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Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen je pro mnohé důvod, 

jak vyjádřit lásku něžnému pohlaví, pro někoho 

je tento den spojován s něčím jiným. Pojďme 

se podívat, jak MDŽ ve skutečnosti vznikl, na 

jeho základní vývoj, ale také třeba, jak je dnes 

vnímán.

Střípky ze světové historie

V březnu roku 1857 stávkovaly americké 

ženy z textilních továren, neboť toužily 

po lepších pracovních podmínkách. Další 

významná, klíčová stávka pro tento den 

nastala v roce 1908, kdy švadleny z New Yorku 

požadovaly zkrácení pracovní doby, hlasovací 

právo, zlepšení platů a konec zaměstnávání 

dětí. Téhož roku rozhodla Socialistická 

strana USA, že Národní den žen připadne 

na poslední únorovou neděli. Roku 1910 

navrhla německá občanka Clara Zetkinová na 

konferenci socialistických organizací v dánské 

Kodani zavedení Mezinárodního dne žen coby 

připomínku demonstrace švadlen z New Yorku. 

Dále v roce 1911 se tento den začal brát silněji 

na vědomí právě v Německu, v sousedním 

Rakousku, Švýcarsku a Dánsku.

Ruské ženy si v roce 1913 rovněž připomněly 

tento den. V následujícím roce se po celém 

světě konaly začátkem března rozsáhlé 

demonstrace proti válce. V únoru roku 1917 

se ženy v Petrohradě sešly do ulic pod heslem 

„Chléb a mír“. Po abdikaci posledního ruského 

cara prozatímní vláda schválila tolik toužebné 

volební právo pro ženy. Demonstrace se 

konala 23. února, což připadalo na 8. března 

gregoriánského kalendáře.

O několik desítek let později, po konci obou 

světových válek, v roce 1960 v rámci oslav 

50. výročí MDŽ se v Kodani přijala deklarace 

o   podpoře politických, ekonomických 

a   sociálních práv žen. Nicméně OSN uznala 

MDŽ oficiálně až v roce 1975 a například 

i   Evropská unie 8. březen taktéž velmi 

důsledně připomíná.

Historie MDŽ z domácího prostředí

V socialistickém Československu se MDŽ 

slavilo ve velké míře. Naopak po sametové 

revoluci byl 8. březen z kalendářů vytlačen 

a široká veřejnost začala spíše vnímat Den 

matek, připadající o měsíc déle na 8. května. 
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Na podzim roku 2003 vrátili poslanci MDŽ 

zpět do hry, kdy schválili novelu zákona 

o   svátcích. Nic ovšem nebylo jednoznačné. 

Horní komora parlamentu se s velkou většinou 

postavila proti schválení, nicméně v únoru 

roku 2004 Poslanecká sněmovna veto Senátu 

přehlasovala a 8. březen byl tak opětovně 

zapsán do pravidelného koloběhu kalendářního 

roku jako významný den především pro všechny 

ženy.

MDŽ s karafiátem

Mezinárodní den žen je částečně poznamenán 

komunistickou minulostí, kdy se ho tehdejší 

politická elita v Československu zmocnila 

k  využití masové propagandy. Na základě této 

doby je MDŽ často spojován s karafiátem. 

Mnoho květinářství nabízí tuto kytici v různé 

barvě. Květomluva praví, že bílý karafiát je 

touhou po lásce obdarovaného. Červený 

znamená obdiv a karafiát žlutý zklamání. 

Pokud karafiát voní, jedná se o čisté přátelství. 

V případě, že dostanete karafiát, který nevoní, 

jde o vyjádření krásy zevnějšku, ale nevalné 

vnitřní hodnoty. 

Jak je MDŽ vnímán

 Tento den je oslavován po celém světě, 

a je to životně důležité. Připomínání MDŽ 

znamená uznání podpory ženám, kterým 

se ještě nedostalo takové rovnosti jako 

v   určitých částech světa. Je skutečně nutné 

dále prosazovat rovnoprávnost žen a mužů, 

neboť představa, že tato problematika je 

značná i dnes, v 21. století, je přinejmenším 

k zamyšlení. 8. březen nám tedy připomíná, že 

boj za ženská práva a rovnoprávnost ušel již 

dlouhý kus cesty, nicméně nemalý kus cesty 

má stále před sebou. 

Ať už tento den vnímáme jakkoliv, pořídit své 

manželce, přítelkyni, mamince, babičce nebo 

své kamarádce něco z lásky a dobré vůle je 

to nejmenší a nejkrásnější, co můžeme udělat. 

K tomu se 8. březen – Mezinárodní den žen 

přímo nabízí…

Mezinárodní den žen

Roman Škoda

16. březen – vznik Protektorátu Čechy a Morava aneb nejhlubší 

potupa českého státu

16. března nastane den, kdy si pamětníci, 

ale i potomci a všichni lidé znalí historie, budou 

připomínat den, který navždy vstoupil do dějin. Nutno 

poznamenat, že černě. 

Ano, řeč je o vzniku autonomního území Protektorátu 

Čechy a Morava, jež bylo násilně připojeno k tehdejší 

německé Třetí říši a to až do 8., resp. 9. května roku 

1945. Okupací a anexí okupovaného území Německo 

hrubě porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 

30. září 1938 uzavřelo. 

Co tomu předcházelo

14. března 1939 si pozval Adolf Hitler prezidenta 

Emila Háchu do Berlína, kde byl nucen podepsat 

kapitulaci republiky. Následujícího dne 15. března 

1939 začala německá armáda obsazovat zbytek 

území, jenž zůstal po kdysi nadějném a prosperujícím 

Československu. Západní velmoci byly o tomto 

nacistickém kroku informovány předem, mohly proto 

tedy protestovat. Omezily se však jen na konstatování, 

že byla porušena mnichovská dohoda a že zásah 

proti zbytkům Československa byl „neopodstatněný“. 

Na obranu znásilněné republiky vystoupil pouze 

Sovětský svaz. Odmítl tvrzení, že z Československa 

hrozilo evropskému míru nebezpečí, a zdůraznil, že 

„mezi všemi státy existujícími po první světové válce 

Československá republika byla jednou z mála zemí, 

kde byl zajištěn klid a mírová politika“.

Správa Protektorátu

Protektorát byl vytvořen výnosem o zřízení 

Protektorátu Čechy a Morava, jmenovitě Adolfem 

Hitlerem. Hlavou protektorátu byl tzv. státní prezident, 

který užíval čestných práv hlavy státu, pro výkon 

svého úřadu ale potřeboval důvěru Vůdce, tedy 

Hitlera. Po celou dobu existence protektorátu byl 

státním prezidentem Emil Hácha. Faktickým držitelem 

moci však byl Říšský protektor v Čechách a na 

Moravě, který jako zástupce Vůdce potvrzoval členy 

protektorátní vlády.

Mezinárodní pohled, německý pohled

Z pohledu mezinárodního a československého práva 

se jednalo o zamaskovanou formu nelegální anexe, 

přičemž legální vláda byla exilová vláda v Londýně, 

vedená prezidentem Edvardem Benešem, jež byla 

později vytvořená a Spojenci uznaná. Z tehdejšího 

německého pohledu šlo o legální a mírové obsazení 

na základě společného prohlášení československé 

a německé vlády, které pouze zohlednilo to, že 

Československo byl uměle vytvořený stát, a historicky 

vytrhující české země z životního prostoru německého 

národa, vnitřně neschopný existovat a představující 

ohnisko nestability, ohrožující evropský mír.

Tak či onak, suverenita českého státu ztratila na 

významu - lidé se začali bouřit.

Reakce Čechů

Od prvních dnů okupace byla reakce českých 

občanů víceméně jasná – odmítavá a vnímána 

silně protiněmecky. Společnost musela čelit náhlým 

problémům, které si v blízké minulosti plno lidí 

nedokázalo představit a které mnohým změnily 

celý život. Přídělový systém, násilí, cenzura, nucená 

práce či udavačství byly pouze zlomkem veškerých 

negativních změn. Proto nebylo divu, že se prudce 

rozvinul pasivní odpor: bojkot všeho německého, 

šeptaná propaganda, vysílání zahraničního rozhlasu… 

Docházelo k veřejným projevům národní solidarity, a to 

v divadlech nebo kinech. V lidech se začal objevovat 

nám tolik typický nacionalismus v  kritických časech, 

u některých obětavost a odvážnost. Strach byl ovšem 

všudypřítomný…

Letos v březnu uběhne 76 let od této události. 

Buďme rádi za svobodu, co máme. Buďme rádi za 

dobu, v které žijeme.
Roman Škoda
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„Je to otevřená válka, byť podprahová, 

a proto té agresi musíme čelit,“ říká Schwarzenberg.

Ve středu 28. ledna navštívil naše město 

předseda středo-pravicové strany, poslanec 

a bývalý senátor, exministr zahraničí 

i   kancléř prezidenta Václava Havla v jedné 

osobě, Karel Schwarzenberg (*1937). Tento 

sedmasedmdesátiletý politik nejprve zavítal 

do zdejšího gymnázia na diskuzi se studenty 

nejen o podprahovém válečném konfliktu mezi 

Ukrajinou a Ruskem, ale také o aktuálním 

tématu – islamizaci světa. Společně s ředitelem 

Mgr. Miroslavem Hlavou vzdali u příležitosti 

70. výročí osvobození koncentračního 

a   vyhlazovacího tábora Osvětimi pietu všem 

strakonickým obětem holocaustu za druhé 

světové války u strakonické Menory, jež byla 

před šesti lety slavnostně odhalena právě 

studenty strakonického gymnázia v rámci 

projektu Zmizelí sousedé.

V Rytířském sále strakonického hradu 

pokračovala večer beseda se širokou 

veřejností, kterou připravili manželé 

Gerčákovi, kde kníže Schwarzenberg navázal 

nejen na již zmiňovaná témata, ale také 

zavzpomínal na přímou volbu prezidenta, ve 

které skončil na druhé pozici a podlehl tak 

levicovému kandidátu, Miloši Zemanovi.

„Po jistých výstupech a výrocích pana 

prezidenta, mě to začíná mrzet, jak to dopadlo. 

Bolest to ale vůbec nebyla. A to z   velmi 

prostého důvodu. Když jsem totiž dva a půl 

roku na Hradě pracoval, věděl jsem, že je 

tam vždycky poněkud člověk izolovaný. Šel 

jsem do toho s  vědomím, že se aspoň někdo 

musí postavit zlu a nenávisti v tomto státě, 

ale že bych obzvláště toužil býti hlavou státu, 

nemůžu říct. Baví mě více ta aktivnější politika 

než to, abych byl v chápání české ústavy 

prezidentského úřadu jen krabičkou poslední 

záchrany v případě krize. Nikdy to tedy nebyla 

bolest, jen mě to teď začíná mrzet, když vidím, 

co se děje na Hradě,“ dodává s úsměvem.

Vraťme se ale k ústřednímu tématu, a to 

k Ukrajině a k Islámskému státu, který chce 

ovládnout celý muslimský svět, neboť právě tyto 

dvě aktuální věci se neustále během besedy 

prolínaly. Nejen v ústech pana Schwarzenberga, 

ale i v dotazech přítomných. Schwarzenberg 

zdůraznil, že Rusko je hlavním agresorem, který 

vyvolal nynější politickou krizi prostřednictvím 

nenápadného rozkladu zemědělství, zvyšováním 

kvót a podporou proruských separatistů na 

východě země. Zároveň však připustil, že 

i  Ukrajina nese svůj úděl viny, díky posledním 

vládám a prezidentovi Janukovičovi, který si 

ulíval pro sebe a vystavěl si své honosné sídlo.

„Pan prezident je zastáncem ruského stanoviska 

v této záležitosti,“ nelíbí se Schwarzenbergovi 

proruské stanovisko Miloše Zemana. „Mluví 

pouze o občanské válce. Ale hlavní vojenské síly 

pochází z Ruské federace, tím pádem už to není 

občanská válka. Je to opravdová válka. Agrese 

vůči sousednímu státu. Cílem toho je podmanit 

si Ukrajinu, aby jako předtím poslouchala 

pokyny z Moskvy. Prezident Putin vyrostl v  jiné 

době, je člověk vychovaný vysokou školou 

tajné služby Felixe Edmundoviče Dzeržinského, 

ostatně jednoho z největších vrahů evropských 

dějin. Dzeržinskij, zakladatel Čeky, vidí věc čistě 

mocensky, vychází z předpokladu, že Ukrajinci 

nejsou samostatný národ a Ukrajina tedy není 

oprávněná se odpoutat od Ruska. Vidí ji jako 

součást ruského národa, který se musí vrátit do 

náručí Moskvy. To je jeho hluboké přesvědčení.“

Schwarzenberg se dále domnívá, že se 

Rusko i český prezident snaží odvést naši 

a  evropskou pozornost tím, že ji nasměrují na 

vzdálenější nebezpečí, jež hrozí od Islámského 

státu. „O   to tu vlastně jde, abychom nemluvili 

příliš o Ukrajině a o válce, která je na evropské 

půdě, neboť Ukrajina samozřejmě patří k Evropě 

a  Rusko z jisté části také.“

Dotknul se i invaze do Iráku, která byla v zásadě 

správná, ale nedostatečně připravená, kdy 

Spojené státy americké nevěděly, co po vítězství 

udělají. Zároveň Schwarzenberg nepochybuje 

o  tom, že díky náboženským střetům na Blízkém 

východě dojde k novému uspořádání této části 

světa a hranice, které byly po první světové válce 

načrtnuty dvěma úředníky, nedbaje kmenových 

či náboženských poměrů, zaniknou a vznikne 

nový Blízký východ. „Ano, má to nebezpečný 

vývoj, ale pro Blízký východ a jeho okolí. Je to 

všeobecná válka mezi nimi, podobně jako byla 

v devadesátých letech v Jugošce,“ přirovnává 

to k situaci před pětadvaceti lety na Balkáně 

a  jeho okolí, kdy po smrti Tita se národy, které 

se nesnášely, rozpadly.

„Pan prezident je v zásadě inteligentní 

člověk a tudíž má aspoň stejné, ne-li nejlepší, 

informace nežli já. Takže to akutní nebezpečí 

hrozící v České republice z Islámského státu 

vidí asi stejně malé jako já. Můžou odtamtud 

pocházet různí teroristé, nechat někde v Evropě 

vybuchnout bombu nebo udělat nějakou jinou 

šílenou akci, jako bylo v Paříži. Což je sice 

tragické, ale nemění to nic na politické situaci. 

Každý den zemře na silnicích více lidí, než po 

celou dobu těchto teroristických útoků.“

Na závěr se kladně rozpovídal o budování 

společné integrace států v rámci Evropské unie, jež 

zaručuje evropský mír a zároveň je tato pospolitost 

narušena nedostatečnou zahraniční, hospodářskou 

a  přistěhovaleckou politikou tohoto uskupení.

Josef Němec
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DP „B“ - Tramvaj do stanice touha

Datum konání: 9. 3. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 280 kč

DIVADLO POD PALMOVKOU

Tennessee Williams

Drama o touze po věčném mládí, štěstí 

a  právu na porozumění.

Strhující drama vášní a tužeb, které se dotýká 

i těch nejskrytějších oblastí lidských duší. Jak 

titul napovídá, je především hrou o touze, která 

někdy udržuje člověka „nad hladinou“, ale  jindy 

vede k pouhému poblouznění. V jižanském 

prostředí, kde jsou podle představ autora 

všechny lidské vášně přirozenou součástí 

života, se odehrává drama několika postav, 

které jsou okolnostmi nuceny k sobě i přes 

propastné rozdíly hledat cestu. Jádrem hry je 

střet mezi vyhraněně mužským a vyhraněně 

ženským světem: Stanley, který na vše reaguje 

svou tělesností, je nucen se pokoušet o soužití 

s přecitlivělou, stárnoucí a alkoholu propadající 

jižanskou kráskou Blanche. Divoký a emocemi 

všeho druhu přetékající souboj pohlaví, povah 

i přístupů k životu se nám zjevuje v mnoha 

podobách, aby nakonec přešel v erotické 

třeštění, a skončil ve chvíli, kdy jedna ze stran 

nedobrovolně opustí pomyslné bojiště.

Režie: Emil Horváth

Překlad: Luba a Rudolf Pellarovi

Hrají: Zuzana Slavíková, Klára Issová, Martin 

Stránský, Ivan Jiřík, Kateřina Lojdová, Ondřej 

Kavan, Otto Rošetzký, Jiří Havel, Jolana 

Běhounková, Tomáš Havlínek/Petr Šmíd

Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap

Datum konání: 11. 3. od 19:00

Místo konání: Rytířský sál

Přednáška Petra Hirsche

Zkoušeli jste někdy důkladně využít ten 

nejstarší a nejpřirozenější dopravní prostředek, 

vlastní nohy? Přes 16000 km pěšího putování 

a 31 měsíců na cestě z domova ve Dvoře 

Králové nad Labem k třem poutním místům 

křesťanství. Santiago de Compostela ve 

Španělsku, Řím v  Itálii a Jeruzalém v Izraeli. 

Pojďte se projít po stezkách a poutních 

cestách, kde se psala historie. Společně 

celkem navštívíme 21 států Evropy a Blízkého 

východu rychlostí do 5 km/h v poutavém 

vyprávění osobního příběhu o   pohnutkách, 

proč na podobnou cestu vyrazit, spojeného 

s promítáním autorských fotografií. Po svých 

totiž poznáte svět jinak. Možná nenavštívíte 

všechna turisticky zajímavá místa v co 

nejkratším čase, zato zblízka a do hloubky 

poznáte místní kulturu, zvyky i domorodce, 

kteří si Vás pozvou třeba až do domu. 

55. výročí LS Radost Strakonice

Termín: 15. 3. - 29. 3. 

Místo konání: Maltézský sál

 

V rámci přehlídky Skupovy Strakonice bude 

otevřena výstava u příležitosti 55. výročí LS 

Radost Strakonice v Maltézském sále a v sále 

U Kata.

Výstava bude věnována historii ale 

i  současnosti amatérského loutkového divadla 

ve Strakonicích.

Vernisáž s průvodním slovem: 14. 3. v  16.00 

hod. v Maltézském sále

KPH – Jarní koncert

Datum konání: 18. 3. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Účinkují: Oldřich Vlček a Milan Svoboda

Program:

W. A. Mozart: Malá noční hudba při svíčkách

M. Svoboda: Concerto Grosso pro housle, 

klavír a smyčce

P. Breiner: Beatles - Concerto Grosso alla 

Vivaldi

M. Svoboda: Beatles v úpravě pro klavír 

a  smyčcový soubor

 

Koncert se uskuteční v rámci MHF Pontes 

2015.

WOHNOUT - Laskonky a kremrole tour

Datum konání: 21. 3. od 20:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 250/ 280 kč

 

Hudební soubor krásných, vtipných, mladých, 

majetných a inteligentních mužů, který si 

říká Wohnout, vydává osmé řadové album 

s neméně inteligentním a vtipným názvem. 

Laskonky a kremrole jsou deskou, která 

není zas tak sladká jak vypovídá její název, 

ale není ani nepříjemně kyselá, či odporně 

hořká. Je prostě taková, jaká má být. V rámci 

turné k  novému albu zavítá hudební soubor 

Wohnout i do Strakonic. Nenechte si ujít víc 

než hodinu a půl trvající maraton písní čerstvě 

upečených, ale i songů se starším datem 

výroby. 

 Předkapela: LETY MIMO

Lety Mimo jsou hudební kapela z Prahy 

a jejího okolí, jejíž historie sahá až do let 

porevoluční euforie. Kapelu tvoří dva zakládající 

členové Looky (basa, zpěv) a Cvanc (kytara), 

dále bubeník Mašťák a nejnovější člen kapely 

Gerry (kytara).

Lety Mimo mají za sebou již 7 studiových 

alb, z nichž pocházejí hity jako Revoluce, 

Voda vzduch, Chemie atd... Na přelomu února 

a   března vydává kapela již osmé studiové 

album.

La Fabrika: Lordi

Datum konání: 23. 3. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 250 kč

 

V jazyku pražská salónní slovenština hrají herci 

Filip Rajmont, Martin Hofmann a   komorníci 

Mário Boa a Martin Kotecký.

 Režie: Peter Serge Butko

 Skandální salonní komedie o třech rozpustilých 

slovenských Lordech, kteří si v   Londýně 

rozdělují dámy a za sexuální zážitky s nimi 

si nadělují červené a černé body. Jednoho 

večera však poruší svá pravidla a   dojde ke 

katastrofě...

 

Na motivy korespondence Oscara Wildea 

a  Robbieho Rosse

Upozornění: Mládeži do 18 let nepřístupno!

Duo Jamaha

Datum konání: 24. 3. od 17:00

Místo konání: Dům kultury

Hudební skupina Duo Jamaha, známá nejen 

z  TV Šlágr, působí na hudební scéně již 18 let.

Hrají: Alfonz a Marián Kotvanovští

KPH - Velikonoční koncert se souborem 

Chairé Příbram

Datum konání: 2. 4. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Umělecký vedoucí: Josef Krček

Program:

Duchovní písně české a evropské gotiky 

a  renesance.

Hořické pašije a jarní písně českého baroka 

a  klasicismu
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA

          Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Bezděkovská 30, Strakonice 386 01
727 818 359

Zapojte se do naší rubriky i Vy...
Noviny Maxim děkují všem svým čtenářům za přízeň. 
Dovolujeme si zveřejnit výzvu, že zajímavé příběhy, svědectví a fotografie 
přibližující historii Strakonic, a které se rozhodneme zveřejnit, 
oceníme poukázkou do kavárny Maxim v hodnotě 200 Kč.

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

pohlednice z roku 1934

fotky a zdroj informací:
Jan Malířský

Dnes budeme pokračovat obyvateli domu 

č. p. 196 Nový svět v dnešní Lidické, dříve 

Seibertově třídě. Dále zde bydleli a podnikali: 

zedník pan Václav Kyznar s manželkou 

Marií, modistka Zdenka Pospíšilová, kovář 

pan Eduard Poklop s manželkou Marií, šicí 

a hospodářské stroje prodávala  paní Marie 

Vačkářová, účetní paní Marie Vitisková, pan 

Ing. Karel Leger a pan Gustav Wiel obchodník 

a žil zde s manželkou Grétou. Ještě se vraťme 

k hotelu Nový svět, který měl 33 hotelových 

pokojů, byla zde restaurace s terasou, herna, 

taneční sál, za II. světové války zde byl 

noční klub /bordel/ navštěvovaný zejména 

německými vojáky a   v   zahradě se pořádaly 

koncerty a   hrály kuželky. Též se používal 

název „Grand hotel Nový svět“. Taneční sál 

se využíval též jako kino s názvem „kino 

Svět“, které po roce 1990 končí a dům začíná 

chátrat. Když jsem do něj chodíval, tak zde 

trhali naposledy lístky Martínků.  Dlouhou 

dobu zde bývala školní jídelna, do které jsem 

v šedesátých letech minulého století také 

chodil. Později byla též zrušena, prodával se 

zde textil, rybářské potřeby a čluny, je zde 

ABA - kebab a pizza. Ve dvoře bývala celá 

řada drobných provozoven. Snad se někdy 

opravy této památky dočkáme. Pokračujeme 

k centru domem č. p. 197, ve kterém měl 

obchod a   pražírnu kávy pan Karel Exner, 

bydlel zde s manželkou  Annou a dále zde 

bydlel Karel Exner ml. s manželkou Emilií. 

Dům patří rodině Křížů. Bývala zde prodejna 

textilu a nyní je zde pojišťovna Total Brokers. 

Následuje dům č. p. 198, kde míval obchod 

s potravinami pan František Lexa, který zde 

žil s manželkou Antonií. Jejich dcera se 

provdaná jmenovala Čechová a její syn nebyl 

nikdo jiný než dnes již zesnulý architekt 

a   vynikají fotbalový brankář Ing. Ivan Čech. 

Též zde bydlel pan Václav Čech, tovární dělník 

s   manželkou Marií.  Kadeřnictví zde měla 

paní Marie Heřmanová a holičství  její muž 

Otakar Heřman. Dále zde bydleli  soukromnice 

paní Jana Blaschkeová a  krejčí pan František 

Bouša s manželkou Annou. Pak dům koupil 

pan František Šíma, od něj pan Tábor a ten 

jej pak prodal Strakonickému deníku /dříve 

Listům Strakonicka/, který má v patře redakci 

a v přízemí inzertní oddělení. Též zde má 

pobočku Českomoravská stavební spořitelna. 

Před tím zde byla prodejna kuchyní Koryna. 

Dalším domem je č. p. 199, kde měl do roku 

1948 řeznictví pan Stanislav Košák. Dále 

zde bydlel stavitel pan ing. Miroslav Karta 

s manželkou Boženou, natěrač pan Václav 

Kroupa s manželkou Aloisií, obuvník pan 

Josef Švehla s   manželkou Emilií, katecheta 

Václav Machovec, důchodkyně paní Růžena 

Benešová a dělník pan Josef Kebrle. Bývala 

zde mlékárna, poté prodejna Pošumavských 

pletáren Vodňany a   dnes Second Hand 

„Laguna“. Dům má ve štítu dřevěnou sošku 

svatého Vavřince, který drží v ruce rošt 

jako symbol jeho upálení. Soška pochází 

přibližně z 18. století a v   minulém století 

byla restaurovaná.  Vedle dřív stály dům 

č.  p. 200, kde bydlel soukromník pan Palivec 

a   povozník pan Josef Founě s manželkou 

Marií, dříve zde mívali hospodu a dům č. 201, 

který měl  už vchod z boku, ze Švambergovy 

ulice /  Sokolovské / a mlékárnu zde mívala 

paní Anna Soukupová, dál  zde býval 

kloboučník Josef Prchal a bydlela zde paní 

Barbara Soukupová. Dnes místo obou domů 

stojí č.p. 980 ve kterém je prodejna mobilních 

telefonů Nokia „GLOBE“, v současné době je 

již přemístěna a  prostor je nevyužívaný.

Pohlednice z roku 1903

pohlednice z roku 1907

Foto z r. 2012, nové inženýrské sítě

 Foto z roku 2014
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Servírku brigádnici 

na roznos obědů přijme Pizzerie Venezia, více 

informací na provozovně, Bezděkovská 30, 

Strakonice

Servírku hledá Café Maxim

vice informací na provozovně, Bezděkovská 30, 

Strakonice

OBSLUHA CNC SOUSTRUH

Seřizovači a obsluha konvenčních 

soustruhů (72231)

plat: 20000 - 25000 Kč

Třísměnný provoz, plný pracovní úvazek, na 

neurčito

KOVOS ST s.r.o., Řepice č.p. 123

POŽADAVKY: vyučení v oboru strojírenství, 

(kovoobrábění), praxe výhodou

Nástup: ihned

VÝHODY: podnikové stravování

KONTAKT: Zeman Tomáš, tel.: 383 327 

751, 724077877 e-mail: info@kovosst.cz, 

t.zeman@kovosst.cz

Do kanceláře

Hledáme příjemného kolegu/yni v centru 

Strakonic. Plat 15 000 Kč, praxe výhodou. 

Odpovědnost za obsluhu našich zákazníků, 

poskytování servisu a vedení obchodního 

jednání. Požadujeme SŠ s maturitou 

a aktivitu. Kontakt 775 448 571

 Analytik/čka

Informačního systému. Náplň práce: 

analýza požadavků, spolupráce s externími 

dodavateli, projektové řízení vývoje IS. 

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického 

směru, praxe na obdobné pozici vítána, 

znalost principů a metodik tvorby IS. Volejte 

PENTA CZ, s.r.o.

+420 602 724 426

Operátor výroby.

 Amboseli s.r.o. přijme uchazeče na pozici 

operátor výroby do Strakonic do třísměnného 

provozu. Jedná se o jednoduchou manuální 

práci - broušení hliníkových lišt. Nabízíme 

stabilní práci na HPP, velmi dobré platové 

ohodnocení, ubytování zdarma, týdenní 

zálohy. Požadujeme manuální zručnost, 

spolehlivost, chuť pracovat. Nástup ihned.

Volejte AMBOSELI s.r.o.

+420 724 984 800

Přijmeme čalouníka/ici

Pracovní poměr je do 31.12.2015. 

Požadujeme min. střední odborné vzdělání, 

vyučení. Pracovní doba: 7 - 16 hod. Mzda 

je úkolová. Vhodné pro absolventy. Nástup 

ihned.

Volejte Jikos

+420 737 211 218

IT správce

 podnikového SW - sídlo Strakonice. Náplní 

je identifikace požadavků uživatelů, definice 

zadání požadavků na dodavatele SW. Jde 

o   kreativní práci. Požadujeme min. SŠ 

vzdělání a hlavně vyžadujeme systematičnost 

a preciznost odvedené práce. 

Volejte PENTA CZ, s.r.o.

+420 602 724 426

Prodavač/ka

 potravinářského zboží, vedoucí prodejny. 

Požadujeme min. střední odborné vzdělání, 

vyučení v oblasti řeznictví, znalost práce 

s masem, uzeninami, v maloobchodu, 

odpovědnost, obchodní schopnost, dobrou 

komunikativnost, příjemné vystupování 

a   schopnost samostatné práce, zdravotní 

průkaz, trestní bezúhonnost. Nástup ihned.

Volejte RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.

+420 601 569 936

Obsluha obráběcího

 centra na třísměnný provoz. Požadujeme 

alespoň střední odborné (vyučen) vzdělání, 

manuální zručnost, zodpovědnost, 

preciznost, určitou míru flexibility, vyučení 

v   oboru výhodou, praxe výhodou. Není 

nutná znalost programování. 

Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.

+420 383 337 202

Hledáme asistenty/ky

prodeje - action sport a fashion zboží. 

Požadujeme min. střední odborné vzdělání, 

vhodné pro absolventy, nástup možný ihned. 

Požadavky: Výborné komunikační schopnosti, 

reprezentativní vzhled a  vystupování, zájem 

o módní trendy a akční sporty, estetické 

cítění, znalost práce s PC, zkušenosti 

z  oboru a základní znalost AJ/NJ

Volejte Temple store

+420 728 160 353

Přijmeme sociální pracovnici

(pracovníka) do Domova pro seniory 

v   Drhovli. Požadujeme min. VOŠ v oboru 

sociální práce, sociální pedagogika, nebo 

charitní a sociální činnost, samostatnost, 

flexibilitu, empatii. Nabízíme 9. pl. třídu, 

závodní stravování, jednosměnný provoz.

Volejte Domov pro seniory Světlo

+420 380 425 865

Hledáme prodavače

 prodavačky, na stánkový prodej po celé 

republice. Praxe a řidičské oprávnění 

skupiny B výhodou, časová flexibilita, 

komunikativnost, samostatnost, čistý trestní 

rejstřík.

Volejte Tomáš Hokr

+420 736 778 118

komunikativní kolega/yně

do naší kanceláře ve Strakonicích do 

zákaznického servisu. Nástup 14 000 Kč, 

pravidelné vzdělávání. Požadujeme SŠ 

s   maturitou, praxe je výhodou. Kontakt 

vaclav.bednar@mpss.cz, 725 448 571

Příležitost pro každého, kdo 

je komunikativní

Výborné finanční ohodnocení.

Osobní schůzku lze domluvit

na tel. 776 650 114 - jen SMS.

Zavolám zpět
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Nejčastěji a nejraději fotím přírodu, protože si myslím, že je jedinečná, 

říká začínající a talentovaná fotografka Zuzana Hakrová

Kdy Tě fotografování pohltilo? 

Fotografování mě lákalo tak od sedmnácti let, ráda 

jsem fotila přírodu, rostliny, zvířata, ale jen příležitostně, 

když byla příležitost a měla jsem po ruce fotoaparát. 

Opravdu mě fotografování pohltilo, až když jsme si 

s  přítelem na jaře loňského roku pořídili nový Nikon. 

Začala jsem často vyrážet ven, hlavně proto, abych 

mohla fotit. 

Kvalitní fotka je založena na kvalitním fotoapa-

rátu. Měla jsi možnost porovnat určité úrovně? 

Ano, můj první foťák jsem dostala k Vánocům, když mi 

bylo asi patnáct let. Byl to klasický digitální fotoaparát, 

který nebyl špatný, ale v porovnání s mým nynějším 

fotoaparátem se nedal srovnat. Nyní mám ultrazoom, 

který se v mnoha ohledech dá srovnat s kvalitní 

zrcadlovkou, fotografie jsou z něj opravdu kvalitní, umí 

fotit na velkou vzdálenost a naopak i nablízko.  Mnoho 

lidí, kteří viděli mé fotografie, si myslelo, že mám právě 

zrcadlovku. Focení se zrcadlovkou jsem zkoušela 

a určitě je to rozdílné než s ultrazoomem, ale kvalita 

fotografií je mnohdy srovnatelná. Uvažuji, že si ji časem 

pořídím také, ale zatím jsem spokojená s tím, co mám. 

Přemýšlela jsi o tom, že bys studovala nebo sis 

jednou v budoucnu udělala školu na fotografo-

vání zaměřenou?

O tomto studiu jsem jednu dobu přemýšlela, ale spíše 

než fotografickou školu bych si chtěla jednou udělat 

fotografický kurz, kde bych se mohla naučit nové triky 

s fotoaparátem. 

Co na fotografování miluješ? 

Na fotografování mám asi nejraději ten moment, když 

něco vyfotím a potom se podívám, jak se fotka podařila. 

Vždy se těším, až dojdu domů, připojím foťák k počítači 

a podívám se na fotky. Celkově mám na fotografování 

také ráda hledání nějakého objektu k fotografování, 

když jdu na procházku a najednou mě něco zaujme 

a  můžu si to vyfotografovat. Pořád se dívám kolem 

sebe, a když vidím nějaký zajímavý detail nebo úkaz, 

tak si ho hned chci vyfotit. Jednu dobu jsem si moc 

chtěla vyfotit nějakého motýla, protože se je málokdy 

podaří hezky zachytit, ale nakonec se mi to povedlo 

a  měla jsem z toho hroznou radost!

Jaké typy fotek nejčastěji tvoříš? 

Nejčastěji a také nejraději fotím přírodu, protože si 

myslím, že příroda je jedinečná, nemůžete si ji nastavit 

tak, jak potřebujete, musíte se přizpůsobit vy jí, a to se 

mi nejvíce líbí. Také ráda fotím děti a zvířata, jelikož 

jsou bezprostřední, a musíte je zachycovat většinou 

v  pohybu.

Bereš v nějaké personě v „tvém“ světě určitou 

inspiraci? Máš nějaký vzor?

Myslím, že jsem nikdy neměla nějakého fotografa, 

který by byl přímo mým vzorem. Samozřejmě, že si 

často prohlížím práce jiných fotografů, ale než abych 

se jimi inspirovala, tak spíše srovnávám jejich fotografie 

s těmi svými. Když už se nechávám inspirovat, tak 

fotografiemi na různých fotografických portálech. 

Každopádně jsem ale toho názoru, že každý fotograf 

má svůj osobitý styl, kterého by se měl držet.

Jaké jsou tvé cíle? Předpokládám, že živit se 

fotografováním by byl splněný sen. 

Samozřejmě by mě velmi lákalo, kdybych se 

fotografováním mohla živit. Pro každého je určitě 

snem, aby se mohl živit tím, co ho skutečně baví. 

Ráda bych se časem dopracovala k tomu, abych 

si fotografováním mohla pro začátek alespoň 

přivydělávat, fotit různé akce jako jsou svatby, 

narozeniny, oslavy atd. Lákalo by mě pracovat 

pro nějaké noviny nebo časopisy, kde bych mohla 

často prezentovat svou tvorbu. Nebo si v budoucnu 

pořídit vlastní ateliér a být fotografkou opravdu na 

plný úvazek. Zatím je to jen takový sen, ale říká se, 

že člověk by se svých snů měl držet a já se tímto 

mottem řídím. 
Roman Škoda

foto: Zuzana Hakrová
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PPPEEEDDDIIIKKKÚÚÚRRRAAA                                          MMMAAANNNIIIKKKÚÚÚRRRAAA   
    

zarostlý nehet SHELLAC – dlouhotrvající 
mykózou

nosí jako gel
BEZ PILOVÁNÍ

  ORTÉZY (korektor) –
KINESIOTAPING – – ýdny!
PODOMETR – analýza 

–
– í      SPARITUAL

vynikající 

               

 485                649 
   OC MAXIM, 3. Patro                    OC MAXIM, 3. patro 

WWW.RENOVO.TYM.CZ

  BEZ BOURÁNÍ, BEZ NÁSTØIKU

MONTÁŽ 2 HODINY

   ZÁRUKA 5 LET, ZÁSTÌNY, SANITA
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
23.3.2015) do předmětu zadejte heslo: křížovka. Nebo pište na adresu: Bezděkovská 30, Strakonice 386 

01, na obálku napište opět heslo: křížovka. Dva výherce uveřejníme v příštím čísle novin Maxim společně 
s  řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 2.4.2015 v kavárně Maxim, Bezděkovská 30, Strakonice.

2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky vyhrají poukázku na 
slevu v hodnotě 100 Kč na konzumaci v kavárně Maxim Strakonice.

Tajenka z minulého čísla:   KABÁT
Výherci minulého čísla:  Karel Fořt -  Doubravice, Jiřina Pánová - Strakonice  RECEPTY

WWW.recepty.vareni.cz

STUDENTSKÁ RUBRIKA: Mladý redaktor

Mateřská láska

Emma Lukačevičová, 7.A
ZŠ FLČ

Už několik dní jsem žila ze strachu, že se vrátí. Místo 

abych si užívala čas strávený s mojí malou, bála jsem se. 

Už týden se sice neukázal, ale opatrnosti není nikdy dost.

Žila jsem se svým miminkem v obrovském domě mého 

manžela. Vzali jsme se v Los Angeles po jedné párty. Já i 

on jsme měli hodně upito a nevěděli, co děláme, alespoň 

teda já. On i po vystřízlivění opakoval, že mě miluje  a že 

ničeho nelituje. Byl to boháč, slavná celebrita a já kývla. 

Týden po svatbě jsem bydlela v tomhle bytě

 a přemáhala se. Nemilovala jsem ho, ale neměla jsem 

rodinu, peníze ani domov. Po měsíci mě pořádně opil a 

já zjistila, že jsem těhotná. Jako by mi to malé ale dalo 

chuť zase žít.

„Ale to je skvělé zlato, už abychom vybrali jméno!“ řekl 

a okamžitě mi hladil břicho.

Začalo nehorázné těšení z obou stran. Nakupovali jsme 

oblečení, holčičí samozřejmě. Nechali jsme si říci pohlaví 

našeho potomka. Bylo to asi nejkrásnějších pár měsíců 

mého života. Potom to ale začalo. Prostých pár písmen 

způsobilo takové škody. Řval nadávky na celý barák.

„ Co si to ke mně dovoluješ? Dal jsem ti všechno! Do-

konce i dítě a ty nejsi ani za mák vděčná!“ ječel často. 

A to bylo ještě to nejslušnější co ze sebe dostal. Já mu 

ustoupila. Jméno pro miminko vybral tuctové, a hlavně 

chlapecké. Týden po narození odjel někam do Tramtárie 

a já byla doma sama jen s mojí holčičkou. Hrozně jsem 

se bála, že se vrátí. Bála jsem se tak, že jsem si zapo-

mněla užívat svojí dcerušku.

„Jsem doma rodino!“ vtrhl do dveří a moje 

dušička zhasla.

„Jak to, že mě ani nepřivítáte?“ začalo to v 

něm bublat.

„Ahoj miláčku, jak jsi se měl?“ přistoupila jsem ke své 

obvyklé přetvářce. Nasadit falešný úsměv a předstírat 

zájem, to byl můj plán.

„Rozhodl jsem se, že se na dva roky stěhuji do 

Evropy.“ oznámil ledabyle a moje srdce přestalo 

na pikosekundu bít. 

„A dítě pojede se mnou, ty se o něj stejně nepostaráš,“ 

řekl. Minuta uběhla a já nebyla schopna slova. Moje je-

diné štěstí, důvod k životu, jediný člověk, na kterém mi 

záleží? Ne, to nedopustím.

„To tedy v žádném případě!“ zakřičela jsem, až se lekl.

„Ne?“ zeptal se a pomalu zrudl vzteky. Překřížila jsem si 

ruce na prsou a odpověděla: „Já ti ji nedám.“

Už vám snad nemusím říkat, co se stalo potom. 

Řev, slzy, facky…

Teď sedím na hotelovém pokoji v hotelu, kde pracuji 

jako uklízečka 

a vzpomínám na krušné časy, kdy jsem s ním žila. Svojí 

holčičku pevně objímám. Naštěstí ještě nic nechápe. Ne-

bude si na něj ani pamatovat. 

I přes to, že nemám peníze, stálý domov, přátele ani 

manžela, jsem šťastná. Konečně chápu, co je to mateř-

ská láska. Jen a jen kvůli ní, mojí malé dceři.
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Miloš Bečvář: Olympionik tělem i duší

Miloš Bečvář, narozen 21.01.1957, je 

vlastníkem a provozovatelem známé strakonické 

prodejny M2 Sport. Ovšem sport v jeho životě 

hraje mnohem větší roli, než jen prodávání 

sportovních potřeb. V běhu na lyžích dosáhl 

velkolepých úspěchů a důkazem nejsou jen 

medaile, vyvěšené ve sportovní prodejně, ale 

hlavně radost a vášeň znějící z hlasu sportovce, 

který se ve vzpomínkách vrátil na start.

Úplné začátky úspěšné kariéry Miloše 

Bečváře se nacházejí ve Strakonicích. „Začal 

jsem trénovat někdy kolem osmého roku 

v   oddíle lyžařů ČZ Strakonice pod vedením 

pana Františka Kováře.“

Již jako dorostenec dosáhl velkých úspěchů. 

Po dvou druhých místech na mistrovství ČR 

se dostal do juniorské reprezentace a v roce 

1976 nastoupil na vojnu do Dukly Liberec, kde 

nakonec zůstal v reprezentačním družstvu 10 

let. A musíme uznat, že to bylo velmi plodných 

deset let. „Za tu dobu na Dukle jsem jel 

dvakrát ZOH (zimní olympijské hry). V roce 

1980 v   Lake Placid (USA), kde jsem získal 

9. místo a v roce 1984 v Sarajevu (Bosna 

a  Hercegovina).“

Výčet významných úspěchů ovšem zdaleka 

nekončí. Pan Bečvář se také může chlubit 

pětinásobnou účastí na mistrovství světa. 

Pohybujeme se ve sportovním světě, tudíž se 

držíme čestného hesla „není důležité vyhrát, 

ale zúčastnit se“. Ovšem tento běžkař raději 

vyhrával. V roce 1994 zvítězil mistrovství světa 

hned dvakrát. Nejprve MS Masters v Německu 

a poté v Itálii.

A aby těch světových vítězství nebylo málo, 

Miloš Bečvář také úspěšně pokořil Světový pohár.

Ovšem nesmíme zapomínat ani na rodnou 

zemi. „Získal jsem 12 titulů Mistra ČR - dříve 

ČSSR, 3x jsem se zúčastnil Tatranského 

poháru a pětkrát jsem zvítězil v bězích na 

dlouhou trať.“

Tento muž je sportovcem tělem i duší, tudíž 

nezůstal pouze u jednoho sportu. A jelikož po 

šumavských stráních se v létě na běžkách 

moc nepovozíte, horské kolo je výborné řešení. 

Evidentně to tak viděl i pan Bečvář, čtvrté 

místo na MS Masters na horských kolech patří 

právě jemu.

Nechat si takový talent pro sebe by byl 

dozajista hřích. To si naštěstí uvědomil i náš 

olympionik. „Mám druhou trenérskou třídu a po 

skončení závodní kariéry jsem vedl svůj oddíl na 

horských kolech“. Členové v oddílu z toho byli 

dozajista nadšení. Mít jako trenéra úspěšného 

olympionika? To je dozajista velmi přínosné.

Ani v momentální době Miloš Bečvář 

sportovní svět neopustil a aktivně se věnuje 

kolu i běžkám. Pokud chcete vidět slavného 

závodníka osobně, můžete navštívit již 

zmiňovanou prodejnu M2 Sport, kde osobně 

prodává. Můžete zde navíc vidět vyvěšené 

medaile ze závodů a spoustu fotografií 

z  těchto jedinečných okamžiků.

Tereza Kramlová
foto: soukromý archiv Miloše Bečváře
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Jedním z mých cílů je být lepším člověkem

Ačkoliv jsme se před více než rokem věnovali 

strakonickému stolnímu tenisu vlastním 

článkem, rozhodli jsme se pojmout rozhovor 

v jiném duchu a znovu upozornit na ping-

pong jako takový. V letošní sezóně se totiž 

Strakonickým velice daří a jedním z těch, kteří 

tomu napomohli, je právě již zmiňovaný Patrik 

Hrazdira, který byl ochotný odpovědět na pár 

otázek. 

Jak si se, Patriku, dostal ke stolnímu tenisu?

Je tomu již sedm let, kdy jsem se dostal 

ke stolnímu tenisu, a to díky tomu, že jsme 

s   kamarády chodili hrávat na školní hřiště 

u   ZŠ Dukelské na betonové stoly a mě to 

hrozně chytlo. Mámin kolega z práce je 

navíc ve vedení zdejšího klubu Elektrostav 

Strakonice, odkud jsem dostal nabídku přijít 

se podívat a vyzkoušet si to. A tak to v mých 

dvanácti letech začalo.

Nelákal tě i jiný sport? Rodiče nechtěli mít 

doma fotbalistu, hokejistu?

Samozřejmě že lákal, ale nemám takové 

rodiče, že by mě do něčeho tlačili, v mých 

koníčcích mi nechali volnou ruku, za to jsem 

rád. Jako malý jsem zkoušel fotbal, ale ten mi 

upřímně moc nešel a zjistil jsem, že mě baví 

více individuální sporty. Tak jsem chvíli hrál 

tenis a poté přesedlal na ping pong a u něj 

už zůstal.

Bereš stolní tenis jako koníček nebo bys 

ho chtěl povýšit na profesionální úroveň?

V současné době ho beru jako takový velký 

koníček. Samozřejmě, že jako mladší jsem 

chtěl být jednou profesionálem, ale to je 

v  naší republice velice těžké a povede se to 

jen pár vyvoleným. Stojí za tím mnoho dřiny. 

Chci se nadále zlepšovat, ale už nemám 

takové velké oči, jako dříve.

Tvůj dosavadní největší úspěch v ping-

pongu? Už trénuješ i jiné?

Nyní hrajeme se zdejším áčkem divizi a jsme 

na prvním místě bez ztráty bodu. Chceme 

postoupit a vrátit do Strakonic 3. ligu. Mým 

osobním předsevzetím je se o tuto příležitost 

poprat. V minulé sezoně se mi ve 3. lize 

nedařilo, a tak bych si rád zpravil reputaci. 

Jako svůj největší dosavadní úspěch považuji 

zápas, kdy jsem zhruba před dvěma lety 

zaskočil v zápase 1. ligy proti Hustopečím 

a v deblu společně s Honzou Duspivou 

jsme dokázali porazit slovenské, juniorské 

reprezentanty. Mimo jiné trénuji společně 

s panem Jungvirtem ve zdejším druhém 

oddílu Sokol Strakonice mladší a starší žáky. 

Doufám, že jednou v jejich kariéře mě dalece 

přeskočí.

Máš nějaký idol, kterému se chceš vyrovnat?

V celém mém dětství jím byl Pavel Nedvěd, 

nejen proto, jak skvěle hrál, ale zejména 

jako osobnost. Nyní ale hodně sleduji tenis, 

také si ho často a rád zahraji a svou hrou 

mi v současné době nejvíce imponuje Stan 

Wawrinka. Jeho backhandům bych se rád 

vyrovnal, i když v trochu jiném sportu. (úsměv)

Absolvuješ poslední ročník strakonického 

gymnázia, už máš jasno, kam půjdeš dál?

Mým nejbližším cílem je úspěšně 

odmaturovat. Moc by mě bavila žurnalistika, 

ale zůstávám stále neúplně rozhodnut, i když 

vím, že mám nejvyšší čas. (směje se)

Z čeho se chystáš maturovat?

Maturovat se chystám z češtiny, angličtiny, 

základů společenských věd a zeměpisu.

Máš nějaké plány na léto? 

Plány na léto zatím nemám. Nejsem člověk, 

který si něco plánuje dopředu. Ale určitě si 

chci sehnat nějakou brigádu, abych si mohl 

prázdniny nějak obstojně užít. (směje se)

Kam bys to chtěl v životě dotáhnout?

Bude to znít jako klišé, ale jedním z mých 

cílů je být dobrým člověkem. Chtěl bych 

krásnou zdravou rodinu a dokázat jí zařídit 

skvělé zázemí. Neznamená to žádný luxus, 

ale jen prostě něco takového, kde bychom si 

mohli spokojeně a v klidu žít.

Na co si ve svém životě pyšný?

Nevím, jestli se dá říct, že jsem na něco 

pyšný, ale jsem šťastný za svou rodinu. I když 

teď budu vypadat jako mistr přes klišé, je to 

opravdu tak.

Josef Němec

Přesně takový cíl si vytyčil a chce naplnit Patrik Hrazdira (*1995), student čtvrtého ročníku strakonického gymnázia, který 

závodně hraje stolní tenis, jehož prapočátky můžeme najít v Číně. 

Přítel do nepohody, jak o něm říkají jeho nejbližší, by se rád věnoval v budoucnu žurnalistice. 
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