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Mezinárodní den žen

Březen je neodmyslitelně spjatý s MDŽ 
– Mezinárodním dnem žen, i přesto, že si 
své renomé získal především za minulého 
režimu a  dnes je u nás leckým opomíjen. 
V posledních letech se ovšem jeho 
připomínání vrací stále častěji, a proto 
se na něj pojďme zaměřit, neboť právě 
ženám vděčí svět za mnohé.

MDŽ je tedy původem socialistický 
svátek mezinárodně uznávaný Organizací 
spojených národů především k výročí 
stávky newyorských švadlen v roce 1908. 
Za počátek tohoto svátku se ovšem 
považuje hned několik událostí. První 
zmínka se objevuje již v roce 1857, kdy 
ve Spojených státech v březnu stávkovaly 

ženy pracující v textilních továrnách 
za zlepšení pracovních podmínek. 
Následujících více než padesát let se 
žádné významnější akce nekonaly. 
Až onen rok 1908 znamenal průlom 
a  základ vzniku MDŽ. 

Demonstrace žen se konaly v  USA na 
popud tamní Socialistické strany USA. 
Zmiňovaná stávka se konala 8. března 
1908 v  New Yorku. V  průvodu městem 
požadovalo více než 15 tisíc žen hlasovací 
práva, zkrácení pracovní doby, ukončení 
zaměstnávání dětí a  v  neposlední řadě 
lepší platové podmínky. Stávka se nesla 
pod heslem „chléb a růže“, kdy chléb 
symbolizoval ekonomické jistoty a růže 

Třetí místo na Miss Tourism World v  Rov-
níkové Guinei? Velká zkušenost a  neza-

pomenutelný zážitek na celý život, 
říká modelka Michaela Haladová.

Následující řádky vyšly s vyhledávanou modelkou či tanečnicí Michae-
lou Haladovou, která za svůj krátký život procestovala hned několik exo-
tických zemí především skrz modeling, v němž má mnoho úctyhodných 

úspěchů a zážitků. Užijte si inspirující rozhovor.

Jsi asi nejúspěšnější osobou po-
hybující se v modelingu v našem 
kraji. Co pro tebe modeling jako 
takový znamená a v čem vidíš 
jeho největší krásu?

Miluji tu rozmanitost. Například v únoru 
mám za sebou outdoorové focení v Tat-
rách, focení spodního prádla v botanické 
zahradě, módní přehlídky společenských 
šatů, svatební veletrhy, focení na farmě 
se zvířaty a další focení v ateliéru. Každý 
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lepší kvalitu života. O měsíc později mimo 
jiné rozhodla Socialistická strana USA, že 
Národní den žen připadne na poslední 
únorovou neděli. 

Na první mezinárodní ženské konferenci 
Druhé internacionály v Kodani v srpnu 
1910 prosadila německá socialistka Klára 
Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, 

tehdy ještě bez určení pevného data. 
Od následujícího roku, kdy byl poprvé 
slaven v  Švýcarsku, Německu, Dánsku, 
Rakousko-Uhersku a USA, patřilo mezi 
jeho cíle volební právo žen. Například v naší 

nově vzniklé Československé republice 
se volební právo žen uplatnilo po 
pádu monarchie rovněž. Velký 
zlom nastal v roce 1920, kdy bylo 

v československé „únorové“ ústavě 
zakotveno, že ženy jsou politicky, 
sociálně a kulturně postaveny na 
úroveň mužů a náleží jim volební 
právo. Od roku 1975 pak je MDŽ 
připomínán jako den mezinárodní 
solidarity žen za rovnoprávnost, 
spravedlnost, mír a rozvoj.

Ruské ženy si svůj svátek poprvé 
připomněly v roce 1913. Roku 1914 
se po celém světě konaly začátkem 
března různé protestní akce 
proti válce. Stěžejní byl nicméně 

studený únorový čtvrtek 1917, kdy 
v  Petrohradě vyšly ženy do ulic pod 
heslem „chléb a mír“ a spustily 
první ze dvou slavných ruských 
revolucí. Zhruba týden na to byl 
ruský car, Mikuláš II. Alexandrovič, 
donucen abdikovat. Prozatímní 
členové vlády pak schválili volební 
právo tamějším ženám. Tehdejší 
23. únor juliánského kalendáře 

spadal na 8.   březen „našeho“ 
gregoriánského kalendáře. Toť 
důvod ustálení MDŽ na toto datum.

Svátek se rozšířil rychlým tempem. 
Jeho obsah kolísal od politického 
a   feministického protestu po 
apolitickou socialistickou obdobu 
Svátku matek. Posledním významným 
milníkem se stal již avizovaný rok 
1975, kdy MDŽ oficiálně uznala 
Organizace společných národů. 
V  důsledku toho jej následně přijaly 
mnohé národní vlády, které o existenci 

tohoto dnu neměly dříve tušení.

Mezinárodní den žen je často 
konfrontován s květnovým Dnem matek. 
Ať už jsou zvyky, tradice a   historie 
těchto dnů jakkoliv odlišné, připomínání 
si důležitosti žen, nehledě na to, zda 
plní roli matky, je vždy na místě. 
Právem každoročně.

Mezinárodní den žen

Roman Škoda

pokračování z titulní strany
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Troufám si říci, že z každé soutěže odjíždíme s cennými kovy,
říká Martina Vondráčková.

Taneční studio RM Dance působí ve Strakonicích již téměř po dvě desetiletí a dělá radost všem, kteří milují tanec. Samotní účastníci slavnostního 
otevření komplexního OC MAXIM v prosinci 2016 se mohli přesvědčit o mimořádném talentu této taneční skupiny. Pokud byste si chtěli tyto nadané 
sportovce a ve své podstatě umělce objednat na určitou akci, navštivte jejich webové stránky www.rm-dance.cz, kde se dozvíte více. Tento rozhovor 

vznikl ve spolupráci s Martinou Vondráčkovou, která taneční studio RM Dance vede společně s Martinou Bílkovou.

Kdy ve Strakonicích vzniklo 
taneční studio RM Dance 
a   jakým prošlo do dnešních dnů 
progresem? 

Taneční studio vzniklo v roce 1998 
ještě pod názvem Taneční studio 
Radka, kdy jej tehdy založila Radka 
Nováková. V současné podobě je 
studio již skoro devět let, od roku 
2008. Naším studiem prošlo asi 
dvě stě padesát tanečníků, zůstalo 
okolo sto padesáti. To je v dnešní 
době a na poměry Strakonic docela 
velký úspěch.

Jaké věkové kategorie se ve 
Vašem studiu pohybují? 

V našem studiu tančí děti od čtyř 
let. Učí se základy tanečních stylů, 

pohybovou koordinaci, poslouchat 
a vnímat hudbu. Dále jsou pak 
rozděleni podle věku do kategorií 
mini (6-8 let), děti (8-12 let), 
junioři (13-15 let) a dospělí (15 let 
+). Všechny tyto věkové kategorie 
jsou soutěžní složky.

Jakým stylům se věnujete? 

Věnujeme se stylům show art, 
freestyle, street dance a hip hop. 
Máme také taneční lekce pro 
veřejnost.

Všeobecný respekt vůči Vaše-
mu tanečnímu studiu nepochyb-
ně pramení i z úspěchů v sou-
těžích. Mohla byste vyzdvihnout 
některé z nich? 

Mezi naše největší úspěchy 
patří titul mistrů a vicemistrů ČR 
2015 a minulý rok u nás nastala 
doba stříbrná, a to díky soutěži 
Taneční skupina roku, kde jsme 
se přes všechna kola probojovali 
až do úplného finále, a stali se 
čtyřnásobnými vicemistry České 
a Slovenské republiky. Mimo tyto 
úspěchy si troufám říci, že z každé 
soutěže odjíždíme s cennými kovy, 
což nás velice těší.

Kde většinou vystupujete, když 
nebudeme počítat ony soutěže? 
Co například maturitní plesy? 

Každoročně vystupujeme i   na 
jiných akcích než pouze na 
soutěžích. Je milé, když někdo 
zavolá s tím, že nás někde viděl, 
a chtějí jen to a ono vystoupení. 
Stalo se nám také, že jedna 
maturitní třída nás odmítla s tím, 
že nás většinou chtějí na veškerých 
plesech, a tak už budeme prý moc 
okoukaní (úsměv).

Probíhá nábor nepřetržitě nebo 
jsou některé kategorie omezené? 

Nábor tanečníků probíhá vždy 
v   září, ale není problém se 
domluvit na individuálním. Stačí 

zavolat, přijít kouknout na trénink, 
a pokud není daná taneční složka 
přeplněna, není problém začít 
chodit třeba ihned.

Zmínila byste ještě někoho, 
komu byste touto formou ráda 
poděkovala?

Určitě. Nyní taneční studio 
vedeme společně s Martinou 
Bílkovou, které patří velké díky, 
jelikož teď tréninky musí zvládat 
sama, protože já jsem na mateřské 
dovolené. Nicméně co nejdříve se 
budu pomalu vracet. Neumím si 
představit, že s nimi letos nebudu 

prožívat ten stres, emoce a štěstí 
na soutěžích.

Dále bych chtěla poděkovat všem 
rodičům za podporu, opravdu je to moc 
důležité. Potlesk a  fandění dokáže děti 
vyburcovat k neuvěřitelným výkonům. 
Je tu jeden mimořádný tatínek - Luboš 
Vrána - který nám pomáhá úplně se 
vším, tomu také patří naše poděkování. 

V současné době nám pomalu 
začíná soutěžní sezóna, tak nám držte 
palce, budeme to potřebovat.

Roman Škoda
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Třetí místo na Miss Tourism World v Rovníkové Guinei? Velká 
zkušenost a nezapomenutelný zážitek na celý život, 

říká modelka Michaela Haladová.

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

35% SLEVA
NA ZNAČKOVÉ

DIOPTRICKÉ BRÝLE

pracovní den je jiný. Ta pestrost mě baví. 
Nikdy to není stejná kancelář, stejný po-
čítač nebo stejná práce. Pokaždé je to jiný 
zážitek a poznám spoustu zajímavých lidí. 

 Kdy jsi s modelingem začala a jak 
dlouho se mu plánuješ věnovat?

Modelingu jsem se začala věnovat jako 
dítě, když mi bylo devět let. Mamka mně 

přihlásila do celorepublikové soutěže 
Miss mléko, která byla určena holčičkám 
od osmi do deseti let. Dva roky přede 
mnou ji vyhrála Taťána Kuchařová. Ten-
krát se jednalo o velmi prestižní soutěž, 
obklopenou řadou známých osobností, 
jako je Monika Židková, Petr Muk, Bára 
Basiková, Lunetic, apod. 

Po této soutěži jsem začala chodit pře-
hlídky jako dítě a navázala spolupráci se 

svojí první agenturou. Chodila jsem pře-
hlídky za ruku například právě s Monikou 
Židkovou, Michaelou Salačovou a dalšími 
tehdejšími slavnými modelkami.

Následovaly další soutěže krásy, pře-
hlídky a soutěže Miss. Ve svých šestnácti 
letech jsem vyhrála Miss Junior a díky 
tomuto triumfu jsem se dostala do dospě-
lého modelingu.

V modelingu jsou důležité dvě věci: být 
ve správnou dobu na správném místě 
a  trpělivě, soustavně budovat svoji znač-
ku, aby měla stále více zakázek.

Když už jsem si takovou značku vy-
budovala a daří se mi, tak se mi sa-
mozřejmě tato branže nechce opouš-
tět, takže dokud o mě bude poptávka, 
budu se modelingu věnovat.

 Co považuješ za svůj největší 
úspěch na nejrůznějších soutěžích?

Za největší úspěch považuji třetí místo za 
dívkami z Venezuely a Gabonu na světové 
soutěži krásy Miss Tourism World v Rov-
níkové Guinei v tvrdé konkurenci šedesáti 
krásek z celého světa. Byla to navíc moje 
první soutěž tak daleko od České republi-
ky a já se tam vydala úplně sama. Byla to 
pro mě velká zkušenost a nezapomenu-
telný zážitek na celý život. 

 Pro lidi u nás je nejznámější Čes-
ká Miss. Roku 2015 ses dostala již 
podruhé do semifinále. Budeš to 
zkoušet znova?

Určitě ne. Ačkoliv letos již zase splňuji 
věkově podmínky (byly nově změněny), 
nemám zapotřebí se České Miss účastnit. 
Koncept České Miss byl vždy takový, že se 
zaměřovala spíše na objevování nových 
tváří než na zavedené modelky. Pro mě by 
dnes exkluzivní smlouva s Českou Miss 
byla spíše omezující nevýhodou. 

 Kromě modelingu se věnuješ také 
jinému fenoménu - tanci. Jak bys po-
rovnala tato dvě, řekněme, jiná odvět-
ví? Dá se to vůbec?

Řekla bych, že se dokonce výborně 
doplňují. Myslím, že je to moje velká 
přidaná hodnota. Například na mole 
jsem vždy byla schopná chodit do hud-
by, a to na vysokých podpatcích právě 
díky tanci, při focení pro mě bylo snaz-

ší držet správně tělo a umět pózovat.

Navíc díky mým úspěchům v tanci, 
jsem si z tance udělala volnou dis-
ciplínu na soutěžích krásy a získala 
jsem například ocenění Miss Talent 
Award v roce 2015 v Jižní Korei. 

Nyní volné disciplíny vytvářím pro jiné 
dívky. Naposledy tomu tak bylo 11. 2. 
2017 pro Supermiss v hotelu Hilton, kde 
jsem  měla na starosti kompletní cho-
reografii celého večera. Podívat se na ni 
můžete brzy na České televizi. V loňském 
roce jsem vytvářela choreografie pro Miss 
Aerobik, Topmodel of the Year a například 
na českém finále soutěže Miss Princess 
of the World v říjnu 2016 jsme s mým 
tanečním partnerem Jiřím Grossem před-
vedli taneční show.

V jakém druhu tance se nejvíce pohybuješ?

Tanci se věnuji víc a víc. Máme s mým 
tanečním partnerem Jirkou taneční školu 
společenských tanců. Vedeme taneční 

kurzy v centru Prahy, tvoříme svatební 
tance na míru, taneční módní přehlídky, 
choreografie maturitních vystoupení a již 
zmíněné tolik oblíbené taneční vystou-
pení. Například 17. 2. 2017 nás čtenáři 
mohli vidět tančit naše show na plese ČZ 
ve Strakonicích. V loňském roce jsme se 
navíc začali věnovat tanečnímu team-buil-
dingu pro firmy a jejich zaměstnance. Mu-
sím říct, že je to vždy velmi dobrá zábava 
a  oba nás to naplňuje.

 Jak jsem se dozvěděl, jsi velmi za-
neprázdněná. Jakým dalším aktivitám 
se věnuješ?

Nad rámec modelingu, soutěží krásy, ta-
neční školy, choreografií a tanečních show 
se věnuji zajišťování hostesek a modelek 
na různé události, organizaci módních 
přehlídek a přípravě dívek na soutěže Miss 
- starám se jak o kompletní psychickou 
přípravu, tak také například dívkám vy-
mýšlím a doporučuji volné disciplíny, učím 
je pózovat a celkově jim pomáhám uspět.

pokračování z titulní strany
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 Procestovala jsi toho již mnoho. 
Kam se vždy ráda vracíš a  kde tě 
to nejvíce uchvátilo?

Cestuji velmi ráda, i proto studuji 

obor Cestovní ruch na vysoké škole. 
Ráda bych se vrátila kamkoliv, ale 
mnohem raději si užívám pozná-
vání nových míst, takže s radostí 

vzpomínám na Malajsii, odkud 
jsem se vrátila v lednu, a už teď 
se těším na svoji příští cestu na 
vysněný Zanzibar, kam se chci po-

dívat již několik let. Jako bonus se 
navíc bude jednat o  dovolenou! Na 
tu se opravdu nesmírně těším!

Roman Škoda
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DARUJ KREV
DARUJ ŽIVOT

10%
Slevu obdržíte při předložení Legitimace dobrovolného dárce krve

Pro každého dárce krve

sleva 

na nákup v naší prodejně

Bezděkovská 30
386 01   STRAKONICE
olympia@strakonice.cz
383 325 701

Dětská obuv již 
otevřena, těšíme se 
na vaši návštěvu.

Naše káva nepomáhá jen Vaši dobré náladě, ale také lidem z Pražírny 
Drahonice, která funguje jako chráněná dílna odkud kávu odebíráme.
Jedná se o směs Arabiky (82%) a Robusty (18%), díky tomuto složení si 
můžete vychutnat všech výhod obou odrůd.
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na Vaši návštěvu, vaše Dětské 
centrum MEDVÍDEK.  :)
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Historie města Strakonic

  Primář Plas  bydlel s rodinou 
v Bezručově ulici a zemřel velmi mladý 
v   roce 1974, ve věku 59 let. Po něm 
nastoupil do funkce primáře MUDr. Otto 
Kühnel. V  roce 1993 se oddělení odstě-
huje z  Husovy ulice do přízemí gyneko-
logicko-porodnického pavilonu. Dnes tyto 
spojené budovy nesou jedno č. p. 380 
a je zde Česká unie sportu, Ekoporadna 
SK,  pobočka Šmidingerovy knihovny 
za parkem - jako půjčovna knih pro děti 
i  dospělé  a  CASSIOPEA. Přejdeme ulici 
Želivského a na rohu stojí bývalá Státní 
odborná škola pro průmysl stávkařský 
a   pletařský, která nese č. p. 361. Byla 
stavěna od roku 1903 a vysvěcena byla 
v  roce 1904.  Škola byla  původně za-
ložena v obecním domě č. p. 313 v roce 
1895 a jejím správcem byl ministerstvem 
školství ustanoven pan František Niko-
dým, učitel na tkalcovské škole v Jilemnici 
a dílovedoucím pan Josef Worm. V prvním 
roce se jednalo o večerní školu a od roč-
níku 1896/97 bylo již vyučování denní, ve-
černí a nedělní. Od dalšího ročníku se vy-
učovalo již ve dvou třídách. V nové budově 
v Husově ulici se začalo vyučovat v září 
ročníku 1904/1905. Vyučovala zde celá 
řada učitelů, jako druhý dílo vedoucí pan 
Karel Mařík, dál pánové Otto Kalendovský, 
Antonín Schmied, Adolf Vaňous, František 
Požárek, Josef Komrs, František Kučera, 
Václav Skála a další. Od roku 1921 byl 
ředitelem pan František Buzek. Součástí 
školy byly i dílny s ručními pletacími stroji, 
okrouhlými pletacími stroji, ploché pletací 
stroje, osnovní, skací a soukací stroj. Dál 
česací stroj, lis, šicí stroje, zámečnická díl-
na pro opravy strojů se soustruhem, vrtač-
kou, bruskami a  pod. Součástí byla i kon-
fekce. Ředitel pan František Buzek /1864, 
Strmilov/ zde bydlel s manželkou Helenou 
/1875, Deštná/, dětmi Vlastimilem /1898, 
Frenštát p/R/, Miloslav /1899, Frenštát 
p/R/, Jarmilou /1905/ a   služkou paní 
Marií Brůžkovou 1893, Kladruby/. Dál zde 
bydlel školník pan František Švehla /1875, 

Katovice/ s  manželkou Marií /1877, Střel-
ské Hoštice/ , synovcem Jaroslavem No-
vákem /1908, Komušín/ žákem reálného 
gymnázia a později nový školník pan Josef 
Postler s manželkou Annou. Ještě zde žili 
pan profesor František Kučera s   man-
želkou Marií, paní Ludmila Postlerová 
a Marie Postlerová, obě byly v  domác-
nosti. V současné době je zde Euroškola 
Strakonice střední odborná s.r.o., jež byla 
založená 1.  září 1997. Euroškola Strako-
nice je jednou z mezinárodní sítě Euroškol. 
Ředitelem školy je Mgr. Milan Vierer, zá-
stupci Mgr. Pavel Jánský, BBs. Martin Hýbl 
a  asistentkou ředitele  paní Jana Hracho-
vá. Ve škole se studují obory ekonomika 
a   reklamní grafika, ekonomika a účet-
nictví, ekonomika a cizí jazyky, ekonomika 
a  management, hoteliérství a   cestovní 
ruch a  dvouleté nástavbové studium pod-
nikání. Z boku z  ulice Želivského je vchod 
do klubu školy s občerstvením. Před tím 
zde bývala Strojní průmyslová škola a ve-
černí průmyslová škola textilní, kde vystu-
dovala celá řada lidí z bývalého národního 
podniku Fezko Strakonice.

  Následují bytové domy č. p. 515, zde 
bydleli obchodník pan Eduard Los s  man-
želkou Josefou, mistr v továrně pan Edu-
ard Liehr s manželkou Bertou, učitelka 
literatury paní Josefa Schönbergerová 
a  kartáčník pan Josef Škrdle s manželkou 
Annou, č. p. 33 a č. p. 372 jeho majitelem 
byl pan Čeněk Prokop, v něm měla kance-
lář notářka paní Jana Kopencová, dřív zde 
bydlel pan František Raba a ředitel banky 
pan Antonín Stříbrný s manželkou, vrch-
ní rada okresní správy politické, stavební 
inženýr pan Václav Dyk /1876, Černovice/ 
s manželkou Olgou /1882, Chrudim/, dět-
mi Marií /1909/, Václavem /1912/, Olgou 
/1914/ žáky obecní školy, služkou paní 
Boženou Novákovou /1888, Skoupí/a 
později služkou Marií Talaváňovou 1890, 
Tynčany/, dál  JUDr. Jaroslav Sokol /1885, 
Praha/ okresní komisař zdejšího okres-

ního obilního úřadu, s manželkou Pavlou 
/1889, Žižkov/, dětmi Jaroslavem /1919/, 
Miroslavem /1920/ služebnou paní Emilií 
Růžičkovou /1900, Lupenice/ a v nepo-
slední řadě komisař okresního hejtmanství 
pan Leopold Trefný /1872, Mejta-Roželov/ 
s manželkou Ludmilou /1885/ a služkou 
paní Josefou Stoklasovou /1894, Mejta-
-Roželov/. Posledním domem před ulicí 
Zvolenskou je rohový s č. p. 375, který 
postavil kolem roku 1900 stavitel pan 
Ing. Čeněk Prokop a v něm byla známá 
„Prokopova restaurace“ též zvaná „ Na 
Sadech“ a nakonec „Na Růžku“, sem se 
scházeli i zdejší dělníci, ale i různí kumštýři 
či umělci jako Jarko Dvořák Šumavský, Jiří 
Rejžek a řada dalších. Původně měl hos-
podu od roku 1926 pronajatou pan Josef 
Šavel a tak se tu také říkalo „ U Šavlů „. 
Bývalo zde vždy veselo, hráli zde harmo-

nikáři, hrál a zpíval hezounek pan Václav 
Weinschner, který si prý vzal nejkrásnější 
ženu našeho města. Dne 15. srpna 1945 
zde hrála Strakonická dudácká muzika na 
rozloučenou vojákům a důstojníkům ame-
rické armády kulomela McCluna a  ma-
jora Bayleho. Bývala to oblíbená hospoda 
i   koncem minulého století a často se 
zde hrávaly karty. K dalším podnájemní-
kům domu patřili: koncipista zdejšího c. 
k.  Okresního hejtmanství pan Jan Houdek 
/1856, Humpolec/ s manželkou Růženou 

/1882, Mladá Boleslav/, dcerou Růženou 
/1905, Královské Vinohrady/ a služkou 
paní Aloisií Váchovou /1892/, dál učitel 
zdejší Hospodářské školy pan Otakar 
Teklý /1879, Drahanovice/ s manželkou 
Boženou /1884, Čermná/, dcerou Ludmi-
lou /1906, Radim/ a služkou paní Bože-
nou Benešovou /1894, Miloňovice/, pak 
evidenční kapitán u vojenské evidence 
okresní správy politické pan Martin Pavlí-
ček /1865, Horní Ves/ s manželkou Marií 
/1880, Děčín/ v domácnosti a tchýní, vdo-
vou po inspektoru stráže bezpečnosti paní 

Eleonorou Praxlovou /1847/.  

Tím pro dnes skončíme a dalšími oby-
vateli č. p. 375 budeme pokračo-
vat  příště.                                                     

Rád přijmu jakékoliv doplňky a  informace 
k ulicím Plánkova a  Komenského a to na 

telefon: 723158306, 
email: Malirsky.J@seznam.cz
Tržní 1152, Strakonice I, 386 01.

1. Staré dětské hřiště v parku.

Vývoj školy od Odborné stávkařské, přes 
Strojní průmyslovku k Euroškole.

Vývoj školy od Odborné stávkařské, přes 
Strojní průmyslovku k Euroškole.

Restaurace „Na Růžku“.
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Nová prodejna V+J Obuv
V obchodním centru Maxim 

budete moci navštívit nový obchod 
V+J Obuv, ve kterém si budou 
moci koupit, a to především rodiče, 
kvalitní dětskou obuv. 

V sortimentu budou k dispozici 
boty na vycházky i volný čas, nebo 
také přezůvky. Najdete zde zboží od 
českých i zahraničních výrobců. 

Boty, které zákazník na prodejně 
najde, splňují nejpřísnější požadavky 
na poctivou dětskou obuv – jsou 
správně anatomicky tvarované, 
měkké, pohodlné a   vyrobené 
z přírodních materiálů. Zimní 
kolekce nabízí boty s   goretexovou 
membránou, díky níž dětská noha 
zůstane vždy v  suchu. 

V prodejně Vám bude nápomoci 
velmi dobře proškolený personál, 

který rád poradí rodičům i dětem.

Více se dozvíte v odpovědích, které 
zodpověděl Svatopluk Ott, manažer 
maloobchodních prodejen.

Co nově otevřený obchod V+J 
Obuv v OC MAXIM ve Strakonicích 
svým zákazníkům nabídne?

Nově otevíraný obchod nabídne 
dětskou obuv pro děti od prvních 
krůčků až po teenagery. Najdou zde 
kvalitní a zdravotně nezávadnou 
obuv. Prodáváme značky obuvi 
Superfit, Geox, Froddo, DD Step, 
Pegres. Dále bačkory českého 
výrobce HP Čechtín certifikované 
žirafou. 

Proč jste si vybrali právě okresní 
město Strakonice?

Především proto, že jsme Jihočeši.

Bude cenová relace strakonic-
kým rodičům snadno přístupná?

Cenová relace prodávaných 
bot je určitě dostupná, nicméně 
si myslím, že dnes by rodiče 
neměli hledět jen na cenu bot, 

ale především na kvalitu.

Sháníte stále zaměstnance?

Nikoliv, pracovní místa jsou již obsazená.

Máte rovněž svůj e-shop?

Ano, e-shop je přístupný na 
stránkách www.vjobuv.cz.

Svatební sezóna začíná.

Pozvolna se blíží jaro a tím také 
svatební sezóna, kdy pro mnohé 
nastává ten nejkrásnější den 
v  životě. Pokud se i Vás týká tato 
životní událost, nezameškejte 
přípravy se Svatebním salonem 
Svatava, který Vám nabídne 
primárně profesionalitu a komfort.

Paní Krämerová, majitelka 
Svatebního salonu Svatava, se 
již od dětství zajímala o módu 
a  měla svůj sen, který již nějakou 
dobu žije. „Vystudovala jsem 

pedagogickou fakultu a   byla 
nějakou dobu učitelkou prvního 
stupně. Dále jsem chtěla obě 
profese uplatnit zároveň, ale 
časem jsem pochopila, že učit 
a do toho podnikat časově 
nelze zvládnout. Náš salon se 
snaží vyhovět každému podle 
individuálních potřeb. Občas 
člověk musí být psycholog, ale 
to k tomu patří,“ usmívá se paní 
Krämerová. V této profesi podniká 
již 16 let, tudíž má s přípravou 
svatby bohaté zkušenosti. 
Svatební salon Svatava je 
v  současné době přestěhován do 
nových prostor v  OC Maxim.

Svatební salon Svatava si 
Vám dovoluje poradit plán pro 
Váš velký den. Již rok dopředu, 
potažmo půl roku až 8 měsíců 
předem, doporučujeme vybrat 
termín a   místo konání svatby 
a rezervovat si svatební šaty 
pro nevěstu. Můžete si rovněž 
sami sestavit rozpočet a seznam 
pozvaných hostů. 

Dále si v našem salonu můžete 
objednat svatební oznámení, 
snubní prsteny.  Rezervujte si 
svatební cestu, limuzíny nebo také 
hudbu, fotografa a kameramana 

přibližně 4 měsíce předem. 

3 měsíce před svatbou si můžete 
objednat svatební dort či cukroví, 
připravit seznam svatebních 
hostů a vybrat ten pravý oblek 
pro ženicha, šaty pro družičky 
a  mládence.

2 měsíce před Vaším osudovým 
dnem Vám pomůžeme rozeslat 
svatební oznámení, objednat 
svatební květiny, připravit si 
zasedací pořádek pro svatební 
tabuli, zkoušku svatebního účesu, 
zkontrolovat si platnost dokladů 
a  vybrat svatební obuv. 

Týden předem by měla následovat 
zkouška svatebních šatů a nemůže 
chybět rozloučení se svobodou! 
A co učinit pouhý den před vaší 
svatbou? Jednoduše si u nás 
vyzvedněte svatební šaty, dorty 
a pochopitelně si potvrďte termín 
s Vaší kadeřnicí, vizážistkou, 
fotografem, kameramanem 
a  hudebním doprovodem.

Na webových stránkách 
www. svatava. cz si můžete prohlédnout 
malou ukázku z naší nabídky cca 400 
modelů svatebních šatů a nechat se 
inspirovat. Spatříte zde i společenské 
šaty, šaty pro družičky a mládence, 

pánské obleky a nemohou chybět 
svatební doplňky jako například 
krásné náhrdelníky. Vše lze 
zakoupit i půjčit.

Vybrané svatební šaty Vám 
Svatební salon Svatava rád 
upraví na míru, a to zcela zdarma! 
Samozřejmostí je poradenství 
a profesionální obsluha. Dále 
jsou k zajištění svatební kytice, 
svatební dorty a drobné pečivo, 
svatební oznámení, snubní 
prsteny, jež lze upravit dle 
Vašich představ, výzdoba na auta 
(kytice, panenka, atd.) či doplňky 
pro svatebčany. 

Svatební salon Svatava naleznete, 
jak již bylo zmíněno, v   OC 
Maxim, v ulici Bezděkovská 30, 
Strakonice (vchod od parkoviště 
u Prioru). Paní Krämerovou 
můžete kontaktovat na tel. čísle 
739 170 027, svatava@svatava.
cz, nebo FB Svatava Svatby. 
Prožijte přípravy prostřednictvím 
Svatebního salonu Svatava, který 
se již řadu let těší Vašeho zájmu 
a příjemné interakce. Budeme se 
na Vás těšit.
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Historie obce Přešťovice

V tomto čísle zavítáme do Přeš-
ťovic, které jsou vzdálené od Stra-
konic asi pět kilometrů, a žije tam 
přes čtyři sta obyvatel. K vesnici 

se vážou ještě dvě části, a sice 
Brusy a Kbelnice, ke které si také 
něco z historie řekneme.

Než si povíme něco o historii 
Přešťovic a také Kbelnice, ori-
entujme se nyní na pro někoho 
známou Pastvinu u Přešťovic, což 
je přírodní památka, která je chrá-

něná z důvodu opuštěné pastviny 
s bohatou květenou. Nachází se 
zde zbytek ekosystému situovaný 
na vápencovém podloží a mělkých 
půdách s teplomilným travinným 
společenstvem s četnými vápen-
covými druhy rostlin. Vyjma louky 
se zde nachází i zbytky malých 
vápencových lomů.

Předpokládá se, že dříve se na 
území památky nacházela ve strá-
ni situovaná dvě či tři malá políčka, 
která byla od sebe oddělena me-
zemi. V západní části památky se 
nacházely dva malé lomy na vápe-
nec, které jsou dodnes dobře pa-
trné. Po skončení obdělávání polí 
se lokalita přeměnila na pastvinu 
po několik desetiletí, což přispělo 
k  druhové rozmanitosti rostlin.

Přírodní památka je dostupná 
ze silnice jdoucí z Přešťovic do 
Strakonic na jejím severním okra-
ji. Přibližně kilometr od památky 
se mimochodem nachází národní 
přírodní památka Rovná.

A nyní k Přešťovicím samotným. 
Podle Augustina Sedláčka je jmé-

no Přešťovice odvozeno podle 
rodu Přesty. O jeho rodu ovšem 
není bližších zpráv. Obec byla 
založena roku 1397. Přešťovice 
za dob feudalismu patřívaly újez-
dem k panství Štěkeňskému, kam 
jezdívali Přešťovičtí poddaní na 
robotu. Jistě tato obec prožívala 
veškeré proměny – jak hospodář-
ské, politické i náboženské – jako 
celý český národ. 

Ve středu obce stojí kaplička, 
jež byla podle dostupných infor-
mací postavena roku 1805. V obci 
je památník věnovaný obětem 
1.   světové války, na němž jsou 
uvedena jména obětí, mezi nimiž 
jsou i místní občané. 

Co se týče Kbelnice, první zprá-
vy vedou k roku 1360. Od roku 
1384 se uvádí jako majetek pánů 
z Rožmberka. Asi roku 1564 byla 
Kbelnice postoupena od Viléma 
z   Rožmberka Chvalovi Liepic-
kému ze Sudoměře. Nástupcem 
staršího středověkého vladyckého 

sídla v Kbelnici je hospodářský 
dvorec čp. 1, jehož obytný kom-
plex budovaný v 16. století za 
Řepických ze Sudoměře byl v pra-
menech označován jako tvrz. 

Přešťovice mají rovněž svůj Sbor 
dobrovolných hasičů, který byl za-
ložen v roce 1920. Velitelem sboru 
byl tehdy zvolen pan František Přib. 

V Přešťovicích je také autovra-
koviště, které zaručuje ekologic-
kou likvidaci automobilů.

Zdroj: www.prestovice.cz
Článek zpracoval Roman Škoda
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Tour Hanky Kynychové POHYB 
POMÁHÁ

5. 3. od 9:00

Místo konání: Dům kultury
Vaší účastí podpoříte preventivní 
kampaň projektu Zkus to říct, kte-
rá je zaměřená na problematiku 
domácího násilí a násilí páchané-
ho na ženách. 

LS Radost – Šípková Růženka 

5. 3. od 14:30 a 16:30
Místo konání: KZ U Mravenčí skály
Vstupné: 20 Kč
Loutkové představení, Josef 
Křešnička

KPH Komorní koncert PIERROT Trio

8. 3. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 170 Kč

SPRÁVNÍ CHLAPI TOUR 2017 - RY-
BIČKY 48 + IMODIUM

10. 3. od 20:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 250 Kč

TANEČNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU 
RYTMIX

12. 3. od 15:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 60 Kč

FJC – St. JOHNNY BAND

15. 3. od 19:00
Místo konání: Dům kultury

Agentura Harlekýn BOSÉ NOHY 
V  PARKU (divadelní předplatné B)

20. 3. od 19:00
Místo konání: Dům kultury

Koncert - Blanka Šrůmová, Jan Sa-
hara Hedl a Něžná noc

22. 3. od 19:00
Místo konání: Dům kultury

52. Skupovy Strakonice s postupem 
na loutkářskou Chrudim

23. 3. – 25. 3.
Místo konání: Dům kultury, KZ mír, 
Rytířský sál
52. ročník krajské loutkářské pře-
hlídky Skupovy Strakonice s po-
stupem na loutkářskou Chrudim

Divadlo PALACE - RODINA JE ZÁ-
KLAD STÁTU 
(divadelní předplatné A)

27. 3. od 19:00
Místo konání: Dům kultury

Cestopisná přednáška JEMEN 

28. 3. od 19:00
Saša Ryvolová

ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY 
MAKERS uvádí: BUDE TO JINAK

30. 3. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 420 Kč

KULTURNÍ PŘEHLED BŘEZEN
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Den učitelů

Den učitelů je den vyhlášený k po-
ctě kantorů a mnohdy zaslouženému 
respektu. Navzdory tomu, že Světový 
den učitelů se z popudu Organizace 
společných národů slaví od roku 1994 
5. října, u nás v České republice je ur-
čen na 28. března. V tento den se totiž 
nenarodil nikdo jiný než Jan Amos Ko-
menský a právě 28. března se každo-
ročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý 
Ámos, což je anketa o nejoblíbenějšího 
učitele České republiky, ke které se 
ještě dostaneme.

Jan Ámos Komenský

Zmínka o tom, že se 28. března 
narodil Jan Ámos Komenský, se v ka-
lendářích neobjevuje již 20 let. Přitom 
z  jeho učení a systému školství je čer-
páno dodnes. A nejen u nás.

Byl to právě Komenský, jenž poprvé 
definoval pojem školní týden, školní 
rok či prázdniny. Zasloužil se o to, 
aby ve třídách byli žáci stejného věku 
a  stejné úrovně znalostí, a nevznikaly 
tak rozdíly. Preferoval školu hrou, ná-
zornosti a aktivnosti, kdy si žáci měli 

mít možnost své teoretické poznatky 
vyzkoušet v praxi. Zároveň kladl znač-
ný důraz na individualitu každého dí-
těte, nicméně i spolupráce rodičů 
a  učitelů, kteří měli jít dětem příkla-
dem, byla nedílnou součástí. Jedno-
duše se zasloužil o vše, o co usilují 
i  nejnovější trendy ve vzdělávání.

Zlatý Ámos

Žáci přihlašují své oblíbené učitele 
od října do prosince. Přihláška musí 
obsahovat stručnou charakteristiku 
kandidáta, popis jedné společně pro-
žité příhody a podpisy sta osob, kteří 
s přihláškou souhlasí. V lednu a úno-
ru probíhají regionální kola, v kterých 
žáci před porotou obhajují navrženého 
učitele či učitelku. Poté následuje se-
mifinále, které se koná na ministerstvu 
školství, a účastní se ho postupující 
pedagogové z regionálních kol prezen-
tující před porotou svou cestu k titulu 
„školní Ámos“. Veřejné finále ankety 
se koná koncem března či začátkem 
dubna, tedy právě, jak bylo avizováno, 
k výročí narození Komenského a ke 

Dni učitelů. Finále se účastní nomi-
novaní pedagogové spolu se svými 
žáky. Absolvují tak celkem čtyři soutěž-
ní úkoly, z nichž dva jsou tajné a dva 
veřejné, a sice samostatné vystoupení 
nominovaného pedagoga, a dále jeho 
společné vystoupení se žáky. Slavnost-
ní korunovace se koná následující den 
na Kantorském bále.

A nevyhlašuje se pouze hlavní cena. 
Druhá kategorie je Dětský Ámos, 
o   kterém rozhoduje porota složená 
z  dětí ze škol, které se dostaly do finá-
le. Další kategorií je Ámos Sympaťák, 
zde rozhodují hlasy zaslané prostřed-
nictvím SMS. V neposlední řadě mů-
žeme zmínit například kategorii Média 
Ámos, o které rozhodují novináři, kteří 
jsou přítomní na finále.

V minulém roce si hlavní cenu Zlatý 
Ámos odnesl Jan Flídr ze Základní ško-
ly 5. května, Dvůr Králové nad Labem. 
Nikdo z okresu Strakonice ještě hlavní 
cenu od roku 1993 nevyhrál. Dvakrát 
se tak stalo v Českých Budějovicích, 
naposledy však před patnácti lety.

Úcta by měla být samozřejmostí

Připomínat si Den učitelů je napros-
té minimum, které pro zlepšení postu 
kantorů ve společnosti můžeme udě-
lat. Vést děti k úctě nejen k učitelům 
by mělo být samozřejmostí. Pokud se 

onoho 28. března děti rozhodnou své 
učitele čímkoli potěšit, lze to považovat 
za ten nejlepší ukazatel, že se ve škole 
cítí komfortně a že si svých učitelů váží.

Zdroj: www.novinky.cz
Článek zpracoval Roman Škoda
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Užijte si komfort v Městském hotelu Bobík ve Volarech, který můžete 
spojit s tamním minipivovarem a konopnými lázněmi.

Strategicky umístěné město Jiho-
českého kraje, město Volary, a jeho zá-
sadně zmodernizovaný Městský hotel 
Bobík díky své poloze, konopným láz-
ním, komfortnímu ubytování, místnímu 
pivovaru či regionální kuchyni nabízí 
naplnění představ i náročného hosta.

Ať si během dne budete užívat ly-

žování na nedalekých sjezdovkách, 
koupání v lipenském jezeře, ať 
se budete toulat přírodou nebo si 
prohlížet památky v Českém Krum-
lově, v Hluboké nad Vltavou nebo 
se zajedete podívat do kláštera 
Zlatá Koruna, či si dokonce zvýší-
te fyzičku na místních rozsáhlých 
cyklostezkách, vždy na Vás v hote-

lu bude čekat komfortně zařízený 
pokoj s kabelovou televizí a vlastní 
koupelnou, péče konopných lázní 
či posezení v jedné ze dvou míst-
ních restaurací či na terase, kde 
podáváme tradiční pokrmy z míst-
ních potravin. Stejně tak se můžete 
těšit na originální místní volarské 
pivo z našeho minipivovaru.

Hotel

Toužíte během dne načerpat 
energii v přírodě a v noci odpočívat 
v   komfortně vybavených pokojích? 
Rádi byste se během své dovolené 
probouzeli v útulném pokoji plném 
barev? Chcete si po náročných celo-
denních aktivitách vychutnat masáž-
ní sprchu či koupel?

Pobyt ve zmodernizovaném Měst-
ském hotelu Bobík ve Volarech 
můžete strávit v jednom z 19 kom-
fortně vybavených pokojů, které 
nabízí možnost výběru z jednolůž-
kových a   dvoulůžkových pokojů či 
apartmánu nebo pokoje zařízeného 
pro seniory. Pokoje hotelu jsou vy-
baveny vlastní koupelnou s WC, ne-
chybí ani kabelová televize, trezor či 
bezdrátové připojení k internetu.

Každé ráno se můžou hosté na-
šeho hotelu těšit na bohatou sní-
dani formou bufetu plnou regio-
nálních potravin.

Pivovar

Zdá se Vám jako sen propojení tu-
ristické, sportovní či letní dovolené 
poblíž lipenského jezera, objevová-
ní šumavské přírody a konzumace 
originálního pivního moku přímo 
v hotelu? Rádi ochutnáváte piva 
z  malých pivovarů a různé chmelo-
vé speciality? Milujete večery, které 
můžete trávit v blízkosti svých přátel 
se sklenkou něčeho dobrého?

Během Vašeho pobytu si můžete 
vychutnat dokonce několik druhů vo-
larského piva od světlého ležáku až 
po černé, či dokonce volarské pivo 
konopné, dvanáctistupňové. Sou-
časně můžete sledovat vaření moku 
po kvašení v kádích skrze sklo přímo 
z restaurace hotelu.

Konopné lázně

Toužíte si během aktivní dovolené 
v   malebné šumavské přírodě užít 
relaxaci a rozmazlování? A ještě ule-
vit svým kožním potížím, jakými jsou 
akné, lupénka či ekzém? Dělá Vám 
dobře přírodní kosmetika? Chtěli byste 
poznat přínosy konopí pro Vaše zdraví?

V Městském hotelu Bobík Vás 
rádi přivítáme v našich konop-

ných lázních, které můžete využít 
během své dovolené ve Volarech 
k rehabilitaci či relaxaci. Na pro-
fesionální péči našich lázeňských 
pracovnic se můžete těšit i v pří-
padě, že k   nám budete chtít za-
vítat jen na několik dnů a využít 
některý z našich balíčků.

Více informací naleznete na 
webových stránkách: www.ho-
telbobik.eu či na telefonním čísle 
+420777544816.

V hotelu Bobík se na Vás těšíme, 
ať přijedete v létě či v zimě, a věří-
me, že si u nás pobyt užijete.
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Pro všechny milovníky teplejších dní je březen jistou nadějí na ústup dlouhé zimy. Přestože o chladné dny stále není nouze, sluníčko už se nám ukazuje více a  jaro 
už doslova visí ve vzduchu. Důkazem je kalendářně první jarní den, který je 21. března. Nyní je ideální čas na svěží jídla, která však našemu tělu dodají stále 

potřebné vitamíny a teplo. Zkuste s námi vyhlášenou vietnamskou polévku Pho, budete nadšeni! Kromě prvního jarního dne nás také čeká Mezinárodní den žen. 
Skvělá příležitost pro vytvoření něčeho sladkého, pro potěšení všech skvělých žen, které máte kolem sebe!

Vietnamská polévka Pho Božská čokoládová pěna
Ingredience

180g tmavé čokolády (ideálně se 70%  kakaa)
1 lžíce másla
3 vejce, bílky a žloutky odděleně
2 lžíce rumu, likéru nebo jiného oblíbeného alkoholu

cukr na přislazení

Postup
Máslo, čokoládu, 75ml vody (a pokud chcete tak i alkohol) dejte do ohnivzdorné 
misky, tu postavte na hrnec s vroucí vodou a nechte rozpustit. Pak přimíchejte 
žloutky a případně i cukr, pokud chcete pěnu sladší. Bílky vyšlehejte na tuhý sníh. 
Jemně ho vmíchejte do zchladlé čokoládové směsi. Hmotu rozdělte do mističek 
a nechte v lednici ztuhnout.

Zdroje textu: www.apetitonline.cz
Zdroje fotek:www.menudomu.cz, www.mikynavkuchyni.com

Ingredience:
2–3 velké morkové kosti
500 g hovězí oháňky
80 g čerstvého zázvoru
1 svitek skořice
1 větší cibule, oloupaná a rozpůlená
5 hvězdiček badyánu
3–4 tobolky kardamomu
500 g hovězí kližky

Postup:

 Aby byl vývar čirý, dejte kosti do hrnce, zalijte je studenou vodou, přiveďte k varu, slijte, kosti 
omyjte a postup zopakujte – jen tentokrát ke kostem přidejte už i oháňku. Pokud se na hladině ob-
jeví stejná tmavá pěna jako předtím, postup ještě zopakujte; Zázvor podélně rozpulte a naklepejte 
ho paličkou na maso. Spolu s ostatním kořením a rozpůlenou cibulí ho opražte nasucho na pánvi. 
Řiďte se zabarvením cibule, která by na řezu měla být tmavě hnědá. Poté, co seberete z vývaru 
všechnu pěnu, přidejte do něj opražené koření,  2 lžíce soli, podle varianty Pho i kližku, stáhněte 
plamen a vývar táhněte 5–6 hodin (pokud se bude voda příliš odpařovat, dolijte ji). Maso vařte 
podle velikosti 2–3 hodiny, poté ho vyjměte a nechte vychladnout. Vývar na závěr dosolte nebo 
dochuťte rybí omáčkou. 

Příprava surovin do polévky

Bylinky propláchněte v míse s vodou (tu alespoň 2x vyměňte). Perila se jí i se stonkem, 
jen ulomte dřevnatější část (jako u chřestu).Vařenou kližku anebo syrovou svíčkovou (kýtu 
nebo plec) nakrájejte na co nejtenčí plátky.Na talíř si připravte klíčky mungo, mexický 
koriandr a zelenou perilu. Na další talíř dejte citron a nakrájenou chilli papričku.Nudle dejte 
na hodinu namočit do studené vody. Poté je krátce (30 sekund) uvařte v  sítku v horké 
vodě a rovnou rozdělte do misek (nudle v misce ještě nabobtnají).Na nudle rozložte maso a 
přidejte nasekaný koriandr, jarní cibulku i nakrájenou červenou cibuli. Vše nakonec zalijte 
horkým vývarem a ihned podávejte. 

500g falešné svíčkové
(kýty či plece)
4 porce rýžových nudlí
svazek koriandru
4 jarní cibulky
1–2 červené cibule
svazek zelené perily 

(vietnamské máty)
svazek mexického koriandru
balení klíčků mungo
2–3 chilli papričky, 
(nakrájené nadrobno)
1 citron, nakrájený na klínky

Vietnamská polévka Pho Vietnamská polévka Pho

Čokoládová pěna

Čokoládová pěna

Do polévky:
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Spoj tečky

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

Prodavačka - brigáda

Obchod s italskou módou Corretto přijme 
nadprůměrně šikovnou brigádnici/ka, 
i  vitální důchodkyni (věk není omezen).

S chutí pracovat, odpovědností 
a  samostatností. Jedná se o práci na 10 - 
12 hodin týdně. 

Životopis + FOTO zasílejte na:info@wonder-
land.cz nebo zanechte na prodejně v OC 
Maxim.

Vedoucí pracovních týmů 
v  prodejnách Strakonice

Ke dni 01.03.2017 nabízí VELKOOBCHOD 
ORION, spol. s r. o. (48155403, Strakonice) 
volné pracovní místo na pozici vedoucí 
pracovních týmů v prodejnách v obci 
Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá 
(minimální) mzda za plný úvazek (turnusové 
služby) je 16 000 Kč-25 000 Kč hrubého.

KONTAKT: prostřednictvím e-mailu: 
tmaloch@orion.lit.cz  

Číšníci a servírky Strakonice

Ke dni 20.02.2017 nabízí Vladimír Soukup 
(15819621, Strakonice) volné pracovní 
místo na pozici číšníci a servírky v obci 
Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá 
(minimální) mzda za dohoda o provedení 
práce dohoda o pracovní činnosti (turnusové 
služby) je 20 000 Kč-25 000 Kč hrubého.

tel.: 775682868, e-mail: vladimir.soukup@
tiscali.cz  

Lektoři a učitelé jazyků na ostatních 
školách  Strakonice

Ke dni 01.02.2017 nabízí Petra Brajinová 
(72104147, Strakonice) volné pracovní 
místo na pozici lektoři a učitelé jazyků na 
ostatních školách v obci Strakonice(okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za 
plný úvazek (jednosměnný provoz) je 12 000 
Kč hrubého.

KONTAKT: Brajinová Petra, tel.: 724500205, 
e-mail: petra.brajinova@seznam.cz  

Všeobecné sestry bez osvědčení 

Strakonice

Ke dni 01.07.2016 nabízí Nemocnice 
Strakonice, a.s. (26095181, Strakonice) 
volné pracovní místo na pozici všeobecné 
sestry bez osvědčení v obci Strakonice 
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) 
mzda za plný úvazek (nepřetržitý provoz) je 
20 000 Kč hrubého.

Technici počítačových sítí a  systémů 
Strakonice

Ke dni 06.02.2017 nabízí GLOBE INVEST, 
spol. s r.o. (26030721, Strakonice) 
volné pracovní místo na pozici technici 
počítačových sítí a systémů v obci Strakonice 
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) 
mzda za plný úvazek (jednosměnný provoz) 
je 15 000 Kč-25 000 Kč hrubého.

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

Specialisté v oblasti průmyslového 
inženýrství a v příbuzných oblastech 
Strakonice

Ke dni 06.02.2017 nabízí Aluprogress 
Strakonice s.r.o. (60851236, Strakonice) 
volné pracovní místo na pozici specialisté 
v oblasti průmyslového inženýrství 
a  v  příbuzných oblastech v obci Strakonice 
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) 
mzda za plný úvazek (jednosměnný provoz) 
je 35 000 Kč hrubého.

KONTAKT: Bc. Pavlína Káchová, tel.: 737 230 
739, e-mail: p.kachova@brabantalucast.cz  

Seřizovači a obsluha obráběcích 
strojů (kromě dřevoobráběcích)
Strakonice

Ke dni 06.02.2017 nabízí Aluprogress 
Strakonice s.r.o. (60851236, Strakonice) 
volné pracovní místo na pozici seřizovači 
a obsluha obráběcích strojů (kromě 
dřevoobráběcích) v obci Strakonice (okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za 
plný úvazek (nepřetržitý provoz) je 20 000 
Kč hrubého.

KONTAKT: Bc. Pavlína Káchová, tel.: 737 230 
739, e-mail: p.kachova@brabantalucast.cz  

NABÍDKA PRÁCE



14 SPORT

Tento rozhovor se bude zabývat možná historicky nejúspěšnějším amatérským sportovním mužstvem ve Strakonicích, a sice fotbalovým Máškovým 
sborem, který od devadesátých let minulého století porážel jeden futsalový, ale i fotbalový a nohejbalový tým za druhým, a vysloužil si tak nezpochybni-
telné renomé. Jak název mančaftu napovídá, založil jej malíř Jiří Máška, který v týmu působil také jako trenér, nicméně otázky budou kladeny spoluza-
kladateli Miloši Dohaničovi, jenž se rozpovídá o nejednom úspěchu - připomene velký zápas proti „Klokanům“ z Bohemky z celorepublikového turnaje 
nebo velký svátek, zápas proti fotbalovým mistrům Evropy z roku 1976. Máškův sbor, jehož prvotní základnu tvořili dále například Roman Beneš, Martin 

Uhlíř, Dušan Pavlovič nebo již zesnulý Jaroslav Alexa, toho dokázal za přibližných 13 let opravdu hodně. Přesvědčte se sami.

Vždycky jsme si zakládali vyloženě na týmovém pojetí, ten kdo vyční-
val z party, u nás neměl šanci, 

vzpomíná spoluzakladatel Máškova sboru, Miloš Dohanič.

Kdy vznikl Máškův sbor a co 
tomu předcházelo?

Máškův sbor vznikl roku 1993. Mančaft 
se budoval výhradně v restauraci 
U   Zborova s tím, že největší podíl na 
vzniku týmu měl Jirka Máška, který chtěl 
mít svůj mančaft na sálovku. Zkusili jsme 
to a  začali jsme hrát.

Při budování nového týmu musel být 
určitý zájem. Byl velký?

První ročník hráli číšníci, kteří byli také 
sportovci – například z řad házenkářů, 
basketbalistů apod. Později v dalších 
ročnících se navalovalo mnoho 
dalších fotbalistů, protože úspěchy 
Máškova sboru byly prvořadé. Neustále 
přibývala kvalita a hlavně ke konci 
devadesátých let jsme byli, co se týče 
kvality, na vrcholu, ostatně jako celá 
soutěž. S  výjimkou jedné sezony jsme 
vyhrávali zdejší ligu, kde bylo přibližně 
deset týmů, konkrétně jedenáctkrát po 
sobě. Už od prvního ročníku jsme hráli 
nahoře a hlavně vyhrávali. Postupně 
se proti nám chtěly týmy ukázat 
a  začaly stavět lepší a lepší hráče, ale 
z devadesáti procent jsme svoje zápasy 
zvládali, a  byli po dobu asi jedenácti let 
suverénně nejlepší. Máme třináct titulů.

Trénovali jste také v hale?

Tréninky v hale žádné nebyly, protože 
každý hráč hrál fotbal v nějakém oddíle. 
Sálovku jsme hráli hlavně skrz partu, 

protože jsme se všichni měli rádi, 
a   všechno jsme utužovali společně na 
pivu (úsměv). Ten, kdo vyčníval z party, 
a  to mohl být klidně pan fotbalista, u nás 
neměl šanci. Vždycky jsme si zakládali 
vyloženě na týmovém pojetí.

Kdy nastal první úspěch, po kterém 
se o Vás začalo v okolí vyloženě mluvit?

To bylo asi tak po šesti letech, kdy 
jsme pořád vyhrávali. Je potřeba říct, že 
ostatní konkurence to nesly dost špatně 
(úsměv). Začali jsme jezdit na turnaje po 
celé republice, kde jsme sklízeli taky velké 
úspěchy. V našem kraji zmíním třeba 
turnaje v Písku, Českých Budějovicích 
nebo Vodňanech, kde jsme poráželi divizní 
a později ligové fotbalisty.

Co například celorepublikové turna-
je? Také jste si troufli?

Samozřejmě. Asi čtyřikrát jsme 
se dostali do Adamova u Brna, kde 
se konalo neoficiální mistrovství 
České a   Slovenské republiky, čemuž 
předcházely kvalifikační turnaje s tím, 
že do hlavního turnaje se pokoušelo 
dostat asi sto šedesát týmů. Na turnaji 
hráli normálně profesionální fotbalisti, 
takže prestiž byla obrovská. Co se 
týče našeho největšího úspěchu, tak 
v jednom turnaji jsme ve čtvrtfinále 
dostali Bohemku, která nás vůbec 
nebrala a dost podcenila. Tým, který 
měl své trenéry a   maséry najednou 

prohrával po poločase 4:0, což tak 
nakonec i skončilo. Tehdy to pro mnohé 
bylo obrovské překvapení a   pro nás 
určitě vrchol. Semifinále jsme hráli 
s   pozdějšími vítězi, slovenskými Old 
Boys Malacky, kteří hráli u našich 
sousedů profesionální futsalovou ligu, 
kterou vyhrávali, a na zádech měli 
dokonce i svoje jmenovky. Zápas 
nakonec skončil pro nás nešťastným 
výsledkem 2:3, kdy jsme na konci 
zápasu už nestihli vyrovnat. Třetí místo 
jsme ale ubojovali proti Pardubicím, 
takže radost byla veliká. První mančaft 
vyhrál šestidenní dovolenou dle výběru 
v České republice a nutno podotknout, 
že nevím, jak by to s námi dopadlo, 

kdybychom ten turnaj vyhráli (smích).

To jste ovšem museli mít také 
skvělé fotbalisty…

Je pravda, že všichni hráli fotbal, a  mnoho 
z nás hrálo včetně mě v  Německu nebo 
Rakousku. Další to později dotáhli do ligy. Za 
dobu, co jsme působili v lize, se vystřídalo 
za tento mančaft až na čtyřicet hráčů, a to 
i z  okolí – např. z Písku, Blatné či Vodňan. 
Já osobně jsem hrál ve Strakonicích divizi 
a   pak jsem odešel právě do Německa, 
kde jsem kopal šest let, a pak jsem hrál 
čtyři roky v Rakousku. Sálovku jsem měl 
jako doplněk a musím říct, že mě taky dost 
chytla ještě s tak skvělým mančaftem, jako 
byl Máškův sbor. 
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Jak Vás brali lidé a především 
další strakoničtí fotbalisté, po-
tažmo „futsalisté“?

Úspěch se neodpouští a u nás to 
platilo dvojnásob. Když si nás strakonický 
fotbalový mančaft pozval ven, jelikož 
nevěřil, že to co zvládneme vevnitř, 
můžeme dát i venku, tak jsme zdejší 
divizní celek porazili na velkém hřišti 
6:1. Odměna z tohoto zápasu byla pro 
nás dvacet tisíc, kterou jsme si společně 
rozdělili. O motivaci tedy bylo postaráno, 
jak už ze sportovního hlediska, tak 
z  finančního, jelikož jsme měli slíbeno pět 
tisíc korun za každý rozdílový gól s tím, že 
ale dostaneme maximálně dvacet tisíc, 
„protože jsme zvířata“ (smích). I po tomto 
zápase jsme moc obdivovatelů neměli, 
podle mého názoru tam tenkrát byla velká 
závist. Když se hrála liga v sálovce, tak 

zápas co zápas bylo vyprodáno a čekala 
se senzace, že konečně prohrajeme, 
což se zřídka kdy povedlo (úsměv). Byla 
i sezóna, kterou jsme dokázali uhrát bez 
jediné porážky.

Dokonce i já, jakožto další generace 
vím, že s Máškovým sborem je ne-
odmyslitelně spjatá návštěva mistrů 
Evropy z roku 1976, s kterou jste si 
v   hale zahráli. Kdo to zorganizoval 
a  jak vše dopadlo?

To domluvil v roce 1998 manažer 
a  trenér, pan Krejčí z Horažďovic, přes 
Karola Dobiáše. Šlo o exhibiční utkání, 
přijeli si proti nám zahrát například právě 
Dobiáš, Veselý, nebo Panenka, takže šlo 
opravdu o velký svátek. Po poločase 
jsme prohrávali 3:2, ale nakonec jsme 
to otočili na konečných 8:3. Tenkrát 
to mistři Evropy těžce nesli a Franta 
Veselý dokonce vzteky rozkopal v šatně 
dveře (smích). Této zkušenosti, kdy 
jsme hráli proti takovým legendám před 
vyprodaným hledištěm, si velice vážím.

To věřím. Šli jste pak klasicky 
všichni na společnou řeč nebo již 
nic nenásledovalo?

Potom bylo velké pohoštění, všichni 
přišli do jednoho a můžu prásknout, že 
kluci z Prahy odjížděli v ranních hodinách 
(smích). Chovali se naprosto v pohodě bez 
nějakých manýrů. Osobně mi nejvíce sedl 
asi Dobiáš, fakt výborný člověk. Tonda 
Panenka klasicky svůj (smích). Kluci to ale 
pořád nemohli zkousnout, a tak proti nám 
poslali výběr složený z první fotbalové ligy, 
to jsme prohráli 9:6. 

Což asi rovněž nikdo nečekal pro-
hrát tak malým rozdílem proti pro-
fesionálům, že?

To asi ano. Hlavně bylo všechno 
neoficiální, protože tehdy by měli ti ligoví 
fotbalisté problém, že hráli v hale fotbal, 
jelikož jim hrozilo zranění. Byl to ale pro nás 
taky velký den a večer to bylo i v televizních 
zprávách. Mimo jiné jsme v té době hráli 
proti ligovému výběru, kde hrál například 
Martin Vozábal z Dynama na umělé 
trávě. Dostali jsme v poslední minutě 
rozdílového góla, což se s odstupem 
času počítalo taky jako úspěch. Dokonce 
jsme jeden rok byli vyhodnoceni jako 
sportovci okresu Strakonice. 

Kdy se začal Máškův sbor rozpadat?

To byl asi rok 2004 nebo 2005. Všichni 
jsme už stárli, bylo nám okolo čtyřiceti 
a hlavně Jirka Máška odcestoval do 
Hondurasu budovat pivovar a stavět loď, 
což znamenalo tenkrát definitivní konec.

Padla někdy také myšlenka 
comebacku?

Asi v roce 2010 jsme hráli v hale proti 
Sousedovicím a vyhráli jsme. V zimě jsme 
měli hrát proti Strakonicím, ale jejich 
mančaft měl velkou marodku, tak se to 
přesouvá na jiný termín. Nastoupí staré 
legendy Máškova sboru a jejich synové, 
tak se to hezky promíchá. 

Chtěl byste k tomu ještě něco dodat?

Jirka Máška, který se nikdy ve fotbale 
nepohyboval, z nás udělal pomalu 
profesionální mančaft, který porážel 
ligové hráče, a hlavně skvělou partu. 
Podporoval nás finančně - měli jsme 
své teplákovky, dresy, boty ... Takové 
cesty, startovné nebo noclehy byly vždy 
zajištěné. Takže musím znova dodatečně 
asi za všechny kluky moc poděkovat, 
byly to nezapomenutelné časy.

Roman Škoda
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NTS COMPUTER, a. s.
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tel.: 383 323 511info@nts.cz
Pro bližší informace nás kontaktujte
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VELIKONOCE
v Olympia Papír
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olympia@strakonice.cz383 325 701
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