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Halina Pawlowská
– Manuál zralé ženy

V úterý 7. 11. od 19:00 vystoupí známá česká spisovatelka či publicistka,
Halina Pawlowská, v Domě kultury ve
Strakonicích, aby představila svoji knihu
a zároveň talk show, Manuál zralé ženy,
což i podle určitých recenzí je velmi povedené dílo. Než se k němu dostaneme,
nebylo by od věci si Halinu představit,
nebo možná spíše připomenout, po biografické stránce.
Narodila se v Praze jako jediná dcera
ukrajinského emigračního básníka Vasila Kločuraka, který pocházel z Podkarpatské Rusi a středoškolské učitelky
Herrové. Po základní škole v Ječné
ulici přestoupila na jazykovou školu

ROČNÍK VII

Dušičky

V Ostrovní ulici a posléze na gymnázium, aby se po něm vydala studovat
scenáristiku a dramaturgii na FAMU.
Po roce 2013 je vdovou, má dva potomky, Natálii a Petra.

Na 1. listopadu připadá svátek
Všech svatých, den nato se po
celé zemi konají mše u příležitosti
vzpomínky na všechny věrné zemřelé. Tato památka zesnulých
připadající tedy na 2. listopadu je
v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí
za zemřelé. Na památku zesnulých
a dny kolem ní lidé více než kdy
jindy navštěvují hroby, pokládají na
ně květiny a věnce a zapalují u nich
svíčky, které jsou symbolem života.
Díky svým předkům jsme se přeci
narodili a napojili se na sílu života.

Rok před sametovou revolucí, roku
1988, začala pracovat v oblasti zábavy v Československé televizi, později se
začala věnovat novinařině a publicistice.
Od roku 1991 pracovala ve společenské a kulturní rubrice deníku Metropolitan, potom v deníku Telegraf, kde se
stala v roce 1993 zástupkyní šéfredaktora. V devadesátých letech moderovala
TV pořady, cestopisný Zanzibar a V žitě,
později Žito – týdeník složený ze spo-

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka
na mrtvé je součástí každé mše.
V minulosti se v některých vsích
na českém a moravském venkově
peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali pocestní,

pokračování na str. 3

pokračování na str. 2
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Dušičky

pokračování z titulní strany
žebráci u kostela a chudí lidé.
Čistě historicky vzato jde o pozůstatek Keltů, kteří ve starověku
obývali západní, střední a částečně
i jižní a východní Evropu, včetně
území dnešního Česka. Mimochodem tehdy tzv. Bójové osidlovali
naše území, díky nim pak české
země získaly latinský název Boiohaemum – Bohemia, který se objevil
v pracích římského dějepisce Tacita
na přelomu 1. a 2. století našeho

letopočtu. Právě keltský rok začínal
Samhainem a slavil se 1. listopadu v noci z předešlého dne na den
sváteční. Na křesťanském východě
se slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století.
Zvyk uctívání památky zesnulých

navazuje tedy na předkřesťanské
tradice. Církev od nepaměti konala modlitby a obětovala za zesnulé, avšak až na přelomu tisíciletí
roku 998 zavedl tento zvyk v druhý listopadový den benediktýnský
opat Odillo z Cluny, a zvyk se tak
rychle rozšířil po všech křesťanských zemích.
Mezi řadu lidových pověr a zvyků
rozšířených v Česku patřila víra, že
prý duše jednou za rok, v předvečer
Dušiček, vystoupí z Očistce, aby si

odpočinula od útrap. Blízcí hříšníků
proto podle dostupných informací
naplnili lampu na olej máslem, aby
si duše mohly potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé napili
studeného mléka, nebo se jím postříkali, aby se duše tak ochladila.

Na svátky se také pekly takzvané „dušičky“ nebo „kosti svatých“,
pečivo – konkrétně bochánky či
rohlíky - ve tvaru kostí. Těmi se
obdarovávali, jak již bylo úvodem
zmíněno, pocestní, žebráci u kostela nebo chudí lidé v obci a zaměstnanci. V naší lokalitě jižních
Čech ještě na počátku 20. století
chodili koledníci na Dušičky prosit o toto pečivo. Například v okolí
Českého Krumlova tento zvyk nazývali „chodit po rohlíkách“. Pro
snížení nákladů bylo pro majitele pečivo pečeno ze světlé a pro
zaměstnance z tmavé mouky. Je
zmiňováno, že na území jihočeského Doudlebska se pekly tzv.
všesvaté rohlíky nebo všesvaté
dušičky, přičemž toto pečivo bylo
větší než jinde.
Nicméně i tento specifický čas,

jistým způsobem příjemně melancholický, bývá nebezpečný v oblasti
kriminality. Zloději na hřbitovech
často kradou věnce, svíčky nebo
lucerny ponechané na hrobech.
Těmto krádežím lze těžko zabránit
pokud jsou předměty u hrobu od-

loženy způsobem zjevným, nejsou
uzamčené nebo dobře připevněné. Zloděj se sám či ve spolupráci
s prodejcem v některých případech snaží ukradené věci zpeněžit.
Taktéž jsou v dušičkovém období
častější vloupání do zaparkovaných
automobilů návštěvníků hřbitova.
Buďte proto obeztřetní.
Z hlediska statistického nabízí
první listopadové dny někdy úsměvné, leč také zajímavé údaje. Tak
třeba až polovina osob z celkové
populace uctí na hřbitově památku
zesnulých, ale jen deset procent
navštíví hřbitov v den svátku. Až devadesát procent osob nosí na hrob
svíčky a více jak polovina pokládá
na hrob věnce. Za sváteční dekorace je třetina osob ochotna zaplatit
100 až 200 Kč, další třetina zaplatí
200 až 500 Kč na výzdobu hrobu.

Závěrem použijme citát Charlese Dickense, který vše symbolicky
zhodnocuje. „Duše zemřelých se
vracejí na tuto zemi, aby navštívily
místa posvěcená láskou těch, které
znávaly ze života.“
Roman Škoda
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Halina Pawlowská
– Manuál zralé ženy
PRODEJ · PRONÁJEM · FINANCOVÁNÍ
BYTY · DOMY · KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

NAŠI KLIENTI
AKTUÁLNĚ
POPTÁVAJÍ TYTO
NEMOVITOSTI
PRODEJTE S NÁMI
RYCHLE!
94 - Hledáme pro klienta rodinný dům se zahradou k trvalému bydlení ve
Strakonicích nebo blízkém okolí. Do 3.500.000 Kč. Tel.: 602 144 844

pokračování z titulní strany
lečenských reportáží. Právě díky této
zkušenosti byla zahraničním investorem
vybrána za šéfredaktorku tehdy nově
vzniklého společenského týdeníku Story, který vedla 7 let. Po sedmi leteh tento týdeník opustila a založila vlastní časopis Šťastný Jim, který vedla do roku
2005, kdy se časopisu přestalo dařit
a převzalo jej nakladatelství Bauer
Media. Vydávání časopisu Šťastný
Jim bylo zastaveno v roce o čtyři
roky později, roku 2009. Dále se či-

nila v oblasti vydavatelství - mezi léty
2004 a 2005 vydávala časopis Halina
TD, později Halina. V roce 2006 založila nový časopis Glanc.
Za svoji literární a jinou činnost obddržela řadu ocenění, například v roce
1994 Českého Lva v kategorii Nejlepší
scénář za film Díky za každé nové ráno
a dvakrát po sobě televizní ocenění TýTý

– Pořad roku za talkshow Banánové rybičky, zřejmě nejznámější počin Haliny
Pawlovské, který Česká televize vysílala
od roku 1999 do Vánoc 2007. V roce
2010 začala moderovat svoji novou
talkshow s názvem Mamba show.
Nyní ale ke slibovanému Manuálu
zralé ženy. „Není nic špatného na tom
být zralá žena, i když slovo „zralá“ mi
připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas
ho zkonzumovat…“
Zralost je ale zároveň i báječná! Buď
z toho důvodu, že si můžete gratulovat,
že jste se dožili už pěkného počtu let,
anebo proto, že jste sice ještě velice
mladí, ale jste jedinci s moudrým pohledem na svět. Zralost má, bohužel,
ale i negativní stránku - nikoho už nepřitahuje. Zralý muž nevzbuzuje takovou
chuť jako zralý meloun a zralá padesátnice prostě není broskev k nakousnutí.“
Pokud jste to ale i přesto nezabalili
a chcete vzbuzovat touhu, chcete vědět
jak zvládnout své šikanující děti, nezadržitelně se zvětšující tělo, jak znovu najít lásku
a hlavně jak se smát všemu blbému, co
vás potká, přijďte na zábavnou dvouhodinovou talkshow Haliny Pawlowské.
Během pořadu se nejen možná neudržíte
smíchy, ale můžete si odnést podepsanou
knihu asi nejčtenější součastné české autorky, anebo si na památku odnést i společnou fotografii.
Vstupenky lze zakoupit na pokladně
Domu kultury nebo kina Oko s tím, že jsou
k dispozici od 250 Kč. Užijte si akci!
www.meks-st.cz
www.centrumkultury.cc
Zpracoval Roman Škoda

92 - Pro klientku hledáme dlouhodobý pronájem RD či bytu 3+kk, 3+1, 4+kk,
4+1 ve Strakonicích nebo max. 20 km od Strakonic. Podmínkou je snadný
přístup do bytu, buď přízemí či 1.NP nebo výtah. Tel.: 602 271 334
91 - Hledáme pro klientku ke koupi chalupu nebo rodinný dům do 20 km od
Volyně. Do 2.500.000 Kč. Tel.: 602 144 844
89 - Pro klienta hledáme RD nebo chalupu pro trvalé bydlení maximálně
do 20 km od Strakonic. Rychlé jednání. Platba hotově. Do 1.000.000 Kč.
Tel.: 602 271 334
86 - Hledáme k pronájmu 2+1 nebo 3+1 ve Strakonicích II. Slušní, pracující a
spolehliví nájemci s jedním psem. Do 15.000 Kč. Tel.: 602 144 844
85 - Dlouhodobý pronájem bytu 2+1, 2+KK, 3+1 3+KK ve Strakonicích.
Preferujeme vybavený byt. Tel.: 602 271 334
84 - Koupě investičního bytu 2+1 nebo 2+KK ve Strakonicích. Podmínkou
je balkon či lodžie a výtah. Je možné koupit i byt, který je v současné době
pronajat. Rychlá platba. Do 1.248.000 Kč. Tel.: 602 271 334
83 - Hledám malý byt k pronájmu. Do 8.000 Kč. Tel.: 602 144 844
80 - Dlouhodobý pronájem bytu 1+KK, 1+1, 2+KK nebo 2+1 ve Strakonicích do
9000 Kč měsíčně včetně služeb. Do 9.000 Kč.Tel.: 602 271 334
79 - Koupě bytu 1+1 ve Strakonicích, preferuji lokalitu na sídlišti Mír. Cena do
900.000 Kč. Tel.: 602 271 334
78 - Koupě zděného bytu ve Strakonicích (popř. v Písku) o minimální rozloze 40
m2 a dispozici 1+KK, 2+KK nebo 2+1 s výtahem (nebo bez výtahu max. 2.NP).
Maximální cena 1.500.000 Kč. Tel.: 602 271 334
77 - Koupě investičního bytu 1+1 až 2+1 ve Strakonicích. Preferujeme zděný
byt. Je možno koupit i byt, který je v současné době pronajat. Rychlá platba.
Do 1.100.000 Kč. Tel.: 602 271 334
72 - Koupě investiční výnosové nemovitosti (komerční i k bydlení) v celkové
maximální ceně do 35.000.000 Kč včetně případné rekonstrukce. Minimální
požadovaný výnos 7%. Lokalita: celá ČR. Tel.: 602 271 334
70 - Koupě větší bytu 3+1, 4+1 nebo rodinného domu v lokalitě v okolí penzionu
a restaurace V Ráji. Tel.: 602 144 844
68 - Koupě bytu 3+1. Upřednostním zděný byt v původním stavu, nejlépe v
1. NP, ideální lokalita Máj. Nemám zájem o podkrovní byt a o lokalitu Mír.
Tel.: 602 271 334

Výpis všech aktuálních poptávek zde: http://realitytrade.cz/poptavky

WWW.REALITYTRADE.CZ
Reálné a aktuální poptávky našich klientů. Více informací o naší nové
službě je k dispozici zde: http://realitytrade.cz/hlidaci-pes.
Formulář pro zadání Vaší poptávky zde: http://realitytrade.cz/poptavka
V případě, že chcete prodat nebo pronajmout nemovitost, kterou naši
klienti poptávají, kontaktujte prosím telefonicky přímo odpovědného
makléře na telefonu, který je uveden ve výpisu poptávek. Děkujeme.
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ROZHOVOR

Štěkeň, starobylé městečko ve strakonickém okresu, leží na levém břehu zlatonosné a perlorodé Otavy. Krom několika institucí nabízí
taktéž krásný raně barokní zámek ze 14. století. Tento rozhovor se nicméně bude zaměřovat na poněkud mladší architekturu. Štěkeň se
totiž tento rok rozrůstá o nové domy, a sice řadové domy „Nad zámkem“. Více nám k tomu řekne Ing. arch. Michal Rostecký z projekční
kanceláře Jiří Urbánek a synové, který se na stavbě domů z nemalé části podílí.

Koupí budoucí majitel získá moderní bydlení v klidné, bezpečné a
dobře vybavené obci pouhých deset kilometrů od Strakonic,
říká Ing. arch. Michal Rostecký

Kdy započala stavba nových
řadových rodinných domů ve
Štěkni a kdy bude vše oficiálně
komplexně dokončené a přístupné k obývání?
Výstavba domů započala přibližně
v polovině tohoto roku po dokončení výběrového řízení, které vyhrála
plzeňská stavební firma. S firmou
je uzavřena smlouva na výstavbu
všech deseti domů včetně přilehlého
parkoviště. Předmět díla tak, jak je
uveden ve smlouvě, by měl být dokončen ještě před koncem letošního
roku. Domy mohou být pro kupující
připraveny kompletně hotové (tzv. na
klíč) a to v případně pokud se najde
zájemce ještě před vlastním dokončením stavby, nebo v plánovaném
provedení bez dokončených interiérů.
Interiéry nebudou u domů dokončeny záměrně, a to kvůli tomu, aby si
každý zájemce mohl sám vybrat zařízení a vybavení podle svého přání
a vkusu. Předpokládaný termín, kdy
by se mohli první majitelé nastěhovat,
je přibližně v druhé polovině příštího
roku. Termín úplného dokončení je
závislý na rychlosti a množství úprav
interiéru a také na rozhodnutí, zda
budoucí vlastník bude řešit dokončení
stavby dodavatelsky či svépomocí.
Jsou domy stále volné ke koupi
či pronájmu? O jaké cenové relaci
se můžeme bavit?
Domy jsou stále k prodeji přes
smluvní realitní kancelář, nebo je
možné přímo kontaktovat obec, která
prodej a rezervace taktéž zajišťuje.
V současné době se na obec obrací
první zájemci, tudíž aktuální stav vol-

inspirován ve vzhledu klasických
venkovských domů. Dispozičně jsou
domy navrženy jako 4+KK u středových typů a jako 5+KK u koncových
typů. Jelikož nejsou dokončeny interiéry domů, je možné ještě dispozice
domů mírně měnit a upravit si je tak
dle svých představ. Při návrhu domů
byl brán zřetel nejen na tepelné vlastnosti jednotlivých konstrukcí, ale i na
jejich akustické parametry, což bude
zajišťovat dostatečný komfort a pohodu pro budoucí majitele. Dům je
kompletně zateplený, osazená plastová okna jsou s izolačním trojsklem
a tato opatření společně s orientací
domu na jih minimalizují náklady na
vytápění v zimních měsících. Co se
týká zdroje vytápění, jsou domy připraveny na vytápění tepelným čerpadlem nebo klasickým automatickým
kotlem na tuhá paliva.

ných domů je vhodné předem ověřit
a blíže se informovat na webu obce.
Domy jsou navrženy ve čtyřech variantách a tomu odpovídá i mírně odlišná cena. Cena 3-patrového domu
o velikosti 4+KK s vlastní garáží i dalším parkovacím místem se pohybuje
pod cca třemi miliony korun a to v
provedení bez dokončených interiérů.

Co se Štěkně týče, jedná se o velmi příjemný městys, jak jste sám
uvedl, s krásnou lokalitou nedaleko okresního města. Jsou tyto atributy pro zákazníka klíčové?

Čím jsou domky speciální
a proč by si je měl potenciální
zákazník koupit?
Každého, kdo domy navštíví, zaujme
především krásný výhled do údolí, ve
kterém se nachází okolní obce. Domy
se nachází na jižním svahu v těsné
blízkosti místního zámku. Touto koupí
budoucí majitel získá moderní bydlení

v klidné, bezpečné a dobře vybavené obci pouhých deset kilometrů od
Strakonic.
Jak byste dům popsal po technické stránce? O jakou velikost
nebo například vzhled se jedná?
Jedná se o třípodlažní zděné domy,
které jsou částečně zapuštěné ve
svažitém terénu a jejich vzhled byl

Spousta lidí a rodin, kteří hledají nové bydlení, požadují především
klidné a bezpečné místo, ideálně ovšem takové, které bude zároveň blízko města, ve kterém pracují. Dalším
důležitým parametrem je vybavenost
daného místa, který tento výběr také
velmi ovlivňuje. Ve Štěkni se dá vše
toto nalézt. Štěkěň je poklidné místo
obklopené lesy v blízkosti Strakonic.
Spojení s tímto městem a i s nedalekým Pískem je zajištěno pravidelnou autobusovou linkou. Ve Štěkni
se nachází i dostatečná základní
vybavenost jako je obchod, základní
škola, pošta, restaurace, lékař a podobně. V obci se taktéž koná i velký
počet kulturních akcí.

Roman Škoda

MAXIM TIPY
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Přestěhovali

Nová kolekce
botiček v dětské obuvi
V+J OBUV

jsme se.

Nově nás najdete v přízemí OC Maxim
(vedle papírnictví).
Těšíme se na vaši návštěvu.

Přijďte se podívat

Nová zimní kolekce
v butiku RaL Style.

Voskové pastelky

v současné době jsou na trhu trojboké ploché voskovky, které dítě
drží v dlani pazourkovým úchopem, z něhož se postupně po uvolnění zápěstí vyvodí špetkový úchop. Pastelky obsahují včelí vosk, jsou
dostatečně měkké a snadno zanechávají na papíře plynulou stopu. Jsou
vhodné pro dítě od útlého věku, které ještě neumí držet tužku. Kreslení
plochou voskovkou by mělo předcházet nácviku špetkového úchopu…
Najdete nás v přízemí OC Maxim

Navštivte náš web www.ralstyle.cz
nebo facebook: FaL Style

Nová otevírací doba
prodejny ve Strakonicích
ÚTERÝ 11:30 – 17:00
STŘEDA 11:30 – 17:00
ČTVRTEK 11:30 – 17:00

UL. HEYDUKOVA 1111
STRAKONICE
TĚŠÍME SE NA VÁS!
TONAK a.s.
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Historie města Strakonic

Již neexistující dům č. p 210
rodiny Becků

Dnes pokračujeme ulicí Plánkova a to
č. p. 398, jehož majitelem byla původně
Akciová továrna na výrobu fezů a bydlel
zde zámečník v továrně na výrobu fezů
pan Václav Kohout /1875/ s manželkou Kateřinou /1878/, dětmi Eleonorou
/1904/ švadlenou u krejčové pani Fučíkové, Františkem /1910/ a podnájemníkem Augustinem Vlčkem /1899,
Č. Budějovice/ úředníkem ředitele Čs.
státních drah v Plzni. V součastné době
zde žije rodina Papirniků. Pan Papirnik
starší před nedávnem zemřel a syn má
prodejnu hudebních nástrojů v Lidické
č. p. 154. Následuje dům č. p. 399,

který též patřil Akciové továrně na výrobu
fezů a bydlel v něm dílovedoucí přádelny
jmenované továrny pan František Boguš
/1868, Lipník/ s manželkou Žofií /1871/,
dětmi Ellou /1898/, Richardem /1901/
praktikantem u pletaře pana Bohumila
Aleše, Marií /1902/ korespondentkou
v továrně na výrobu fezů a podnájemníkem paní Marií Slavíkovou /1900,
Jinín/ výpomocnou kancelářskou silou
u Okresního obilního úřadu ve Strakonicích. Bydlel zde vedoucí úpravny Fezáren
pan Ferdinand Raška s manželkou a dětmi Janou a Jirkou. Pana Rašku si pamatuji z doby, když jsem ve Fezku začínal,
byl to velký úpravářský odborník, paní
si pamatuji, když prodávala v obchodě
a Janu také a to z Fezáren. Tyto domy
jako i dva následují postavila akciovka
pro zahraniční montéry. Nyní patří dům
jako jediný z těch akciovky rodině Červenků výměnou za pozemky, na kterých
si fezárny postavily jiné objekty. Následuje dvojdomek s č. p. 400 a 401 oba opět

Loutky strakonické rodáka J. Skupy s podpisy autorů jejich hlasů

Děvčata z Hospodyňské školy na políčkách proti bývalému ONV

Pohlednice - koláž na břehu
Otavy z přelomu 19. stol.

postavila Akciová společnost pro zahraniční montéry a poté je pronajala svým
zaměstnancům. Nyní k č. p. 400 zde
bydlel dílovedoucí v Akciové společnosti
na výrobu fezů pan Eduard Válek /1872,
Nový Etink - Nová Včelnice/ s manželkou Marií /1888/ a dětmi Marií /1909/
studentkou zdejšího reálného gymnázia
a Věrou /1918/.
Od roku 1945 zde bydlí v nájmu zaměstnanec Fezáren pan Rudolf Hyška
/1903/ s manželkou Gertrudou /1909/.
Sem přišli z ulice Chelčická. Vychovali
zde pět dětí Margaritu, Radmilu, Rudolfa /všichni tři odešli ze Strakonic / a Evu
a Dagmaru, které ve Strakonicích bydlí.
Dál jěště rodiče si vzali do opatrovnicví
v roce 1963 děti Miladu /13 let/ a Jana
/3 roky/ po řediteli spořitelny panu Lapkovi /měl dům v ulici Husova/, to bylo
po smrti otce, a když požději zemřela i
matka ve Lnářích, zůstali obá už u Hyšků.
Honzovi umožnili vystudovat i vysokou
školu v Plzni a dělal korektury pro několik odborných časopisů u pana Erlicha.
Fezárny po revoluci zde chtěly nechat
postavit Okresní výpočetní středisko
a tak rodina dostala výpověď. Středisko
se nevybudovalo, byly zde dočasně Drůbežářské závody a později zde bydlely
rodiny jednatelů firmy Salvete spol. s. r. o.
ing. Petra Mikeše a Jiřího Mikeše. Dnes
zde bydlí rodina pana Jana Schneedorfera. V druhé časti domu s č. p. 401 bydlel

Klub amaterů fotografů
zde byl již za R-U

dílovedoucí pletárny Akciové společnosti
na výrobu fezů pan Václav Zeman /1856,
Katovice/ s manželkou Alžbětou /1865,
Domanice/ s dcerou Sylvou /1896/.
Později zde bydlela rodina Vilímů, jejichž
dcera mě vozívala jako mimino v kočárku. Později Alena - jak se jmenovala - se
provdala za Zdeňka Maršálka a oba pracovali ve Fezárnách, bohužel už nejsou
mezi námi, jěště zde bydlel doktor práv
pan Puks. Dnes má tento dvojdomek
jedno č. p. 400. Jěště k domům Akciové továrny na výrobu fezů. Návrhy domů
byly předvedeny na výstavě ve Vídni
v roce 1919, kde si je majitelé továren
na výrobu fezů Stein, Zucker a Fürth vyhlédli a nechali postavit jako letní sídla.
Po válce, když židé odešli ze Strakonic,
zde krátce bydlelo německé obyvatelstvo
než muselo opustit republiku.
To by bylo pro dnešek vše. Příště přejdem přes ulici Smetanova a budeme
pokračovat č. p. 533, který do ulice patří.
Rád přijmu informace a vzpomínky z ulic
Komenského, Na Ohradě, Nábřežní a
Lázeňská na kontakt: email. Malirsky.J@
seznam.cz, tel. 723158306, nebo adresu Malířský Jan, Tržní 1152, 38601
Strakonice I.
Jan Malířský

VÝZNAMNÝ DEN
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Mezinárodní nekuřácký den

Již je to několik měsíců, co se na veřejnosti hojně řešilo zakázání kouření
v restauračních prostorech . Pochopitelně se jednalo o zásadní vládní krok
v životech lidí. Ať už na tuto problematiku máte názor jakýkoliv a v jistých
záležitost můžete mít pravdu, nedá se
popřít, že vůči zdraví nás všech je to
krok pozitivní, neboť umírají i lidé, kteří
cigaretový kouř pouze vdechují.
Není překvapením, že fenomén kouření se neopomíjí ani v seznamu mezinárodních dnů, a sice v souvislosti
protikuřácké. Tento článek nebude ničím pozitivním, tudíž vášniví kuřáci,
kteří nehodlají svůj postoj změnit, nechť
následující řádky raději ani nečtou, zato
ti, kteří by rádi se svým zlozvykem něco
udělali, ať zpozorní a udrží si svoji potenciální odvahu, byť sami nepochybně
znají temnou stránku kouření cigaretních produktů.
Mezinárodní nekuřácký den vždy připadá na třetí čtvrtek v listopadu, v roce
2017 tomu tak bude osmnáctý den tohoto podzimního měsíce. Takový specifický čtvrtek je osvětou pro kuřáky, kteří
si tabákovými výrobky postupně ničí
své zdraví, a to nejen sobě, ale i svým
nejbližším, když domyslíme možné následky této neřesti. Tento den se také
zaměřuje na prevenci návyku v řadách
dětí a dospívajících.
Nyní se ovšem zaměříme k počátečnímu průmyslovému využití tabáku. Jak

všichni dobře víte, tabák pochází z Ameriky. Do Evropy se dostal na konci 16.
století díky Walterovi Raleighovi v době
vlády slavné anglické královny Alžběty I.
Tehdy se mu podařilo přesvědčit řadu
anglických obchodníků o tom, že Virginie je úrodná země plná zvěře, která
má navíc mimořádně vhodné podnebí
k pěstování tabáku, jehož kouření pak
v Anglii zavedl právě Sir Raleigh. Kouření tabáku bylo tehdy považováno za
léčivé a v Anglii se tento nový zvyk velmi
rychle rozšířil. Není překvapením, že po
dlouhou dobu bylo kouření považováno
když už ne za zdravé, tak nikoliv za velmi škodlivé. Až ve druhé polovině 20.
století se do veřejného popředí dostaly
možné symptomy.
Zpět do současnoti. Varovné nápisy na
krabičkách cigaret a aktuální obrázky
nejsou žádným výmyslem. Kouření tabákových výrobků patří mezi nejčastější
příčiny úmrtí po celém světě. Zoufalá
skutečnost vedla americkou společnost
pro boj s rakovinou k vyhlášení Mezinárodního nekuřáckého dne. Již od roku
1977 si každý třetí čtvrtek v listopadu
připomínáme škodlivost kuřáckého
návyku. Cigarety každoročně připraví o
život miliony obyvatel naší planety. Statistiky hovoří zcela jasně:
Dlouhodobá závislost na tabáku způsobuje 90 % úmrtí na rakovinu plic, 75
% případů chronické bronchitidy a 25
% případů ischemické choroby srdeční.
Každých deset vteřin tak na naší planetě
zemře jeden těžký kuřák. Dále cigarety
každoročně připraví o život necelých pět
milionů lidí. V České republice by nemoci spojené s kouřením tak vyhladily
jedno průměrné okresní město ročně.

V důsledku závislosti na tabáku u nás
každý rok umírá asi 18 tisíc lidí s tím,
že v České republice kouří téměř 30 %
dospělých, u mladistvých je toto číslo
údajně ještě o něco vyšší, avšak přesné
údaje vzhledem k těžkosti zkoumámí
nejsou k dispozici. Každý rok umře na
rakovinu plic asi 6 tisíc lidí, nicméně
více kuřáků zemře na kardiovaskulární choroby jako jsou infarkt, mrtvice či
embolizace. Další špatnou zprávou je,
že kuřáci umírají asi o 15 let dříve než

zbytek populace. S vykouřením jedné
cigarety zkracujete svůj život přibližně
o 5 minut.
Jak jsou na tom čísla v dalších státech Evropy? Nejvíce kuřáků je v jižních
a východních státech Evropské unie.
V žebříčku uživatelů tabákových výrobků vedou podle Eurobarometru Řekové,
denně si zapálí 42 % z nich. Za nimi
následují Bulhaři a Maďaři s necelými
40 % kuřáků v celkové populaci. Naopak nejméně lidí holduje nikotinovému
kouři ve Švédsku a ve Finsku - 16 a 21
%. Češi se pohybují v dolní části tabulky

zemí se zmiňovanými necelými 30 %.
Když zamíříme na východ zeměkoule,
do Asie, čísla jsou alarmující; například
v Číně kouří muži až z 80 %, naopak
ženy ani ne z 10 %.
Je jen velmi málo lidí, co dokážou natrvalo s tímto zlozvykem přestat oproti
značnému počtu těch, co už se ve svém
životě o to pokoušeli – těch je ročně až
na 30% z celkové české populace. Velmi často kvůli dnešnímu trendu typičtí
„kuřáci“ přecházejí na údajně méně

škodlivou formu kouření, a sice na
formu elektronickou. Odborníci upozorňují na to, že elektronické cigarety
neléčí závislost na nikotinu. Většina se
totiž vyrábí v Číně a do úplných detailů
se neví, co obsahují, nacož upozorňuje
web irozhlas.cz, z kterého je tento článek čerpán primárně.
Zkuste s kouřením přestat nadobro,
vůli má v sobě každý. Pokud ji v sobě
naleznete v plné míře, bude to jeden
z vašich největších životních úspěchů.
A to za to stojí.
Roman Škoda

NAŠE VESNICE

8

Chelčice od Petra, toho jména Chelčického až po známé ovocné sady

V tomto článku si představíme vesnici
Chelčice nacházející se v okresu strakonickém, leč svou polohou jsou blíže k jinému většímu městu, a to k Vodňanům.
První písemná zmínka o obci Chelčice je z roku 1352 s tím, že dochovaná
kronika je až z roku 1872. Původní vladycký a první známý šlechtický rod Hrůzů
z Chelčic sídlil, dle písemných zpráv,
v roce 1390 na nedalekém hradě
Helfenburku u Bavorova. (O tom jsme
si v jednom z minulých vydání také
mohli něco pročíst.) V polovině 15.
století koupil pan Oldřich z Rožmberka
Prachatice a Václava Hrůzu z Chelčic
zde ustanovil jako purkrabího. V druhé
polovině 15. století přešly Chelčice do
vlastnictví rytířů z Malovic.
S názvem obce je spojen především

významný středověký náboženský
reformátor a filozof Petr Chelčičcký,
o kterém by byl hřích si něco základního nesdělit. Narodil se zde asi roku
1390, přičemž jeho jméno je jen literárním pseudonymem. Český historik
F. M. Bartoš jej ztotožnil se zemanem
Petrem Záhorkou ze Záhorčí, což je
nyní součástí právě Chelčic. Pocházel pravděpodobně z nižší venkovské
šlechty, zastával názor, že správný
křesťanský život může člověk vést
pouze prací v zemědělství. To, že mohl
žít v letech 1419 - 1421 v Praze, jeho
znalosti latiny a čas, který mohl věnovat literatuře, politice a náboženství,
nasvědčují tomu, že asi nemohl být
prostým poddaným pracujícím v zemědělství. Ačkoli Chelčický neměl
univerzitní vzdělání, měl tedy znalostí
latiny, byl velice sečtělý, rozsahem
a hloubkou svých znalostí vysoce převyšoval naprostou většinu svých současníků. Ovlivnilo ho především učení
Jana Viklefa a Jana Husa. Ve svých
teologických a sociálních názorech byl
Chelčický radikální, kritizoval například
feudalismus nebo klerikalizaci církve,
byl proti náboženskému zdůvodňování války nebo vystupoval proti trestu smrti. Jeho kritika zdůvodňovaná
především texty evangelií odráží hlubokou sociální myšlenkovou práci.
Pro radikalitu svých názorů, které
stranily prostému lidu, bývá Petr
Chelčický občas označován za prvního českého anarchistického myslitele. V roce 1946 mu na jeho počest
Chelčičtí vystavěli pomník, v roce
2010 byl po rozsáhlé rekonstrukci
středověké sýpky v centru obce zřízen Památník Petra Chelčického.

Obec Chelčice se svým okolím patří
k nemnoha historicky podloženým oblastem na jihu Čech s velkou pěstitelskou tradicí ovocných dřevin. Písemné
zprávy o tom, že se třešně z Chelčic
v nůších vozily na trh do Českých Budějovic, sahají až k roku 1860.
Když zcela odbočíme od historie,
v Chelčicích byly vyšlechtěny některé
odrůdy s krajovým významem, jako
například třešeň „Libějovická raná“,
jabloň „Petr Chelčický“ a později následovaly odrůdy další. V současné
době se v chelčické oblasti pěstuje
celý světový sortiment jabloní, třešní,
višní, rybízu červeného a černého. Toto
ovoce se jednak uplatňuje v obchodní
síti, nebo se v místě z některých odrůd zpracovává na ovocné koncentráty a marmelády. Intenzivní ovocné
sady se začaly v Chelčicích vysazovat
v roce 1967. Pěstují se zde nejnovější
odrůdy jabloní, třešní, višní a rybízu.
Chelčice jsou po celé republice známé
vývojem a aplikací biologických metod
v ochraně ovocných sadů.

Chelčice jsou zasazeny téměř uprostřed rozlehlého pomyslného trojúhelníku měst ze 13. a 14. století, a to
mezi Vodňany, Bavorovem a Netolicemi. Jedná se o malebné prostředí
podhůří Šumavy – v blízkosti jsou
Svobodné Bavorovské a Libějovické
hory. Zeyerovou stezkou je možné se
dostat čtyřřadou alejí z královského
města Vodňan přes Chelčice a libějovický zámek, k poutnímu místu Panny
Marie na Lomec. Nedaleko jsou také
kupříkladu Stožice s koupalištěm, šest
kilometrů vzdálená zřícenina Helfenburk, přírodní koupání v rybníku Šítov,
na který se dostanete kolem kaple sv.
Marie Magdaleny.
Neni to tak dávno, co Chelčice obhájily
vítězství v soutěži Jihočeská vesnice
roku z roku 2000. Stalo se tak přes
čtyřmi lety, v roce 2013.

Zdroj www.chelcice.cz
Zpracoval Roman Škoda

INZERCE
STALO SE
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Mikulášská nadílka

5.12. Strakonice OC Maxim
od 14:30 - 15:30 v pasáži
Průběh akce:
Mikuláš vyhlásí jméno dítěte, z knihy vyčte jeho
úspěchy či prohřešky. Za písničku či básničku
dostane nadílku.
V pizzerii Na Ohradě speciální Mikulášské dětské
menu.

Informace pro rodiče:
V případě zájmu o Mikulášskou nadílku pro vaše
dětičky volejte 727 818 359. Nadílku je třeba donést
do kanceláře OC Maxim, kde nám zároveň zdělíte za
co má čert vaše děti pochválit či pokárat.
Mikulášská nadílka je zdarma.

CESTOVÁNÍ
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Výlet na Kbílskou rozhlednu u Libětic
klasicistní náhrobní kameny.

www.kudyznudy.cz kamenna baba
V listopadu si užijme magické podzimní
počasí a vydejme se klidně ze samotných
Strakonic na Kbílskou rozhlednu, jež se
vyskytuje v blízkosti Libětic vzdálených
asi jen 5 kilometrů od našeho města.
Vydat se na Kbíl je ideální z Podskalí.
Hodilo by se navštívit cestou například i
židovský hřbitov, nýbrž dostupnost kvůli
dobré střeženosti není taková, jakou
bychom si představovali, nicméně
uveďme zde historické reálie. Jeho
existence se datuje z doby kolem 17.
století a nejstarší čitelný náhrobní kámen
je pak datován na rok 1736. Pohřby
se tu prováděly ještě po druhé světové
válce. Na hřbitově jsou k vidění barokní a

„Zelená“ nás přivede k lesu a začneme
stoupat s tím, že nemineme Kamennou
bábu, která se vyjímá v nadmořské
výšce 557 metrů nad mořem. Jedná
se o sochu vytesanou z hrubozrnné žuly
upírající své nápadně velké oči k vodě, a
to k Bezděkovskému rybníku. Nad hrází
rybníka východně od Bezděkova se tyčí
pahorek a z jeho vrcholku se usmívá
téměř třímetrová kamenná socha.
Počátkem osmdesátých let minulého
století ji vytesal Jiří Šulc, který údajně
chtěl, aby v odlehlém kraji, kde lišky dávají
dobrou noc, byla rovněž nějaká památka.
Samotný vrchol tvoří skalky, balvany
či pokroucené borovice. Podle pověsti
byl vrch Kamenná bába znám všem
neplodným ženám z celého okolí. Věřily
tehdy, že se dostanou do požehnaného
stavu, když zde usednou na velký kámen
mající ženskou podobu. Inspirací byla
podobná socha, která ve středověku
zřejmě stávala u slovanského hradiště
poblíž Strakonic, a jak již bylo nastíněno,

těhotné ženy se k ní chodily modlit za
zdárný porod.
Po prohlédnutí a pořízení několika
snímků Kamenné báby odbočíme na
neznačenou polní cestu ke vsi Smiradice,
přičemž již náš pohled nemine tajemný
vrch Kbíl. Náves Smiradic zdobí opravená
kaplička a poté již začínáme stoupat

www.treking.cz dolmen
vysoká 42 metrů a počet schodů činí
až půl druhé stovky.
Stavba na vrchu Kbíl je tvořena
typizovanou příhradovou ocelovou
konstrukcí, která slouží jako vysílač
jednoho z mobilních operátorů
s možností volného vstupu pro
veřejnost na vyhlídkový ochoz.
Přístup na plošinu je umožněn po
točitém schodišti. Věž byla otevřena
v roce 2008. Z vyhlídkové plošiny
lze spatřit část Šumavy nebo také
Strakonice a okolí.

www.rozhledny.yc.cz
k lesu. Dostáváme se ke zdejšímu,
pověstmi opředenému, dolmenu. Je až
s podivem, kolik tento útvar vyvolal sporů
o svém původu. Tajemství jeho vzniku
asi již nikdo neodhalí, leč když na něj
člověk hledí, může připustit možnost,
že v tom má prsty člověk. Nicméně se
stále vedou spory, zda tento úkaz je
přírodního či umělého původu, snad
dokonce z doby pravěku. Dolmen se
pyšní výškou 0,8 metru, šířkou 1 metr
a délkou až 2,5 metru. Zhruba za
5 minut chůze již konečně dojdeme
k cíli naší cesty, Kbílské rozhledně,
která je postavena v nadmořské
výšce 664 metrů nad mořem, je

Pokud se rozhodnete navštívit
rozhlednu pohodlnější variantou, a sice
autem, to lze zaparkovat na place
u křižovatky do Švejcarovi Lhoty na
silnici mezi obcemi Libětice a Úlehle.
Odtud se k vrcholu vydáte po „žluté“ až
k rozcestí pod vrcholem, kde zabočíte
po neznačené cestě vpravo na vrchol.
Kdo by rád prožil dobrodružství
vlakem, nejbližší železniční zastávka
je v obci Přední Zborovice (žel. trať č.
198 Strakonice – Volary pozn. aut.),
odkud je to po „červené“ a dále po
„žluté“ asi 5 kilometrů.
Pořádně se navlékněte a užijte si
listopadové volno například návštěvou
rozhledny Kbíl.
Článek zpracoval Roman Škoda

INZERCE

11

VAŘÍME S MAXIMEM

12

K 11. listopadu patří symbolické otevírání prvních lahví svatomartinského vína. A co by to bylo za degustaci bez dobrého jídla? Připravte pro sebe a své
blízké skvělé slavnostní menu ze staročeských klasik, které uchvátní všechny zúčastněné!

Svatomartinská husa
Suroviny:
• 1 husu, o hmotnosti do 4 kg
• sůl
• kmín
• horkou vodu na podlévání
• případně 2 jablka, hrušky a švestky
(slívy)
• snítku levandule

Postup
1. Troubu předehřejte na 200,
horkovzdušnou na 180 stupňů.
Připravenou husu vložte do pekáče
prsíčky dolů. Podlijte ji horkou vodou
(měla by sahat asi do čtvrtiny pekáče),
větší a starší drůbež přiklopte druhým
pekáčem a vložte do předehřáté trouby.
Můžete ji také obložit jablky zbavenými
jádřinců a pár kousků vložit i do břišní
dutiny. Šťáva díky tomu získá jemnější a
svěžejší chuť a bude hustší.
2. Během pečení vidličkou propichujte
u tučnější husy kůži jednak mezi
stehny a trupem, jednak mezi křídly a

trupem ale ne až do masa. Mělo by
vytékat jenom sádlo, nikoli šťáva. Aby
se sádlo nepřepalovalo, postupně ho
odebírejte naběračkou do čisté, nejlépe

a pokračujte v pečení a sbírání sádla,
dokud nebude upečená dozlatova; trvá
to asi 1–1,5 hodiny. Měkkou husu
pak vyndejte na mísu a překryjte
alobalem. Z pekáče seberte zbylé
sádlo a přilijte horkou vodu, aby
bylo dost šťávy. Usazeniny ze
dna a stěn odškrabte do šťávy
a nechte chvíli povařit. Tímto
postupem získáte klasickou husu,
k níž nerozlučně patří dušené zelí

a knedlíky. Pokud se vám zalíbila
verze s ovocem, na posledních
dvacet minut pečení přidejte
hrušky a švestky. Jako příloha je
ideální třeba bramborový knedlík.
4. Husu naporcujte, vložte do pekáče
a nechte ji v otevřené troubě ještě
chvíli odpočinout. Při podávání přelijte
každou porci trochou šťávy; zbylou
můžete podávat v omáčníku.

Poctivé bramborové knedlíky

porcelánové nádoby. Začněte, až když
je sádlo dobře vyškvařené a čiré; do
té doby husu znovu nepodlévejte.
Tip: Snažší je vyjmout pekáč z trouby,
počkat, až sádlo přestane vřít, a odebrat
ho. Pak husu podlijte horkou vodou
a vraťte do trouby. Během pečení ji
občas přelévejte vyškvařeným sádlem.
3. Když je husa na hřbetě zlatá, otočte ji

Ingredience
• 900g moučných brambor
• 120g polohrubé mouky
• 120g krupice
• 40g másla
• 2 vejce
• sůl
Postup
Brambory oloupejte a uvařte ve vroucí

osolené vodě. Pak je slijte a ještě horké
prolisujte sítem či lisem a rychle smíchejte s polohrubou moukou a krupicí.
Potom přidejte máslo, sůl a 2 vejce. Těsto
důkladně a rychle, aby nezřídlo, zpracujte a uválejte šišky o průměru necelých
5 cm a délce asi 20 cm. Hned pomalu
vařte ve vroucí osolené vodě asi 15–20
minut, podle velikosti. Hotové knedlíky
vyjměte a hned nakrájejte.

Zdroje: www.apetitonline.cz, www.homeware.cz
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KULTURNÍ PŘEHLED LISTOPAD
Vivat Strakonice! Moje město v obrazech
3. 11. - 26. 11.
Místo konání: sál U Kata
Vernisáž 2. 11. od 17:00
Město očima dětí z výtvarného ateliéru
DDM Strakonice.
Výstava se koná u příležitosti 650. výročí
vzniku Strakonic.
Přednáška - Osudy zvonů volyňského vikariátu za 1. světové války, Mgr.
Libor Staněk
2. 11. od 17:00
Místo konání: společenský sál Šmidingerovy knihovny
Vstupné: 20 Kč
Cestovatelská přednáška Lenka a
Václav Špilarovi - Vietnam - Na sever od Hanoje
6. 11. od 19:00
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 80 Kč
Pojeďte s námi do daleké Asie. Do domoviny lidí, se kterými jsme zvyklí se
vídat i u nás doma, ale o jejichž vlasti
máme jen mlhavé představy. Vystartuje-

me z pulzujícího velkoměsta Hanoj, kde
se pohyb odehrává „na dvou kolech“.
Prime Time Voice
9. 11. od 19:00
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 160 Kč
Jazzová vokální kapela, která se díky jednolitému aranžérskému rukopisu nemusí
ve výběru písní omezovat na jediný žánr.
Václav Koubek
14. 11. od 19:00
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 180 Kč
Václav Koubek je český písničkář a harmonikář, spisovatel, herec a režisér. Od
roku 2002 pořádá republikový celoroční
festival písničkářů Hudební sklepy v jihočeských Chotěmicích.

bil také jako vojenský činitel, získal mimo
jiné čestnou medaili za 40 let věrné služby.
Narodil se 10. 11. 1842 ve Strakonicích a
zemřel 6. 10. 1910 v Praze. Jeho hrob
můžeme nalézt v Praze na Olšanských
hřbitovech ve vojenské části.
30 let od úmrtí BOHUMÍRA LIFKY, literárního historika, odborníka v genealogii a heraldice, knihovníka a bibliofila.
Bohumír Lifka se narodil 24. 3. 1900

v Radomyšli. Vystudoval filozofii na UK a
knihovnickou školu v Praze, vypracoval se
až na ředitele knihovny Náprstkova muzea
v Praze a redaktora. Zabýval se historií
českých šlechtických rodů, klášterních
knihoven, dějinami řádu maltézských rytířů, dějinami filozofie a historií rodného
kraje. Byl odborníkem české bibliografie,
znalcem české ex libris a vědcem heraldiky. Hojně přednášel a publikoval.
Zemřel 24. 11. 1987.

Víte, že...
v listopadu 2017 uplyne...
175 let od narození ANTONÍNA FRANTIŠKA TOCKSTEINA, historika a spisovatele.
Byl členem Jednoty divadelních ochotníků
ve Strakonicích a člen jejího výboru. PůsoNABÍDKA PRÁCE

Pro OC Maxim hledáme brigádníka údržbáře.

Všeobecné sestry bez osvědčení Strakonice

Kuchaři (kromě
Strakonice

Uchazeč musí zvládat řemeslné práce
všeho druhu, které jsou spojeny s údržbou
a provozem obchodního domu.

Ke dni 10.10.2017 nabízí Nemocnice
Strakonice, a.s. (26095181, Strakonice)
volné pracovní místo na pozici Všeobecné
sestry bez osvědčení (všeobecná sestra)
v obci Strakonice (okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za Plný úvazek
pracovní úvazek (Třísměnný provoz) je 21480
Kč hrubého.

Ke dni 05.10.2017 nabízí Jaroslav Doubek
(65954459, Strakonice) volné pracovní místo
na pozici Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (kuchař/
ka) v obci Strakonice (okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za Plný úvazek
pracovní úvazek (Turnusové služby) je 15000
Kč hrubého.

Jedná se o práci na cca 10 hod/týden
(dle potřeby).
Finanční ohodnocení dle dohody.
Vhodné pro muže v důchodu (přivýdělek
k důchodu).
V případě zájmu volejte 724 360 086

KONTAKT: Kačírková Ivana, tel.: 383314125,
Po-Pá 6:30 - 15:00 hod., e-mail: personalni@
nemocnice-st.cz, osobně

Obsluha pletacích strojů - Strakonice
Ke dni 26.10.2017 nabízí MOIRA CZ, a.s.
(26479761, Strakonice) volné pracovní místo
na pozici Obsluha pletacích strojů (seřizovač
pletacích strojů) v obci Strakonice (okres
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za
Plný úvazek pracovní úvazek (Jednosměnný
provoz) je 22000 Kč hrubého. KONTAKT:
v případě Vašeho zájmu zasílejte své
strukturované životopisy e- mailovou adresu:
balousek.lukas@moira.cz. Do předmětu
uvádějte heslo „Seřizovač“

Mechanici a opraváři motorových
vozidel - Strakonice
Ke dni 06.10.2017 nabízí Zdeněk Křivanec
(88645193, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici Mechanici a opraváři
motorových vozidel (automechanik/pracovník
v pneuservisu) v obci Strakonice (okres
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za
Dohoda o provedení práce pracovní úvazek
(Jednosměnný provoz) je 12000 Kč hrubého.
KONTAKT: Křivanec Zdeněk, tel.: 603576201,
e-mail: krivanec@seznam.cz

šéfkuchařů)

-

KONTAKT: Doubek Jaroslav, tel.: 603209848,
e-mail: palermoST@seznam.cz
Číšníci a servírky - Strakonice
Ke dni 04.10.2017 nabízí M - HAI PLUS s.r.o.
(26069172, Strakonice) volné pracovní místo
na pozici Číšníci a servírky () v obci Strakonice
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální)
mzda za Plný úvazek pracovní úvazek
(Turnusové služby) je 15000 Kč hrubého.
KONTAKT: Jurajdová Alena, tel.: 730872727,
e-mail: alena@ric-service.eu - NUTNÉ
NEJDŘÍVE ZASLAT ŽIVOTOPIS!

s.r.o. (60069856, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici Ostatní zpracovatelé masa,
ryb a příbuzní pracovníci (pracovník na
porážku) v obci Strakonice (okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za Plný úvazek
pracovní úvazek (Jednosměnný provoz) je
18000 Kč hrubého.
KONTAKT: Rychtář Milan, tel: 602 506 121 Po-Pá 8:00 - 14:00
Kuchaři (kromě
Strakonice

šéfkuchařů)

-

Ke dni 11.10.2017 nabízí Papež Gastro
s.r.o. (03281272, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici Kuchaři (kromě šéfkuchařů)
(kuchař/ka nebo pizzař) v obci Strakonice
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální)
mzda za Plný úvazek Dohoda o provedení
práce pracovní úvazek (Turnusové služby) je
26000 Kč hrubého.
KONTAKT: Šrámek, tel.: 608761116, e-mail:
upapeze@seznam.cz

Ostatní zpracovatelé masa, ryb
a příbuzní pracovníci - Strakonice
Ke dni 22.09.2017 nabízí JATKY Hradský,

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
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Následující dva rozhovory se zaměří na strakonický tenis. Nejprve si představíme osmnáctiletého Adama Mikeše, který hraje nejen tenis, ale také
například hokej. Se svým trenérem Štěpánem Reisingerem hráli celkem nedávno proti páru Hernych-Jebavý, s velmi známými tvářemi českého tenisu
jako takového. Druhý rozhovor bude jednat o zdejší tenisové škole Reisinger, a sice s nikým jiným než právě se Štěpánem Reisingerem – zaměříme se
například na vývoj nebo způsob tréninku jednotlivých dětí.

Zlepšit se musím ve všech aspektech, například v backhandu, který
leckdy připomíná spíše hokejový „golfák“, říká Adam Mikeš.

Kdy jsi začal s tenisem a co tě
k tomu vedlo? Hrál jsi či hraješ
jiné sporty?
S tenisem jsem začal v deseti letech,
kdy jsem skončil s plaváním. K hokeji,

který hraji dodnes, jsem hledal doplňkový
sport na léto a padla volba na tenis.

Jakou soutěž nyní hraješ a s
kým své síly měříš?

přesto jsem si splnil sen a na tomto
prestižním turnaji jsem si zahrál.

Tenis je pohybově náročný sport.
Dopomáhala ti k vývoji sportovní všestrannost? Jak je v dětství důležitá?

Za muže jsem odehrál Divizi, ve které
jsme obsadili první místo, a tak nás čeká
příští sezóna ve druhé lize. Myslím si, že
to bude značný výkonnostní rozdíl a bude
velmi těžké se tam udržet. V dorostu
jsme tuto sezónu odehráli v nejvyšší jihočeské soutěži, kde jsme obsadili zprvu
očekávané, ale po nevydařeném začátku
krásné druhé místo. Bohužel tato sezóna byla moje poslední v mládežnickém
tenise.

Máš ve svém věku nějakou metu,
kterou bys rád překonal?

Určitě mi sportovní všestrannost ve
vývoji pomáhala, jelikož si myslím, že
všestrannost je ve všech sportech velmi
důležitá a v tenise to platí obzvláště. Je
nutné propojit běh s celkovou koordinací
pohybu a zároveň odhadnout rychlost
a odraz míče. Proto v Tenisové škole
Štěpána Reisingera připravujeme nejmenší tenisty různými pohybovými cvičeními od atletické abecedy až po obyčejné chycení míče. Rodiče sice zpočátku
koukají, že tato cvičení nemají s tenisem
moc společného, ale tato základní průprava k tomuto sportu patří.

Vím, že není jednoduché popisovat
sebe samotného, ale přeci jen; mohl bys
vypíchnout své silné stránky a něco, na
čem potřebuješ zapracovat?
Mojí nejsilnější stránkou je asi podání.
V tenise se říká, že svěřenec získává
silné stránky od svého trenéra a můj
trenér má výborný servis. Zlepšit se
musím určitě ve všech aspektech,
zejména v pohybu po kurtu, volejích
a backhandu, který leckdy připomíná
spíše hokejový „golfák“.
Hrál jsi někdy zápas s hráčem, který
je tenisové veřejnosti známý? Nebo
setkal ses s někým takovým?
V letošní sezóně jsme v deblu se Štěpánem Reisingerem odehráli čtvrtfinále
halového mistrovství České republiky
proti Romanu Jebavému a Janu Hernychovi. Je to úplně jiná úroveň tenisu,
nesmíte dělat laciné chyby a musíte hrát
na maximální riziko, abyste tyto hráče
dostali pod tlak. Nicméně to byla velká
zkušenost a neuvěřitelný zážitek zahrát si
proti takovým hráčům.
Jaký je tvůj největší úspěch?
Můj největší tenisový úspěch je určitě
zmiňované čtvrtfinále na halovém mistrovství ČR mužů, kde jsme podlehli
právě páru Jebavý-Hernych. V předešlém osmifinále jsme vyhráli až 10:8
v super-tiebreaku a tento zápas byla
taková třešinka na dortu. Pro mě je
úspěch i fakt, že jsem se kvalifikoval
na Pardubickou juniorku, kde jsem
v singlu měl vyhrát první kolo... Ale i

Svůj sen už jsem si splnil. Teď už bych
si chtěl zápasy užívat, zahrát si tenis na
rozumné úrovni.
Jaké důležité atributy musí mít
špičkový tenista? Jakou roli hraje
psychika daného jedince?
Špičkový tenista musí být výborně fyzicky připraven, musí mít dokonalé údery,
ale i přestože tenista tyto atributy má, nemusí se někdy do širší nebo užší tenisové
špičky dostat, protože psychika může každého tenistu zradit. Např. Nadal s Federerem v nejdůležitějších chvílích zachovají
chladnou hlavu a předvedou svůj nejlepší
tenis. Naproti tomu takový Kyrgios, který
už několikrát ukázal, že svou hrou má
na top 10 s tím, že se zatím do top 10
neprobojoval, protože to nemá v hlavě
srovnané. Ze své zkušenosti vím, jak je
pro tenis psychika důležitá. Už se mi několikrát stalo, že jsem do zápasu vstoupil
výborně, hodně jsem vedl, a pak přišel
kolaps a z jasného utkání v můj prospěch
se stala prohra. V tenise se prostě nesmí
polevit do posledního balonu, který bývá
kolikrát nejtěžší.
Kdo tě inspiruje v českém nebo
světovém tenisovém světě?
Tak určitě mě inspiruje trenér asi jako
každého hráče. V mém případě je to právě Štěpán Reisinger. Ve světovém tenise fandím Rafaelu Nadalovi a Dominicu
Thiemovi, kteří jsou velcí bojovníci a na
kurtu vžy nechají všechno.
Co bys poradil malým tenistům
a tenistkám co se týče tréninku?
Že dvě hodiny týdně s trenérem nestačí. Je třeba, aby si během týdne děti šly
zahrát mezi sebou nebo se svými rodiči. Dále je důležité, aby se celkově děti
více hýbaly, protože dvě hodiny tělesné
výchovy ve školách je málo. Je potřeba,
aby děti měly alespoň hodinu přirozeného pohybu denně.

SPORT

15

U menších dětí je trénink řešen spíše formou hry, děti moc o sport
zájem nemají, připomíná známý problém trenér tenisové školy
Reisinger, Štěpán Reisinger.

Od jakého věku berete děti do své tenisové školy Reisinger?
Děti do tenisové školy beru od šesti let
věku. Zkoušel jsem i mladší, ale tyto děti
ještě nedokáží udržet pozornost.
Jak vychovat potenciálního tenistu?
Jak Vaše tréninky probíhají? Na co
u dětí kladete důraz?
Těžká otázka. Potencionální tenista musí
být ctižádostivý, průměrně sportovně nadaný a musí mít tenis rád. Tréninková jednotka
probíhá krátkou rozcvičkou, zahřátím svalů,
protažením, různým cvičením s míči, nebo

krátkým fotbálkem a florbalem. Poté přichází na řadu samotný nácvik tenisových
úderů. Samozřejmě se trénuje i kondice.
Švihadlo, sprinty, žabáky... U menších dětí
je trénink řešen spíše formou hry, aby to
bylo pro ty nejmenší zábavné. Netrénuje se
pouze tenis, ale všeobecná pohybová aktivita. V dnešní době je to dost důležité,
protože děti moc o sport zájem nemají.
U starších dětí se již více soustředíme
na techniku úderů a tréninky jsou tomu
také přizpůsobeny.
Po jak dlouhé době nastupují děti
k zápasům?
Děti mohou nastupovat k zápasům velmi
brzy, již v šesti letech. Podle mého názoru
je to ovšem velmi brzy. Tyto děti hrají mini
tenis, na malém hřišti se speciálními míči.
Od osmi se přechází na normální velké
hřiště s odlehčenými balony. Od devíti se
již hraje podle běžných pravidel tenisu. Hráči(ky) se mohou účastnit jak družstev, tak

turnajů jednotlivců. Družstva hrají vždy čtyři
chlapci a dvě děvčata ve všech věkových
kategoriích. V letošní sezoně jsme měli
jako TK Strakonice čtyři dorostenecká
družstva, dvě družstva starších žáků,
jedno družstvo mladších žáků a jedno
družstvo Babytenistů.
Kolik máte pod sebou svěřenců?
Uskutečňuje se stále nábor?
Tenisovou školu v současné době navštěvuje cca 85-90 dětí různého věku, nejen
ze Strakonic. Na tréninky sem také dojíždí
hráči a hráčky z jiných měst, např. z Písku,
Blatné, Sušice nebo Prachatic. Mám zde
děti od šesti do osmnácti let. Nábor probíhá
vždy na začátku jarní sezóny, což je cca polovina dubna, dále na začátku září. Ale pokud se někdo ozve v průběhu roku, snažím
se vždy zájemcům vyjít vstříc.
Můžete zmínit někoho, kdo
prošel vaší školou a dnes

v rámci ČR hraje velké zápasy?
Velmi rád. Například Adam Mikeš,
v současné době asi největší naděje strakonického tenisu. Letos si vybojoval přímý
postup na nejprestižnější turnaj dorostu
Pardubická juniorka, jako vítěz krajského
přeboru. Adam je multi sportovec. Dále
Přemysl Fiala, který v dorosteneckém věku
právě trénoval u nás. Také se zúčastnil
Pardubické juniorky, v současné době je
to opora druholigového týmu mužů. Daniel
Karger, krajská jednička ve starších žácích
a účastník mistrovství ČR jak v jednotlivcích
tak družstev. Adam Hoštička, krajská dvojka
ve starších žácích a účastník mistrovství ČR
družstev. A v neposlední řadě vycházející
hvězda Richard Žahour, jemuž je děvět let,
což je vítěz krajského přeboru v Babytenise,
účastník mistrovství ČR a v současné době
osmnáctý hráč České republiky.
Roman Škoda

Akce platí na uvedené značky slunečních brýlí nebo kompletních dioptrických brýlí. Slevy se nesčítají. Bližší informace v prodejnách Axis Optik. Nabídka je platná od 24.7. do 22.9.2017, nebo do vyprodání zásob.
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35% SLEVA
NA ZNAČKOVÉ
DIOPTRICKÉ A SLUNEČNÍ

BRÝLE
Věra
Dobešová

reiki, masáže

TESAR

 123 456 789

František
NOVÁK

tesarské, klempírské a pokrývacské práce
kompletní montáz šikmých a plochých strech
falcované krytiny, okapové systémy
izolace, krovy, pergoly, sádrokarton,
provetrané fasády, lešení

www.webstránky.cz

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38
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NTS COMPUTER, a. s.
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Obchodování hračkou

Výroba
Účetnictví
Sklady

řešení pro malé i velké ﬁrmy
Pro bližší informace nás kontaktujte
tel.: 383 323 511
info@nts.cz

