpracovat fotografi e či videa
• najít další způsoby prezentace (články, sociální  
   sítě, plachty, naše kontakty)
• zajistit odstranění právních závad

Výše provize za prodej nemovitosti (včetně DPH)
• do 0,7 mil. Kč - 29.000,- Kč.
• od 0,7 mil. Kč - 39.000,- Kč.
• od 1,2 mil. Kč - 4,0%.
• od 1,5 mil. Kč - 3,8%
• od 2,0 mil. Kč - 3,5%
• od 5,0 mil. Kč - 3,0%
Cenové podmíky platné od 1. 7. 2016

• právní servis (běžná cena 6.000 Kč)
• fotodokumentace (běžná cena 2.500 Kč)
• tržní odhad nemovitosti (běžná cena 3.000 Kč)
• zpracování a podání daňového přiznání k dani
   z nabytí nemovitých věcí
• inzerce na realitních serverech, např.:

• bezpečí pro Vaše peníze (advokátní, notářská,  
   bankovní úschova – cena již od 3.000 Kč)
• průkaz energetické náročnosti PENB (průměrná  
   cena 4.000 Kč) 
• odhad pro dědické řízení (cena již od 1.000 Kč)

• zvýhodněné provize
• služba navíc zdarma
• a další aktuálně vždy na www.realitytrade.cz
   a na Facebooku

WWW.REALITYTRADE.CZ

www.facebook.com/realitytrade
Facebookové skupiny:

BYDLENÍ STRAKONICE REALITYTRADE
BYDLENÍ BLATNÁ REALITYTRADE

BYDLENÍ HORAŽĎOVICE REALITYTRADE
BYDLENÍ PÍSEK REALITYTRADE

BYDLENÍ VODŇANY REALITYTRADE
BYDLENÍ VOLYNĚ REALITYTRADE
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I s kouskem si vystačíme

Blíží se druhá rovnodennost letošního 
roku, která nám přinese odlišné roční ob-
dobí, a to podzim. Venku to nějakou dobu 
už na tuto čtvrtinu roku vypadá, i když 
chvílemi se ještě ukazuje slunce a teploty 
se dostávají nad dvacet stupňů, ale s lé-
tem je bohužel opravdu konec. Tak razant-
ní ale nemusíte být s poznáváním nových 
lidí a zemí, které mohou okouzlit každého 
z  vás i jindy než v červenci a srpnu, proto-
že mnohé z nich něco přinášejí i v jiný čas.

Tentokrát se zaměříme na jeden z nejroz-
vinutějších států bývalé Jugoslávie – tedy 
státního uskupení jižních Slovanů v  rámci 
socialistického bloku (1918-2003) se 
šesti (sedmi) dnešními, jednotlivými státy 
a hlavním městem Bělehrad – který je 

součástí NATO i Evropské unie, podobně 
jako sousední Chorvatsko. Pokud se sem 
vypravíte, nebudete potřebovat pas a vy-
stačíte si jen s jednotnou evropskou mě-
nou, protože Slovinsko je součástí Schen-
genského prostoru i Eurozóny.

Rodiště známého architekta Josipa 
Plečnika, který se zasloužil i o úpravy 
Pražského hradu, může na třetinové 
rozloze České republiky nabídnout nejen 
hory v podobě Julských Alp s  nejvyšším 
vrcholem Triglav (2 864 m n. m.) a se 
stejnojmenným národním parkem, kte-
ré jsou turisticky i lyžařsky vyhledávány; 
rozsáhlý skalní systém s krasovými útva-
ry, řeku Sávu a Drávu pro vodáctví a raf-
ting či část Jaderského moře s  poměrně 
dobrými plážemi na poměrně malé části 
Istrijského poloostrova.

Začněme ale hned v srdci tohoto státu, 
v jeho hlavní metropoli Lublani s necelý-
mi třemi sty tisíci obyvateli, která během 
minulosti zažila dvakrát zemětřesení, která 
ji významně poničila. Přes výskyt velkých 

budov, zvláště v okrajových částech měs-
ta, se zachovalo historické centrum, kde 
se mísí baroko s art nouveau. Dominantou 
je zajisté Lublaňský hrad, který se tyčí na 
kopci nad řekou Lublanicí již od dvanácté-
ho století; dále stojí za vidění Prešerenovo 
náměstí s kostelem Zvěstování Panny 
Marie a sochou stejnojmenného básníka 
Prešerenova a jeho múzy; určitě ale také 
Trojmostí a Dračí most ve stylu vídeňské 
secese. Pokud se zatouláte do blízkých 
ulic hlavní třídy, narazíte nejspíš na desítky 
zavěšených párů bot na elektrických drá-
tech. Proč se tu udržuje tento „zvyk“? Ani 
samotní Slovinci nevědí, nejčastěji se ale 
hovoří o tom, že ukazují na místa, kde se 
prodává marihuana. 

Druhým největším městem je Maribor, 
který leží ve východní části země. Nachází 
se zde nejstarší exemplář vinné révy na 
světě a taky největší univerzita ve Slovin-
sku. Již od dávných dob ale panuje mezi 
obyvateli hlavního města a Mariborskými 
rivalita. I v 21. století se tak hanlivě navzá-
jem osočují – Lublanští o nich hovoří jako 

o vesničanech a růžových ještěrech, oproti 
tomu obyvatelé Mariboru je na oplátku na-
zývají ropuchami. 

Na pobřeží Jaderského moře najdeme 
nejdůležitější přístav země Koper a rybář-
ské město Izola, obě obce dříve patřily pod 
Benátskou republiku a dnes jsou turisticky 
hojně navštěvovány.

Kdo se ale nepodívá k Bledskému je-
zeru, které zásobují podzemní prameny 
a na jehož březích stojí lázně, které se 
specializují na migrénu, vysoký krevní tlak 
a revmatismus; anebo do dvacetikilome-
trového krasového systému Postojenské 
jeskyně, které jsou zapsány na seznamu 
UNESCO, a žije v nich jedinečný obojživel-
ník macarát jeskynní, jako by ve Slovinsku 
vůbec nebyl.   

Snad vás to trochu nalákalo do země, 
která bývá občas dosti opomíjena. Tak 
tedy s úsměvem na rtech do dalších ces-
tovatelských toulek.

Josef Němec
Foto: Osobní archiv Josefa Němce
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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

Učitelé v oblasti předškolní výchovy 

Ke dni 01.10.2016 nabízí Mateřská škola Stra-
konice, Šumavská 264, volné pracovní místo 
na pozici učitelé v oblasti předškolní výchovy 
v  obci Strakonice (okres Strakonice). Nabídnu-
tá (minimální) mzda za zkrácený úvazek (mini-
málně 30hod týdně) (jednosměnný provoz) je 
19. 212 Kč hrubého.

KONTAKT: Tesařová Naděžda, tel: 380422810 
- pondělí až pátek, e-mail: nada.tesarova@
ms-sumavska.strakonice.eu, osobně na adre-
se Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264, 
Strakonice  

Barmani

Ke dni 22.08.2016 nabízí ELKOST PLUS Stra-
konice, s.r.o. volné pracovní místo na pozici 
barmani v obci Strakonice (okres Strakonice). 
Nabídnutá (minimální) mzda za plný úvazek 
(turnusové služby) je16 000 Kč hrubého. 

KONTAKT: výhradně na e-mail! požadavkem je 
zaslat životopis! e-mail: elkost@elkost.cz 

Hasiči dobrovolných sborů podniků

Ke dni 22.08.2016 nabízí ČZ a.s. volné 

pracovní místo na pozici hasiči dobrovolných 
sborů podniků v obci Strakonice (okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda 
za plný úvazek (nepřetržitý provoz) je 90 Kč 
hrubého.

KONTAKT: p. Matásek na tel.: 383 342 902 
nebo zaslat životopis na e-mail: vslavikova@
czas.cz  

OBSLUHA CNC SOUSTRUH  KOVOS ST 
s.r.o.
Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů. 
Plat: 20000 - 25000 Kč, třísměnný provoz, 
plný pracovní úvazek, na neurčito.
POŽADAVKY: vyučení v oboru strojírenství, 
(kovoobrábění), praxe výhodou
Nástup: ihned,  VÝHODY: podnikové stravování.

KONTAKT: Zeman Tomáš, tel: 383327751, 
724077877, email: info@kovosst.cz, 
t.zeman@kovosst.cz

Pokladníci v prodejnách 

Ke dni 22.08.2016 nabízí BILLA, spol. s r. o.  
volné pracovní místo na pozici pokladníci v pro-

dejnách v obci Strakonice (okres Strakonice). 
Nabídnutá (minimální) mzda za plný úvazek 
(dvousměnný provoz) je15 000 Kč hrubého

KONTAKT: osobně na prodejně p. Kubištová Vl.  

Obsluha čerpacích stanic a mycích 
linek dopravních prostředků 

Ke dni 23.08.2016 nabízí Jana Janáčová 
(47276827, Strakonice) volné pracovní místo 
na pozici obsluha čerpacích stanic a  mycích 
linek dopravních prostředků v obci Strakonice 
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda 
zaplný úvazek (turnusové služby) je 16 000 Kč 
hrubého.

KONTAKT: Janáčová Jana, tel.: 724 165 111, 
e-mail: janacova.jana@seznam.cz  

Recepční v hotelích a dalších 
ubytovacích zařízeních 

Ke dni 22.08.2016 nabízí Ing. Robert Sou-
kup volné pracovní místo na pozici recepční 
v hotelích a dalších ubytovacích zařízeníchv 
obci Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá 
(minimální) mzda za plný úvazek (jednosměnný 
provoz) je 16 500 Kč hrubého.

KONTAKT: zasílejte písemnou nabídku včetně 
životopisu na e-mail: soukup.robert@email.cz  

Reklamační referenti 

Ke dni 22.08.2016 nabízí PENTA CZ s.r.o. 
volné pracovní místo na pozici reklamační 
referenti v obci Strakonice (okres Strakonice). 
Nabídnutá (minimální) mzda za plný úvazek 
(jednosměnný provoz) je 20 000 Kčhrubého.

KONTAKT: zasílejte pouze životopis na e -mail: 
reklamace@penta.cz  

Všeobecní administrativní pracovníci

Ke dni 22.08.2016 nabízí GLOBE INVEST, spol. 
s r.o. (26030721, Strakonice) volné pracovní 
místo na pozici všeobecní administrativní 
pracovníci v obciStrakonice (okres Strakonice). 
Nabídnutá (minimální) mzda za plný 
úvazek(jednosměnný provoz) je 15 000 Kč-20 
000 Kč hrubého.

KONTAKT: zaslat životopis na e-mailovou adre-
su: pacovsky@globe-invest.cz  

NABÍDKA PRÁCE

pomoz rytíři najít 
cestu k hradu
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To, že podepíšeš smlouvu s extraligovým týmem, ještě nic 
neznamená, říká David Pavlíček

Hokejista David Pavlíček (24) si již za svou prozatímní kariéru zahrál v kdejakém klubu. Strakonický odchovanec ovšem na rovinu připouští, že extrali-
gová Plzeň bylo něco víc. Nyní David hraje v Písku, kde doufá, že se povede dostat tým zpět do první ligy.

Od kolika hraješ hokej a jak ses 
k  hokeji dostal?

Hraju od nějakých šesti let. Naše ro-
dina je sportovně založená, takže jsem 
k tomu byl od malička vedený. Asi do 
dvanácti jsem hrál hokej a fotbal zá-
roveň, nakonec padla volba na hokej. 

Vždy jsi patřil k velkým talentům 
strakonického hokeje. Kam jsi ze 

Strakonic následně zamířil?

Ve Strakonicích jsem vydržel až do 
deváté třídy, tehdy jsme vybojovali po-
stup do ligy juniorů a hned na to jsem 
odešel do Českých Budějovic. 

Jakými kluby jsi prošel a co pro 
tebe byla nejlepší „štace“?

České Budějovice, Písek, Jindřichův 
Hradec, Havlíčkův Brod, Plzeň. Těžko 
říct, kde to bylo nejlepší, nikde jsem 
nezažil nějaký týmový úspěch. V Pís-
ku byla super moje první sezóna, kdy 
jsem ve skutečnosti poprvé nakoukl do 
profi hokeje, a až do posledního kola 
jsme hráli o play off. Do Hradce jsem 
jezdil z Písku v rámci střídavých startů, 
abych si zvykl na dospělý hokej. Do 
Brodu jsem byl poslán z Plzně na hos-
tování a bohužel se spadlo z 1. ligy. Do 
Českých Budějovic jsem se vrátil, když 

nově vznikl Motor, čekal jsem úspěš-
nou sezónu a moc jsem se na ni těšil, 

ale nakonec to moc slavně nedopadlo. 
V Plzni jsem byl dva roky, ale moc jsem 
toho neodehrál… 

Ano, nakoukl jsi do kabiny extra-
ligové Plzně a ukázal ses i při mis-
trovském utkání. Jak na to s odstu-
pem času vzpomínáš?

Jasně, bylo to super. Člověk se jako 
malý kouká na extraligu v televizi, obdi-
vuje ty hráče, má tam svoje vzory a na-
jednou tam vlastně je. Jenže to je jenom 
začátek, to, že podepíšeš smlouvu s ex-
traligovým týmem, ještě nic nezname-
ná. Hráčů, co se tam chce prosadit, je 
hrozně moc a je to boj. Umění je se tam 
udržet a to se mi bohužel nepovedlo.  
Takže ano, poznal jsem spoustu skvě-
lých hráčů, trenérů, lidí okolo týmu, viděl 

jsem, jak to funguje na nejvyšší úrovni, 
ale tu šanci jsem nevyužil. Bohužel.

Jak by ses charakterizoval po ho-
kejové stránce?

Jsem vyloženě defenzivní typ obránce, 
zodpovědný. Občas se teda zblázním 
a  zaútočím si, ale to se moc často ne-
stává (smích). Myslím si, že nemám úpl-
ně špatný styl bruslení, což mi taky ob-
čas ulehčí práci, když teda hraju zrovna 
proti těm, co bruslit moc neumí (smích).

Koho v hokejovém světě nejvíce re-
spektuješ z domácí či zámořské scény?

Od mala fandím Detroitu Red Wings 
a vždycky pro mě byl vzor Nicklas Lid-

ström, to byl frajer! Těch hráčů, co jsem 
sledoval, bylo více, ale Lidström byl pro 
mě pořád o level výše.  

Kde nyní hraješ a jaké máš do bu-
doucna ambice?

Vloni když jsem začal tušit, že už 
nebudu hrát na profi úrovni, jsem 
začal hrát druhou ligu v Písku 
a   jsem tam stále. Vyhovuje mi to, 
je tam super parta, a to je pro mě 
momentálně to nejdůležitější! Těž-
ko říct, jaké mám ambice. V hokeji 
už asi žádnou díru do světa neudě-
lám, budu v Písku a uvidím, jak to 
půjde. Snad se nám časem povede 
nějaký týmový úspěch a třeba vrá-
tíme Písek do první ligy. To by bylo 
fajn (úsměv). 

Roman Škoda
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Josef Němec
foto: soukromý archiv T.Hejtmánkové

Cestování je pro mě ta nejlepší životní investice

„Nikdy v životě nebudu mít z žádné věci 
(tj. telefonu, auta, oblečení, apod.) takový 
požitek jako z nezapomenutelných zážitků 
z cestování,“ říká třiadvacetiletá studentka 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
v  Praze Kristýna Hejtmánková. Strakonická 
rodačka, která si čas od času zaplave 
nějaký ten závod za vysokoškolskou ligu, 
léto strávila ve Španělsku, konkrétně 
v   přímořském letovisku Salou, kde 
pracovala jako au-pair. Má ale za sebou 
i zahraniční zkušenosti jako plavčice na 
americkém kontinentě. Chtěla by se vrátit 
zpátky do USA a zůstat tam na stálo?

Jak jsi se k au-pair dostala? Máš ně-
jaké předchozí zkušenosti?

Zahraniční zkušenosti už jsem měla, ale 
s  au-pair nikoliv. Letos jsem se ale rozhodla, 
že nebudu podporovat  žádné  předražené 
agentury, tak jsem si řekla, že si práci najdu 
sama. Jeden večer jsem sedla k internetu, 
našla rodinu a  hned si s nimi dala Skype. 
Na poprvé se to nepodařilo a začala jsem 
být trochu nervózní, jelikož jsem neměla 
žádný plán ani žádnou brigádu na léto. 
Nevzdala jsem to a hledala dál. Jeden 
večer jsem si opět sedla k počítači, hledala 
a  našla; ve čtvrtek jsem si s  nimi dala 
Skype a zapůsobili na mě suprově. Hned 
jsem proto věděla, že to bude moje nová 
rodina. V pátek jsem si koupila letenku 
a  v  pondělí letěla.  Sice bez žádné smlouvy, 
ale jak se říká, risk je zisk.

Mimo to jsi i plavčicí. Jak probíhaly 
a jak byly náročné zkoušky na ni? Co 
všechno jsi musela proto udělat?

Mám český kurz plavčíka, ale ten v USA 
neakceptují, tak jsem musela projít kurzem 
amerického, který se skládá z prekurzu, 
kde ukážete své plavecké dovednosti, 
poté následuje intenzivní třídenní kurz 
zakončený praktickými zkouškami z první 
pomoci, technik zachraňování a ze dvou 
testů v angličtině. V Texasu jsem dělala 
(American Red Cross), který platí na dva 
roky, tak jsem si myslela, že ho použiji i 
jako následující rok, jelikož jsem si vybrala, 
že budu pracovat ve Virginii. Ale tento 
kurz tam neuznávají a musela jsem proto 

absolvovat další kurz Elise. Už si přijdu jako 
plnohodnotný záchranář (směje se). 

A jak tě vůbec napadla práce plavčice?

Pár let jsem plavala za strakonický oddíl, 
kde mi nabídli, jestli si nechci udělat kurz 
a  pracovat u nich přes léto. Tak jsem to 
vzala. Od malička miluji vodu a s mojí 
mamkou se koupeme a   otužujeme 
celoročně a za to jí patří velký dík. 
Pravidelné koupání a   otužování má na 
mé zdraví velký vliv, od základní školy jsem 
nebyla nemocná, a tak ani nevím, co je 
angína či zapal plic – nikdy jsem to neměla. 
A samozřejmě neopomenu ranní studenou 
sprchu, voda mě vždy výborně nastartuje 
a  mám to místo kávy.

Vyrazila jsi již dvakrát do USA.

Ano. Poprvé jsem strávila léto v Texasu, 
kde jsem tři měsíce pracovala a poté 
měsíc cestovala od západu přes New 
York až po Karibik. S kamarádkou jsme si 
půjčily auto a projely, co se dalo.  Minulé 
léto jsem si užívala ve Virginii, také jako 
plavčík, a pak měsíc cestování po Kanadě 
a Floridě. Byla to pro mě ta nejcennější 
zkušenost, samozřejmě, že se také vyskytly 
nějaké problémy, ale to k cestování patří 
a  zase vás to posílí o  něco dál. Například 
když jsem přiletěla do Texasu, tak mi 
s  kamarádkou nevyšlo ubytování a neměly 
jsme kde bydlet (směje se). Také bylo 
velice nepříjemné, když jsme s naší českou 
partou, se kterou jsem se seznámila až 
v  Texasu, dělali BBQ  a někdo nás udal, že 
jsme grilovali po 10. hodině večer, takže na 
nás přijeli policajti a  zavřeli dva kamarády, 
kteří drželi plechovku s pivem, a nebylo 
jim 21 let. Na kauci (za 500 dolarů) jsme 
je dostali z vazby ven, jelikož se nedostavili 
k  soudu a neodčinili veřejné práce, tak už 
se do Texasu pár let nepodívají.

Jak na tebe ta země působila?

Poprvé, když jsem přiletěla do USA, tak mi 
to přišlo jako úplně jiný svět. Především 
jsem koukala na ty vzdálenosti mezi vším. 
Dálnice a silnice obřích rozměrů a na nich 
ještě větší auta. Vzhledem k tomu, že jsem 
byla v  Texasu poprvé, asi byl dojem o to 
větší, všichni říkali Everything is bigger 
in Texas a měli pravdu. Co se týče jídla, 
všechno je přeslazené – i chleba je sladký – 

a zároveň vše drahé. Ovoce, zelenina o tom 
ani nemluvím, zato fastfoodů je tu mraky 
a  jídlo za babku, ale žádná velká dobrůtka 
to není. Ale co je tu neskutečně levné, tak to 
je oblečení. Nakoupila jsem si toho hrozně 
moc, od té doby co jsem se vrátila, jsem 
byla možná tak jednou nakupovat a už by 
to zase chtělo (směje se).

Líbilo by se ti tam žít?

Je fajn si tam na chvilku vyzkoušet žít, 
ale zůstat bych tam nechtěla. Už jenom 
z toho důvodu, že Amerika není vůbec 
demokratická země, jak o sobě tvrdí.  Nikdo 
nic nevlastní, žádná střední třída si nedovolí 
koupit byt a o baráku ani nemluvím. Každý 
tu jede na kredit, takže neskutečně lidí se 
topí v dluzích. Pokud ztratíte práci a do třech 

měsíců si nenajdete jinou, tak většina lidí tu 
končí na ulici. Setkala jsem se tu s  lidmi, 
kteří si žili na hodně vysokém levelu, a  pak 
došlo k rozvodu, přišli o práci a  oba jsou 
na ulici.  Abych udala příklad, takový 
měsíční pronájem bytu v Texasu (2+1) 
nás vyšel na 2300 dolarů, což je kolem 
(55 000,- Kč) takže žádná levná srandička. 
Je zase pravda, že vydělávají jiné peníze, 
ale v té střední třídě má téměř každý dvě 

práce. Neexistují tu soboty-neděle volné.  
Nějaká mateřská dovolená či rodičovský 
příspěvek, to tu vůbec neznají. Myslím si, 
že si v Čechách nežijeme úplně špatně, ale 
samozřejmě to každý pozná, až když na pár 
měsíců či let někam vyjede.

A vrátíš se tam někdy?

To určitě ráda, mám tam totiž spoustu 
přátel a je tam pořád co k vidění. Amerika 
má neskutečně nádherné národní parky 
a nespočet měst, které na vás udělají 
nezapomenutelný dojem. Každému 
doporučuji na pár měsíců vycestovat a to 
kamkoliv. Poznáte spoustu lidí, jak místních, 
tak řadu cestovatelů, potkáte přátele na celý 
život, získáte jinou perspektivu. Cestování 
vás změní, budete chtít víc a víc a stane 
se pro vás drogou; přestanete se zbytečně 
bát anebo se naučíte dělat věci, když se jich 
bojíte; naučíte se asertivitě (pokud se vám ji 
nedostávalo). Poznáte, že i upřímný hluboce 
věřící muslim, nenávidí teroristy; zjistíte, že 
svět je daleko bezpečnější než jsme ochotni 
připustit; seznámíte se s jedinečnými 
kulturami, ještě před tím než se stanou 
součástí katalogu; budete mít nespočet 
příběhů, život je příliš krátký na to, to aspoň 
jednou nezkusit. 
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Bezděkovská 30

386 01   STRAKONICE

naše společná akce 
 Letní grilování

Tácky, plastové příbory, hliníkové nádobí...

Maso, klobásy, marinády...

Bezděkovská 30

386 01   STRAKONICE
olympia@strakonice.cz

383 325 701

 platí od měsíce června

BATOHY

PENÁLY

ŠKOLNÍ POTŘEBY

VÝTVARNÉ POTŘEBY

sleva na vybrané školní zboží

Připravte se u nás 
na nový školní rok

ŠKOLNÍ BALÍČKY

NEJEN PRO PRVŇÁČKY

požadavek můžete přinést nebo poslat e-mailem

balíček pro Vás připravíme ZDARMA

Stačí nám seznam školních pomůcek,

které Vaše dítě potřebuje, ostatní nechte na nás

GUMOVACÍ PERA

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

40% SLEVA
NA ZNAČKOVÉ

DIOPTRICKÉ BRÝLE
Akce platí při zakoupení kompletních dioptrických brýlí značky Ray Ban, Vogue 

a Hosefeathers s brýlovými čočkami HOYA. Akci nelze kombinovat s jinými slevami.
Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci našich optik.

Nabídka je platná od 25.7. do 16.9.2016.


