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Tibet

Není to tak dávno, co česká vláda v Pekingu 

ujistila Čínu prostřednictvím jistého prohlášení, 

že Češi samostatný Tibet nepodporují. „Česká 

republika v   této souvislosti nepodporuje 

samostatnost Tibetu v jakékoliv formě,“ uvádí se.

Bezpochyby si všichni pamatujeme, že na 

tuto citlivou otázku se vedlo hodně debat. 

Někteří lidé se bouřili, a to nejen doma 

v  pohodlí. Ministr zahraničních věcí Lubomír 

Zaorálek argumentoval pro Českou televizi 

těmito slovy: „Žádná země by dnes nemohla 

s Čínou vést debatu, pokud by neřekla, že 

respektuje její územní celistvost.“ Ať už na 

toto téma má každý člověk názor jakýkoliv, 

Tibet je globálně senzitivní problematikou.

Úvodní řádky slouží jen k informativnosti 

čtenáře. Je na místě vědět, jak se náš stát 

aktuálně hlásí k  této věci.

Roman Škoda
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Jak již moc dobře víte, dnešní článek tedy 

bude hovořit o Tibetu. O původu, geografii, 

ale také třeba o moudrech, které pocházejí 

z těchto míst. Zásadní impuls tohoto psaní 

vychází z data 6. 7. Leckoho pravděpodobně 

napadne uplynutí 600 let od upálení Mistra 

Jana Husa. My nicméně směřujeme ke 

Světovému dni Tibetu, který se připomíná 

každoročně právě v tento den. V   roce 1997 

jej poprvé vyhlásil nám všem známý Dalajláma 

- duchovní vůdce Tibetu, Tendzin Choegyal 

a   Richard Rosenkranz v Chicagu. Nyní si 

ovšem objasněme, kde a za jakých podmínek 

se ve skutečnosti Tibet nachází. 

Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní 

plošině – v Himalájích. Jeho průměrná výška 

dosahuje přibližně 4500 metrů. Především 

proto se Tibetu říká „střecha světa“. Na jižních 

hranicích s Nepálem se nachází Mount Everest, 

nejvyšší hora světa. Tradičním etnikem Tibetu 

jsou Tibeťané hovořící tibetským jazykem. 

Na Tibetské náhorní plošině pramení několik 

významných řek jako je Jang-c’-ťiang (Modrá 

řeka), Žlutá řeka, Indus a   Brahmaputra, ale 

také Mekong či Salwin. 

Co se týče původu Tibeťanů, existuje několik 

teorií. Podle jedné z nich, té vědečtější, 

jsou Tibeťané potomky indických bojovníků, 

kteří v dávných dobách uprchli do Tibetu 

před pronásledováním muslimy. Teorie 

s   mytologickým nádechem odvozuje původ 

Tibeťanů od bezocasých opic, jejichž otcem 

byl převtělenec bódhisattvy Avalókitéšvary 

a  matkou lidožravá skalní démonka. Po svých 

předcích prý Tibeťané zdědili následující 

vlastnosti: po pramatce divokost a krutost, po 

praotci milosrdenství.

„Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. 

Ani pražádného lidského činu, protože pokud 

člověk zlo oplácí dobrem a šíří jen dobro za 

všech okolností, bude se povznášet stále výš 

a nikdy nepoklesne.“
Tibetské přísloví

Od padesátých let dvacátého století, jak 

je nám známo, je Tibet okupován Čínskou 

lidovou republikou. Tibetská exilová vláda 

v   čele s   Dalajlámou usilovala ve druhé 

polovině 20. století o obnovení nezávislosti 

Tibetského státu. Později musela své 

požadavky s ohledem na reálnou politickou 

situaci přehodnotit. V současné době je 

ochotna přistoupit i na autonomii. Čínská 

lidová republika však všechny návrhy tibetské 

exilové vlády striktně odmítá. 

I my můžeme pomoci. V České republice 

existuje hned několik sdružení a   organizací 

na pomoc Tibetu. Pokud máte zájem, stačí 

vám jen internetové připojení, hledání bude 

jednoduché. 

„Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a  podíváte 

se zpátky, budete se moci radovat podruhé.“

Dalajláma

Víte, že Světový den Tibetu má svoji 

symboliku? Právě v tento den se narodil 

Tändzin Gjamccho, 14. tibetský Dalajláma.

Roman Škoda

Tibet
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„Ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám, velebnosti!“

Srpnové slunce se nám nad hlavami nadále 

sklání, a tak není třeba pouze zahálet či cestovat 

za hranice naší České republiky. Málo totiž známe 

i ten náš kraj, kde žijeme. Vezměte kolo a přijměte 

pozvánku na výlet do míst, které miloval i český 

zpěvák, legenda country music a člen kapel jako 

Rangers, Fešáci i Tučňáci, Michal Tučný. Právě 

on před dvaceti lety odešel na věčnost, odkud 

jeho písně stále zní, a jeho fyzická schránka je 

pochována v Hošticích u Volyně.

Dnešní trasa má pro vás připraveno necelých 

57 kilometrů, které dostanete do nohou nejen po 

částečně nezpevněné cestě, ale také na silnici 

se zvýšeným provozem motorových vozidel.  Vše 

začíná u strakonického podniku ČZ, kudy vede 

cyklostezka č. 1070.  Projedete Radošovice se 

šesti kulturními památkami (z toho jedny boží 

muka) a budete směřovat na Kapsovu Lhotu s kaplí 

sv. Ludmily a koupalištěm. Na křižovatce přejedete 

silnici I. třídy č. 4, minete již zmiňovanou vesnici 

a  pokračujte doprava podél Svaryšského potoka 

přes obce Svaryšov a Milíkovice. Cestou můžete 

odbočit a stavit se v Jedraži ve zdejším country 

baru nebo se zúčastnit některého z country 

koncertů, které se během léta konají. 

Dojedete do Hoštic u Volyně – vesničky 

proslavené Troškovou komediální trilogií 

“Slunce, seno,…“. Podívejte se zde na známá 

místa, která zajisté už znáte – zámek, dům 

s   jelenem, rodný domek Zdeňka Trošky, 

hřbitov s hrobem českého country zpěváka 

Michala Tučného (náhrobek ve tvaru klobouku), 

či na ranč Šimona Pláničky. K Hošticím také 

neodmyslitelně patří i Stodola Michala Tučného, 

která se tradičně koncem srpna konala, letos 

tonu tak ale nebude. Na zpěváka bylo vzpomenuto 

již v polovině dubna v pražské Lucerně, a proto si 

v roce 2015 Stodola dává volno.

Jelikož máme zpoždění, tak nezastavujeme 

a  pokračujeme po silnici až do Milejovic. Za obcí 

zahněte doprava na turistickou (žlutou), která 

je částečně zpevněná a která vás vezme skrz 

Dobrou vodu s nádhernou kaplí, s křížovou cestou 

a   léčivým pramenem, až do Stříteže, kde se 

napojte na modrou trasu do Čepřovic s renesanční 

tvrzí. Zastávku si udělejte až u romantické zříceniny 

gotického hradu ze 14. století, na Helfenburku. Ten 

je otevřen denně od května do září, ve zbytku roku 

jen při příznivém počasí pouze o víkendech. Je zde 

i lákavá možnost – přenocovat na nádvoří. 

„Tam uslyšíš „tiťáky“; tak přezdívají cizinci 

zdejším, protože zakončují měkce infinitiv. ,Pudete 

na louku hrabať?‘ - bylo slyšet zdola nějakou 

babku se „smáť“. Dole stříbrný provázek Blanice 

se leskne mezi kamením a drsnými stráněmi, vidíš 

mlýn u Baštů, pilu i vsi na kopcích, na severní 

straně sedlo Skočické hory a východně „pustý 

zámek“ helfenburský. Zadíván přes ostrý obrys 

Bobíku k hranicím země, myslíš na těžké lidské 

dílo tam dole: na pily a sklárny, na kamenitá 

bramborová políčka, těžké orání na vršku, vysilující 

dřevařskou práci v lesích, na bídu nízkých baráčků 

s obědy z brambor a kyseíého zelí, na předčasně 

zestárlé mámy, ztrhané nežádoucími porody, na 

věčně nedoživené děti, na lásku vystřízlivělou 

zklamáními, na chlapy, nahrazující si pocit štěstí 

šidítkem alkoholu, na pytláky i pašery, na holubáře 

v Zábrdí, na výměnkářky, vlekoucí v nůších suché 

borové šišky „krůtaly“ - dost, už dost!“ (Krajina 

Jana z Husince od Ladislava Stehlíka)

Až se pokocháte pohledem z hradní věže na 

okolí, následujte modrou a najeďte po necelém 

kilometru na komunikaci II. třídy č. 142, která se 

kryje s   cyklostezkou č. 1112. Zvýšený provoz 

skončí až v   malebné obci Bavorov. Odpočiňte 

si v   historickém jádru, či ve farním kostele 

Nanebevzetí Panny Marie, nebo v nějaké zdejší 

restauraci. Východně od Bavorova také leží 

chráněná, přírodní památka – Bavorská stráň 

s bohatým lučním společenstvem. Od kostela 

pokračujte po modré, kterou opusťte po necelých 

čtyřech kilometrech na křižovatce doprava. 

Po silnici III. třídy projedete obcí Krajníčko, 

vesnicí Měkynec s místním rybníkem a kaplí sv. 

Prokopa, přes Záluží u Bílska, Radějovicemi až 

do Kváskovic, kde se cesta změní na značenou 

cyklostezku č. 1072. Za Paračovem odbočte 

doprava do Kuřiman a Sudkovic s kaplí sv. 

Václava (kulturní památka), odtud po žluté přes 

Miloňovice s kaplí, sýpkou a  bývalou hospodou 

(čp. 4), a Zadní Ptákovice zpět do Strakonic.

Snad během cesty nepřijdete k úhoně, 

poznáte nové známé a hlavně si odpočinete od 

všedních pracovních dní. Sportu zdar!

Josef Němec
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      NNAAVVŠŠTTIIVVTTEE  NNOOVV   OOTTEEVV EENNÝÝ  SSAALLOONN             
  MMoonniikkaa  KKuubbaa oovváá  

 Jsme jediný salon ve Strakonicích pracující 
              

OC MAXIM   
MMoonniikkaa  KKuubbaa oovváá              SSPPAARRIITTUUAALL
tel.: 731/ 129 649       

              

 
 
            ““RRuuccee  aa  nneehhttyy  jjssoouu  VVaaššíí  vviizziittkkoouu,,  mmíítt  jjee  zzddrraavvéé  aa  uupprraavveennéé  bbyy  mm lloo  bbýýtt  ssaammoozz eejjmmoossttíí  kkaa ddééhhoo  zz  nnááss””  

TTeeššíímmee  ssee  nnaa  VVááss!!!!!!  

5



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!

Vydáme se ulicí Radomyšlskou až k rybníku podryšov-

skému. Začneme ještě jednou měšťanskou školou č. 

p. 194, ve které byla vlastní tělocvična a na dvoře se 

skladovaly  na podzim nasbírané kaštany a žaludy pro 

zvěř v zimě. Přes léto jsme chodili na školní hřiště za 

lávkou  u zelenkova mlýna, vedle hokejového hřiště SK 

Strakonice, v roce 1910 zde bydlel školník František 

Eliáš, narozený  r. 1844 s manželkou Josefou naroze-

nou v roce 1846. V roce 1921 zde bydlel školník pan 

Čeněk Veselý. Vedle školy, v místě kde dnes stojí spor-

tovní hala, stával dům s velkým dvorem č.p. 193. Zde 

bývala kdysi hospoda, kde se říkalo „Na Směru“ později 

„Na Černej hoře,“ někdy „U Slunce“ nebo „U  Macne-

rů“. Bývala to dřív „zdravovna“, zacházeli do ní vandrov-

níci na jídlo a  vyspání, za různé práce na polích. Poté 

pokračovali dál. Na starost ji měl pan Hronek a zrušena 

byla za první republiky. Bydleli zde Krumlů, Hurábů, Vol-

fů, Martanů, Herzigů a řada dalších rodin. 

Pan Josef Herzig st. byl známým fotbalovým bran-

kářem SK a ČZ Strakonice a  pak dělal sekretáře SK 

Strakonice, bohužel je již také ve fotbalovém nebi. Ve 

fotbale pokračovali  oba synové i  vnuk. Dnes na tom-

to místě stojí tělocvična STARZu a ve dvoře je CROSS, 

prostor pro mládež a na ně navazuje městský park /

Rennerovy sady/ při Husovo ulici. Ještě si připomene-

me lidi, co zde v č.p 193 žili kolem roku 1921 země-

dělec pan Theodor Macner /1844/ s manželkou Marií 

/1844/ a  dětmi, Theodorem /1880/, řeznickým po-

mocníkem a dcerou Marií /1878/, dále vdova Johana 

Vídemanová /1851/ s dcerami Marií /1885/ a Aloisií 

/1896/, všichni pracovali ve zdejší textilce. Pak sladov-

nický pomocník pan Václav Havelec /1866/ s manžel-

kou Barborou /1866/, tiskař pan Ludvík Hlavatý s man-

želkou Kristínou /1879/ pracující v textilce, zámečnictví 

zde měl pan Josef Habeš /1867/ a žil zde s manželkou 

Marií /1865/ pracující v textilce a dětmi, dělnicí Hanou 

/1894/ a syny Josefem /1895/ krejčím, školníkem Vi-

lémem /1900/ a Františkem /1904/. Dalšími obyvateli 

domu byli vdova, soukromnice Rosálie Vydrová /1835/, 

textilní dělník pan František Fišer /1867/ s manželkou 

Karolínou /1869/ a syny Františkem /1894/ malířem 

pokojů, Karlem /1899/ a Gustou /1907/, dělník v tex-

tilce, vdovec pan Karel Hišman /1830/ s dcerou Aloisií 

/1869/, truhlářství měl pan František Otec /1879/ žil 

zde s ženou, dělnicí v textilce Annou /1880/ a synem 

Erhardem /1906/. Dalšími nájemníky bytů zde byl 

ovocnář pan Antonín Schneedorf /1870/ s manželkou 

Karolínou /1882/, textilní dělník pan Augustin Prášil 

/1845/ s manželkou Josefou /1846/ a dcerou, vdo-

vou Františkou /1887/, pak pan Matěj Havlík /1856/ 

s manželkou Marií /1850/, oba pracovali v zemědělství 

jako dělníci. Ještě zde bydleli textilní dělník pan Vác-

lav Hlavatý /1875/ s manželkou Josefou /179/ a syny 

Karlem /1902/, Václavem /1903/ a Ludvíkem /1908/ 

a posledním byl  truhlářský pomocník pan Karel Ško-

la s manželkou Františkou /1879/ a dcerou Karolínou 

/1903/.   Na rohu Radomyšlské a Husovy stojí dům č. p. 

191 se zahradou, kde bydlel  strojní zámečník pan Hy-

nek Bublík s manželkou Annou a strojní zámečník pan 

František Bublík s manželkou Růženou, dále zde bydleli 

Kelišů, Kohoutů a Böhmů. Fanda Böhm byl můj kama-

rád a byl to velký tramp přezdívaný „Kačer“, bohužel 

už není mezi námi.  Dům patří však již do Husovi ulice 

a  ještě se k němu vrátíme, až jí budeme procházet. 

Následuje zahrada a pak odbočka do Bezručovy ulice 

s bytovými domy po obou stranách  /vlevo je 5 domů 

s  č.p. 640, 639, 638, 610 a 287 a vpravo 4 domy 

s  č.p. 632, 409 ,593 a 525/.  Vesměs zde bydleli za-

městnanci Fezka a řada lékařů. 

Foto domu č.p. 193 asi rok 1962

Pohled na město a Radomyšlskou ulici asi 1920

Jan MalířskýKaplička sv. J. Nepomuckého před opravouKaplička sv. J. Nepomuckého po opravě r. 2014

Domy č. p. 431, 500 a 518 rok 2015 v zimě
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Boží kámen u Strakonic – jedna z nejsilnějších přírodních svatyní 

v  České republice

V těchto dnech si občané Strakonicka berou 

zaslouženou dovolenou, vydávají se se svými 

dětmi do zahraničí k moři či kamkoliv po 

celé naší republice. Interesantních destinací 

máme v Česku požehnaně. Věděli jste ale, 

že i určitá strakonická lokalita je v něčem 

ta nej? Asi deset kilometrů na západ od 

Strakonic najdeme mimo značené turistické 

trasy přírodní skalisko zvané Boží kámen. 

Boží kameny jsou prý nejsilnější „nabíjecí 

elektrárnou“ v Čechách. 

K nalezení je Boží kámen poměrně snadno 

dosažitelný. Nejpohodlněji se k němu 

dostaneme od silnice mezi Kraselovem 

a   Tažovicemi. V místě, kde silnice prudce 

začíná klesat k druhé jmenované vesnici, 

odbočuje doprava polní cesta. Místo je 

označené cedulí a následnými šipkami, tudíž 

když se budeme předepsaných regulí držet, 

na protilehlém návrší Boží kamen nemineme. 

Přírodní mystické místo často navštěvují 

lidé hledající duchovní zážitky, které se 

mohou skutečně dostavit, obzvláště při první 

návštěvě. Údajně to umožňuje neustálý proud 

kosmické energie přicházející do určitého 

místa v jednom z kamenů. Nejsilnější účinek 

má mít balvan ve tvaru lodi.

Známý badatel Pavel Kozák tvrdí, že oproti 

jiným známým nabíjecím místům mají Boží 

kameny trojnásobnou energii s tím, že na 

skeptiky jednoduše nepůsobí. Když si na 

jeden z kamenů stoupnete a čekáte okamžitý 

zázrak, který obrátí váš život k lepšímu, zřejmě 

budete zklamáni. Nicméně pokud chcete dobít 

baterky, zrelaxovat a načerpat sílu na řešení 

různých problémů, dostane se jí vám tolik, 

kolik potřebujete. Léčivou sílu v pravém slova 

smyslu nečekejte, díky silné energii Božího 

kamene a vaší otevřenosti se však můžete 

zbavit dokonce i zdravotních problémů, za 

nimiž stojí dnešní hektický způsob života 

a  stresové situace.  

Slova výše zmíněná by jistě podepsali i Petr 

Brzobohatý, Vlaďka Brzobohatá a Jiří Škaloud. 

Ti na svých webových stránkách popsali 

jednoduchý proces uklidňujícího počinu, který 

jsem si ze zvědavosti na vlastní kůži zkusil 

i  já a nelituji.

„Uléháme, a hned prvním překvapením je 

zjištění, že nic netlačí, tělíčko si spokojeně hoví 

na žule, která se snad tvaruje jak ten nejměkčí 

polštářek. Komunikace je zcela jasná a přímá. 

Děkujeme. Na tomhle místě se skvěle usíná, 

medituje, a jistě by se tu i krásně plodilo, rodilo 

i umíralo. „Předávkování“ z   příliš dlouhého 

pobytu nehrozí - tak jako nelze přeplnit už 

plnou nádobu, nemůžete tady „přebrat“ ani 

léčivých energií. Jen se připravte na to, že 

se cosi spouští stále hloub a hloub do vaší 

duše, a tlačí na bolavých místech... Místo má 

vysoké ochrany a vynikající pokrytí signálem. 

A že nemluvíme o mobilech je snad jasné.“

Dalšími místy, která se dají podobnými 

slovy charakterizovat, jsou například keltská 

hradiště - Závist, Plešivec a Hrazany, kostel 

Klarisek v Panenském Týnci, nedaleký poutní 

kostel sv. Anny v Kraselově, balvany na 

Sedlčansku, Lechův kámen u Kouřimi, Dolní 

Kounice u Brna a další.

Roman Škoda
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ITALSKÉ MATRACE NEJVYŠŠÍ KVALITY

Nejčastější dotazy našich zákazníků

František Vávra
Tel.: 601 394 146

www.nabytekvavrovi.cz

1. Jak poznám dobrou matraci?

Při výběru správné matrace bychom měli 

být skutečně obezřetní. Jen vhodná matrace 

totiž dokonale rozloží hmotnost těla, kopíruje 

jeho tvar, poskytne páteři dostatečnou oporu 

a zádovým svalům a kloubům uvolnění. Při 

koupi nové matrace zvažte několik klíčových 

faktorů jako je ergonomičnost (jak se 

matrace přizpůsobuje tvaru a struktuře těla), 

termoregulační schopnost (jak matrace udržuje 

teplo a jak ho šíří), hydroskopický faktor (jak 

se matrace vypořádává s vlhkostí) a velikost 

(minimální délka matrace by měla být o 20 cm 

delší než je výška ležící postavy, standardní 

šířkou pak bývá 90 cm). Pečlivě si prostudujte 

složení jednotlivých matrací a po výrobci 

vyžadujte certifikáty, které zaručí vysokou 

kvalitu výrobku a absenci škodlivých látek. 

Informujte se o záruce na jádro matrace (kvalitní 

jádro vydrží až 10 let).

 2. Po jak dlouhé době si mohu být jistá, že mi 

matrace vyhovuje?

Abyste vybrali matraci, která vám bude nejlépe 

vyhovovat, v showroomu nebo v matracovém 

studiu byste ji měli důkladně vyzkoušet. Na 

matraci alespoň deset minut ležte jak na boku, 

tak na zádech a vnímejte, jak je pohodlná, jestli 

se vám nezdá moc měkká nebo tvrdá, jestli 

vás nebolí záda. Pokud si pořídíte domů novou, 

kvalitní matraci, nelekejte se, když vás hned 

po první noci budou bolet záda. Je možné, že 

doposud jste spali na nevhodné matraci a tělu 

chvíli trvá, než si zvykne na to, co je pro něj 

nejlepší. Pokud budou bolesti zad přetrvávat 

i   po čtrnácti dnech, obraťte se na odborníky 

z   matracového studia, spánkovou laboratoř 

nebo na fyzioterapeuta.

3. Jaké matrace jsou nejvhodnější pro zdravý 

spánek a jako prevence bolesti zad?

Správnou volbou pro náš kvalitní odpočinek 

jsou speciální polyuretanové a viskoelastické 

pěny, které doporučují i odborníci z řad lékařů 

zabývajících se kvalitou spánku. Patentované 

pěny na této bázi využívá i italská společnost 

Magniflex, která je jedním ze světových lídrů 

v oblasti produktů pro zdravý spánek a   může 

se pochlubit 50 letou historií. Do svých 

patentovaných pěn Memoform®, Eliosoft® 

a   Elioform® zakomponovala i esence z   aloe 

vera a sóji a nabízí tak jedinečnou řadu 

Geoethic, která nejen blahodárně působí na 

spánkovou regeneraci, ale má řadu dalších 

ozdravných vlivů na lidský organismus. Matrace 

jsou maximálně hygienické, pohodlné, prodyšné 

a zajišťují páteři, kloubům a svalům ideální 

ortopedickou i anatomickou oporu během noci.

4. Po jaké době by se měly matrace měnit?

Dle doporučení lékařů je vhodné matraci 

z   hygienických důvodů vyměnit nejpozději po 

osmi letech. Později totiž vzniká nehygienické 

prostředí, které omezuje kvalitu spánku. 

Reklamy typu „Záruka na matraci 25 let“ 

považuji za zavádějící. Vhodná matrace by měla 

zaručit i hygienické a antialergické prostředí. 

Některé starší technologie – především to platí 

o pružinových matracích, jsou doslova rájem 

pro roztoče, kteří se v matraci časem množí 

geometrickou řadou. Doporučovat klientovi 

spát na stejné matraci více jak 8 let považuji za 

nezodpovědné a neprofesionální.

Partnerské firmy: značkové české kuchyně Infini 

Magniflex ITALSKÉ MATRACE NEJVYŠŠÍ KVALITY

www.infini.cz
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Smiling Guard
podpora prodejního týmu na HPP–Vodňany. 

Nabízíme práci v denních směnách u stabilní 

společnosti, průměrná mzda 120,-Kč, 

dlouhodobou spolupráci, odměny za výslednost. 

Náplní práce je poskytování informací 

zákazníkům, podpora prodejního týmu, aktivní 

podpora marketingových strategií. Požadujeme 

čistý VTR, věk nad 18let,komunikativnost

Volejte Mark2 Corporation Czech, a.s.

+420 800 111 112

Do kanceláře
v centru Blatné hledáme nového kolegu/

kolegyni. Plat min. 15000 Kč. Středoškolské 

vzdělání podmínkou. Volejte 725 448 571.

Řidič VZV
 naskladňování a vyskladňování materiálu, 

příprava materiálu na zakázky, převoz dílů 

mezi pracovištěmi, vychystávání výrobků 

pro expedici apod. Požadujeme: ŘP sk. B, 

zkušenosti s obsluhou VZV, vysoké pracovní 

nasazení, částečnou flexibilitu. Nabízíme stabilní 

zaměstnání, nástupní mzdu kolem 17 tis., širokou 

škálu benefitů.

Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.

383 337 203

Programátor CNC
 návrhy a zpracování technologických postupů. 

Tvorba a úpravy obráběcích programů. Obsluha 

CNC stroje. Pružná pracovní doba. Požadujeme: 

Střední odborné vzdělání. Praxe v oboru CNC 

obrábění. Znalost software CAD, CAM. Praxe v 

oboru technologie, obsluhy nebo seřizování CNC 

strojů. Odpovídající plat, možnost ubytování.

Volejte MPZ MB s.r.o.

+420 776 688 322

Přijmeme řidiče
/řidičky nákladního automobilu pro pobočku 

Modletice - tuzemská doprava. Nabízíme plat 

25/35tis Kč čistého, příplatky za práci v noci, 

příplatky za víkendy a stát. svátky, pevný výplatní 

termín. Vozidla DAF XF105. Požadujeme: ř. 

průkaz C+E, dig. kartu, profesní způsobilost, 

praxe výhodou. Nástup možný ihned nebo dle 

dohody.

Volejte ŠINDELÁŘ SPEDITION, s.r.o.

+420 731 123 114

Dělník
pro výkopové a pomocné stavební práce. 

Hledáme spolehlivé zaměstnance na výkopové 

a pomocné stavební práce, HPP, možnost 

ubytování, záloha týdně 1000,-Kč Práce v 

Plzeňském kraji zajištěna do dubna 2016. Plat 

od 15000,- Kč dle výkonu. 

Volejte Laufman s.r.o.

731 805 373

Strojník
dvoucestného kolového rypadla (MHS). 

Požadujeme: střední vzdělání-výuční list, průkaz 

strojníka kolových rypadel, ŘP sk.C či T, zdravotní 

způsobilost dle Vyhl.101/1995 Sb., časovou 

flexibilitu-práce po ČR. Nabízíme: prac. poměr 

na dobu neurčitou, zaškolení, zajištění zkoušek 

nutných k výkonu práce, benefity. 

Volejte Chládek & Tintěra, a.s.

+420 416 741 668

Obchodní zástupce
pro primárně firemní zákazníky. Jedná 

se o prodej českých patentovaných šetřičů 

vody s širokým využitím od státní správy až 

po domácnosti a o vytěžování stávajícího 

zákaznického kmene. Nabízíme vysoce 

nadstandardní provize, exkluzivní produkt, 

komplexní zaškolení, marketingovou podporu ad.

Volejte WATERSAVERS, s.r.o.

603 285 872

Hledáme řidiče
/ku sanitní vozu. Požadujeme min. odborné 

vzdělání. Nástup možný ihned. Požadavky: ŘP

Volejte Zdeněk Herzig

+420 602 434 388

Automechanik silničních
motorových vozidel. Požadujeme min. střední 

odborné vzdělání, ŘP skupiny C nebo B. Nástup 

od 01.09.

Volejte Augustin Hronek

+420 383 321 839

Automechanik
požadujeme min. střední odborné vzdělání, 

vyučení, praxi v oboru minimálně 3 roky, 

samostatnost, zodpovědnost, pracovitost, 

schopnost organizace práce, loajalitu, flexibilitu, 

přehled v oblasti automobilů, řidičský průkaz sk. 

B, C. Nástup ihned.

Volejte HYUNDAI - Fischer CZ, s.r.o.

+420 777 736 949

Operátor-ka     
výroby- automobilový průmysl - obsluha 

robotů, pomocné balící a kompletační činnosti, 

zámečnické- brusičské práce. Místo výkonu 

práce: Blatná (okr.Strakonice). Možnost 

ubytování. Mzda: 100,- až 110,-Kč čistého/hod. 

3-směnný provoz, možnost přesčasů. Nástup 

ihned. Cnl-Presente

Volejte PRESENTE, s.r.o.

602 716 415

Oblastníh manažer
Pro tým stabilních a úspěšných obchodníků 

hledáme Oblastního manažera pro oblast Klatovy 

– Strakonice. Požadujeme maturitu a zkušenost 

s vedením týmu. 

Mzda od 25.000 Kč dle zkušeností. 

Volejte 725 448 571
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Fotbalem k lepším zítřkům

aneb Vacovské fotbalohraní ukázalo pravé hvězdy!

V ten den jsem byla společně s dalšími patnácti sty di-

váky svědkem vskutku netradičního fotbalového utkání. 

Na krásném vacovském hřišti se proti sobě postavil tým 

SK Vacov a mužstvo s hvězdným obsazením Real Top 

Praha, jehož manažerem je Alexandr Smita. Hráčem a 

zároveň patronem celého fotbalohraní je Vojtěch Dyk, 

se kterým o výhru zabojoval například Jiří Mádl, Jaro-

mír Bosák, Marek Jankulovski nebo Ivo Ulich. Ačkoliv 

hostující tým ukázal, že slůvko Top, není v jejich názvu 

neopodstatněně, vítězný pohár zůstal na domácí půdě. 

Utkání bylo však napínavé do poslední vteřiny, jelikož zá-

kladní hrací čas končil remízou 8:8. Penalty ale rozhodly 

3:2 pro domácí a Vacov propukl v bujarý jásot. Příští rok 

může ovšem zase být vše jinak, jak říká spoluorganizátor 

a zároveň hrdý hráč SK Vacov, Viktor Valta.

„Jednoznačně z Vacovského fotbalohraní chceme 

udělat kultovní akci, která se stane tradicí. Nejen 

z  důvodu, že celá akce je zdrojem skvělé zábavy jak 

pro hráče, tak pro diváky, ale především kvůli chari-

tativnímu záměru celé akce. Tentokrát se jím stal šek 

s  padesáti tisíci korunami, které poputují do vacovské 

základní školy. Společně s Vojtou Dykem už plánuje-

me co uděláme na pětileté a desetileté výročí. Takže 

uvidíme, kdo si pohár odnese příští rok, ale pevně vě-

řím, že zůstane tady u nás.“

Již hodinu před prvním písknutím z rozhodcovské píš-

ťalky, signalizující začátek zápasu, se vacovská Rohlík 

aréna plnila davy fanoušků. Většina z nich byla složena 

místními obyvateli, kteří byli přesvědčeni o výhře domácí-

ho týmu. „Jasně, že jsem se přišel podívat na celebrity, 

ale fandit budu rozhodně Vacovu. Vítězství je naše!“ 

nechal se slyšet jeden z diváků a v podobném duchu 

mluvila většina dotázaných. Pro některé byl však hlav-

ním důvodem návštěvy právě celebrity. „Přišly jsme se 

hlavně podívat na Vojtu Dyka a Jirku Mádla!“ smál se 

houf mladých slečen. Fanoušci Top Real Praha se ale 

nenechali zahanbit a co ztratili na počtu, hravě dohnali 

na hlasitosti. Z VIP zóny totiž zněly výkřiky a popěvky žen, 

partnerek a kamarádů, kteřít jim přijely své hrdiny pod-

pořit s bubny a hrnci.

Nutno podotknout, že od prvního okamžiku hry, se oba 

týmy praly jako lvi. Hráči Real Top Praha byli do souboje 

tak zapáleni, až občas zapomínali na klasické hrací roze-

stavění. „Ti kluci mají soutěžní srdíčko, takže nechtějí 

prohrávat. A hlavně nikdo nechce bránit, všichni chtějí 

útočit a dávat góly, takže se často stávalo, že bránili 

pouze dva obránci a zbytek týmu Realu byl v útoku.“ 

okomentoval s úsměvem hru Viktor Valta. Jeho slova 

mi potvrdila komentátorská legenda, Jaromír Bosák. 

„Skončilo to plichtou, ale byl to hezký zápas. Kluci jsou 

hodně soutěživí, takže do toho šli naplno, nechtěli pro-

hrát. Což je dobře, samozřejmě bych nehrál za tým, 

který by prohrát chtěl.“

Ačkoliv zápas skončil remízou a o konečném vý-

sledku rozhodovaly až penalty, po prvním poločase 

vedlo mužstvo SK Vacov 6:3. Při přípravě na druhý 

poločas se mi ke hře vyjádřila žena, která pomocí 

píšťalky, karet a bystrého úsudku, řídila celý zápas 

– mezinárodní rozhodčí Eliška Královec Kramlová. „ 

Jsme svědky velmi bojovné hry, ve které převažují 

šance domácího týmu, který mě velmi mile pře-

kvapil. Oproti hostujícímu týmu si vytvořil mnohem 

více šancí, které dokázal zdařile proměnit.“ 

Na otázku, koho považuje za největší posilu jednotlivých 

týmů, odpověděla jednoznačně. „Za domácí tým je to 

zatím určitě Jarda Ketzer, který dával dva góly a z Re-

alu bych  vyzdvihla Vojtu Dyka, který je na hřišti velmi 

efektivní.“

Eliška Královec Kramlová se na vacovském hřišti navíc 

cítila jako doma, jelikož před nástupem do světa fotbalo-

vých rozhodčí, kopala za opačnou stranu barikády, jako 

dorostenecká hráčka týmu SK Vacov. Společně s po-

mezními rozhodčími panem Grobárem a Rintem, zvládli 

zápas na výbornou a jejich výkony si chválili jak hráči, tak 

diváci. Paní rozhodčí navíc podpořila fantastickou atmo-

sféru po skončení zápasu tím, že si přímo na hřišti vymě-

nila svůj dres s několika domácími i hostujícími hráči. Toto 

gesto bylo odměněno bouřlivým potleskem.

Po skončení zápasu hráči doplnili síly ve stanu s vel-

kolepým občerstvením a diváci mohli využít bohatého 

doprovodního programu, ve kterém byla i autogramiá-

da. Fanoušci však netoužili pouze po podpisech celebrit, 

autogramy rozdávali i vacovští hráči. Vzhledem k jejich 

hvězdnému výkonu se není čemu divit. 

Průběh celé akce se nesl v přátelském duchu a orga-

nizátoři jsou s výsledkem nadmíru spokojeni. Na závěr 

děkují všem, kteří tuhle jedinečnou podívanou umožnili. 

„Velký dík patří všem, kteří se dobrovolně podíleli na 

hladkém chodu celé události a samozřejmě sponzo-

rům, díky kterým jsme mohli pomoci k rozvoji místní 

základní školy. Peníze budou především použity k  ná-

kupu pomůcek pro chlapečka se zrakovým posti-

žením, který bude nastupovat do první třídy a bude 

potřebovat zvětšovat všechny učební materiály.“ 

Budeme doufat, že i příští ročník Vacovského fotba-

lohraní se vyvede a jihočeský kraj se bude moci chlu-

bit dalším kulturním obohacením. Nyní už můžeme 

jen hádat, jak se celebrity poperou s našimi  vacov-

skými hvězdami a kdo bude moci popíjet šampaňské 

z putovního vítězného poháru. 

Fotbalu zdar! 

Je krásná slunečná sobota. Přesněji 25. července, půl hodina po pravém poledni. Idylicky ležím na stráni u vacovského fotbalového hřiště 

a nasávám šumavský vzduch, který je nasycen vůni slunce, posekané trávy, ale především vzrušením, které ovládlo celou jihočeskou obec. 

Příčinnou stále se stupňujícího ruchu, je druhý ročník charitativní akce – Vacovské fotbalohraní.

Tereza Kramlová

foto: Zdeněk Formánek foto: Jaromír Bosák

foto: Jaromír Bosák

foto: Jaromír Bosák

foto: Jaromír Bosák
foto: Jaromír Bosák
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Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
24.8.2015) 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 7.9.2015 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:  KOUPÁNÍ
Výherci minulého čísla: Bohuslava Sokolová, Strakonice a Eva Dušková, Volyně  RECEPTY

www.receptynakazdyden.cz

Tip: 

Ingredience
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KULTURNÍ PROGRAM SRPEN

TVÁŘ - Eliška Švecová a Pavel 

Koubek

Termín: 4. 7. - 2. 8. 

Místo konání: Maltézský sál

Vstupné: 20 Kč

Klasické i netradiční pojetí pohledu 

do lidské tváře, štětcem dvou 

strakonických výtvarníků - Pavla 

Koubka a Eli Švecové.

Výstavu můžete navštívit od úterý 

do neděle od 9:00 do 16:00 hod

PARKÁN - křest CD + hosté Jakub 

Kohák, Jaksi Taksi, Bags

Datum konání:  1. 8. od 20:00

Místo konání: Letní kino

Vstupné: 250 kč

Výstava prací žáků Střední školy 

Oselce

Termín: 5. 8. - 30. 8.

Místo konání: Maltézský sál

Vstupné: 20 kč

Výstava prací žáků Střední 

školy Oselce se zaměřením na 

Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

(UZD).

Vernisáž: 4. 8. v 17:00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU NA HRADĚ

Datum konání:  9. 8. od 15:00

Místo konání: II. hradní nádvoří

Vstupné: 150 kč

Vystoupí  skupina PROGRES 

A   HELIGONKY ALEŠE RUSŇÁKA

Hudební skupina PROGRES ze Slovenska 

je známá z TV Šlágr si na nedělní 

odpoledne připravila pro své příznivce 

odpoledne plné krásných skladeb.

Heligonky Aleše Rusňáka se představí v 

podání 3 muzikantů a 2 zpěvaček, zahrají 

krásné lidové písně.

Vzpomínková motocyklová SOUTĚŽ 

ŠUMAVOU

Datum konání: 15. 8. od 8:30

Místo konání: III. hradní nádvoří

Městské kulturní středisko Strakonice 

a Příznivci značky ČZ a historických 

soutěžních motocyklů pořádají 

k  příležitosti výročí 50 let od ukončení 

výroby soutěžních motocyklů v ČZM 

Strakonice vzpomínkovou „Motocyklovou 

soutěž Šumavou 2015“.

Určeno pro soutěžní a trialové motocykly 

do roku výroby 1975 včetně.

Soutěž se pojede jako jízda pravidelnosti 

s průjezdními a časovými kontrolami - 

v  běžném silničním provozu.

Motocyklová mezinárodní soutěž 

Šumavou se původně konala v letech 

1961-1968

ROLLING STONES a koncert Rolling 

Stones Revival Band Brno

Datum konání:  15. 8. od 21:00

Místo konání: II. hradní nádvoří

Vstupné: 150 kč

PROGRAM:

19:00 Koncert ROLLING STONES 

REVIVAL BAND BRNO

21:00 Film ROLLING STONES 

(SHINE A LIGHT), režie Martin 

Scorsese

cca. 23:00 Koncert ROLLING 

STONES REVIVAL BAND BRNO
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SPORT
Pavel Sekyrka se narodil v roce 1977 v Písku. Vystudoval Teologickou a Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v rozšiřujícím 

studiu Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity. Na Teologické fakultě v roce 2014 získal doktorát z teologie se specializací na církevní dějiny. Pracuje 

jako ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy Písek a předsedá písecké pobočce České křesťanské akademie. Je členem krajské rady CZESHA, 

Asociace obchodních akademií ČR a Amnesty International. Dlouhodobě se angažuje v boji za lidská práva a zabývá se studiem totalitních systémů. Mezi 

jeho úspěšné projekty patří neformální učebnice holocaustu Zmizelí a nalezení s předmluvou Arnošta Lustiga; Memento strakonických židů (projekt byl 

prezentován na školách a v médiích v ČR, posléze na školách v Německu, Velké Británii a Izraeli), Bolestné kameny (záštitu nad projektem převzali Marta 

Kubišová a Tomáš Halík, podílela se na něm řada význačných osobností, například Miloslav Vlk, Hynek Bočan, Eduard Stehlík, Jan Tříska, Vilma Cibulková, 

Miroslav Táborský, Daniela Kolářová, Ondřej Vetchý). Publikačně se dosud profiloval v oblasti židovské tématiky a církevních dějin.

Neberte se příliš vážně, musíte se umět sám sobě zasmát, říká peda-

gog, spisovatel a ředitel písecké obchodní akademie, Pavel Sekyrka.

Chtěl jste být učitelem již v mládí? Pohltila vás 

tato myšlenka?

Z počátku vůbec ne. Ve své mladistvé naivitě jsem 

měl nalajnovanou zcela jinou dráhu, a to činoherní he-

rectví. V obrovské konkurenci jsem zkusil zkoušky na 

DAMU a na JAMU, které nevyšly, a v sobě jsem neměl 

takovou dřinu, abych přijímačky zkoušel třeba na po-

páté. Začal jsem studovat teologickou fakultu, s tím, že 

za rok to zkusím znovu. Místo toho jsem za rok k tomu 

přidal pedagogickou fakultu. Uvědomil jsem si, že své 

pomyslné publikum nakonec mít budu. 

Kde jste začal učit?

Moje pedagogická dráha byla velmi omezená. Začal 

jsem na mně milovaném gymnáziu Strakonice. K měs-

tu jsem měl vždy vřelý vztah, neboť zde rodiče v roce 

1970 uzavřeli sňatek. Měli jsme tu přátele. Musím se 

přesto přiznat, že dokud jsem se nezačal ohlížet po ško-

lách, nevěděl jsem, že je ve Strakonicích gymnázium. 

První část úvazku byly hodiny filozofie a etiky a část 

druhá byla němčina. 

Jak dlouho jste na zdejším gymnáziu působil 

jako pedagog?

Ve Strakonicích jsem působil sedm let. Jednu třídu 

jsem dovedl k maturitě a druhou do druhého ročníku. 

V  roce 2011 jsem se zúčastnil konkurzu na místo ře-

ditele písecké obchodní akademie a jazykové školy, v 

kterém jsem uspěl a začal mi nový život.

Nemalá hrstka lidí byla šokována, že z gymná-

zia odcházíte. Jak se váš přesun vlastně odehrál, 

zdali můžete prozradit.

 Když jsem ve Strakonicích učil, dělal jsem i jiné 

aktivity, jako třeba určité neziskové, ale stále mě to 

úplně nenaplňovalo. Každý má pochopitelně strop 

někde jinde a já se začínal stávat poněkud vyhoře-

lým. Tušil jsem, že jakmile dokončím doktorát, budu 

se posouvat dál. Taky to souviselo s psychikou mě 

jako chlapa. Ačkoliv jsem byl zajištěný, v roli živitele 

jsem se před mou ženou v kontrastu s tím, co do mé 

práce vkládám, cítil jako úplný pitomec. 

Doslechl jsem se, ať už od kamarádů či zná-

mých, že jste byl oblíbený – striktní, leč spraved-

livý. Jak se zpětně vidíte vy?

Velice zajímavá otázka, poněvadž jsem nikdy nelpěl 

na tom být oblíbený, to mi bylo vždy lhostejné.  Snad 

jsem odvedl kus práce ve výuce, v projektech, exkur-

zích, expedicích, s odpovědností „za značku“ mým 

oběma šéfům – doktoru Pouchovi, který mě přijímal 

a po něm jeho nástupci, magistru Hlavovi. S vědomím 

toho, jelikož jsem vyhraněná osobnost, že jsem svým 

přístupem leckoho zase mohl zranit. Při počtu třiceti 

žáků ve třídě se těžko trefíte do povah všech.

Podle mého mínění být pedagogem znamená 

i určité poslání a zodpovědnost. Berete to tak?

V začátcích jsem právě na toto myslel takřka neustá-

le. Když jsem měl první třídní schůzku, bylo mi dvacet 

sedm, učil jsem čtvrťáky a za mnou chodily maminky, 

kterým bylo pětačtyřicet. Mne, vystudovaného magist-

ra, oslovovaly „pane profesore“ a chtěly radu, jak mají 

doma postupovat ve výchově. Já neměl v té době zku-

šenosti ani s výchovou kočky domácí a měl jsem udě-

lovat moudra. Když mi na to kolegyně z kabinetu řekly, 

že mě rodiče skutečně berou jako toho pana profesora, 

který má ty školy, uvědomil jsem si, že by bylo neomlu-

vitelné být na dotazy rodičů nepřipraven. A u žáků, ano, 

pokud vám důvěřují, svěřují vám i své spletité osudy 

a  samozřejmě vás i po letech čas od času vyhledají, 

aby u vás odložili část toho či onoho bolu, či se s vámi 

podělili o tu či onu radost. A hlavně mi neříkají „pane 

profesore“ a jsem pro ně Pavel.

Jak si mám vaší hodinu představit? Co učitel 

potřebuje k tomu, aby byl přínosný?

Moje hodina nebo výuka nebyla ničím zvláštní. Kom-

binace tyranie, v příhodný čas tvůrčí demokracie, ně-

kdy s cirkusovými prvky. A přínosný? Buďte na výuku 

připravený. Reflektujete každého člověka ve třídě. Žáci 

ve vás musí vidět přirozenou autoritu.  První a poslední 

slovo máte vždycky vy. Musí z vás být patrné, že nejste 

učitelem proto, že by vás nikde jinde nevzali, ale naopak 

– žáci musí vědět, že jste ve svém oboru a v ostatní 

činnosti pro školu dobrý. Nikdy se nepovyšujte, proto-

že ve třídě je vždy zaručeně někdo s vyšším IQ, než 

máte vy. Když na to dojde, prostě přiznejte svou chybu, 

než abyste se stal šaškem, který žárlivě střeží falešnou 

autoritu. Neberte se příliš vážně, musíte se umět sám 

sobě zasmát. Mějte naopak soucit s těmi kolegy, kteří 

dnešní mládež berou za fracky a nedomýšlí, že „frac-

kové“ jsou jen naším zrcadlem. Komplexně mějte na 

mysli jeden detail, kterým si někteří učitelé také nejsou 

vždy úplně jisti – mějte rád děti.

Máte po takto vydařené hodině dobrý pocit 

nebo to berete již za pomyslnou normu?

Víte, já jsem vždycky rád učil, ale teď ve své mana-

žerské pozici učím nerad. Velmi často se stává, že jsem 

pracovně odvolán i v den, kdy mám mít výuku. Pokud 

jsem se tehdy snažil být profesionálem, tak tímto han-

dicapem jako učitel trpím. Ale je to daň za to, že věci 

posouváte a že vytváříte zázemí pro ty, kteří jsou tam, 

kde já byl před pár lety.

Pojďme k vaší publikační činnosti. Co nejra-

ději píšete?

Když jsem psal neformální učebnici holocaustu, tak 

jsem měl možnost setkat se s Arnoštem Lustigem. 

Ať chcete či ne, když se potkáte s takto výjimečným 

člověkem, který oproti vám něco umí, který si neustále 

dělá ze sebe srandu a říká vám vtipy, které jsou nepub-

likovatelné, tak vás to poznamená. Loni o prázdninách 

konečně nastal čas, kdy jsem započal s kamarádkou 

z Ameriky editační práci na mém v šuplíku uloženém 

románu. Nakladatelství se román, který se jmenuje Bez 

soudu, líbil a k mému překvapení to pak šlo ráz na ráz. 

Bylo velmi fajn, že na knihu vyšly dobré recenze, nicmé-

ně první opravdové zděšení přišlo na autogramiádách, 

kdy se mě začali ptát čtenáři, o čem bude druhá kniha. 

A já sám sebe jsem se začal ptát na stejnou otázku. 
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I  přes náročnou manažerskou činnost se přizná-

vám, že námět mám již hotový a pokud se to po 

napsání bude nakladatelství líbit, splním si svůj 

fetiš podruhé. (smích)

Na čem nyní pracujete?

Letos se mi podařilo obhájit před hejtmanem kraje 

a  paní náměstkyní Stráskou půdní vestavbu v hodnotě 

dvacet miliónů korun. Pod vedením našeho projektu by 

měla v budově na jednom patře vzniknout aula s  di-

vadelní kompozicí, knihovna s mediatékou, bufet, stu-

dentský klub s kavárenským posezením a vyhlídkovou 

terasou, místnost pro schůzky s rodiči, nějaké učebny 

a  zázemí vedení školy. 

To vám dají jen tak takto vysokou částku na ve-

stavbu, kde nejsou prioritou klasické učebny?

Hejtmana s náměstkyní projekt nadchl, k mému 

milému údivu chtěli znát až do detailu filozofii tako-

véto stavby. Pak jsem pochopil, že to bylo kvůli tomu, 

že se již dříve něčím podobným v případě školství ve 

svých záměrech zabývali – totiž vytvářet na školách 

pro děti ideální studijní – motivační – zázemí. Celému 

projektu velmi pomohla maximální podpora radního 

pro školství a vedoucích pracovníků odboru školství. 

To nebývá samozřejmé. Všichni, kteří v nás vložili 

svou důvěru, mají na druhou stranu na nás o to vyšší 

nároky, což je dobře. Pak musím shánět prostředky 

na rekonstrukci kuchyně a k tomu další projekty. Ale 

uděláme něco pro děti a  bude to fajn.
Roman Škoda

Přítelkyně a skákání hraje u Petra Chládka ml. prim

Léto je v plném proudu, máš vůbec čas na od-

počinek anebo stále jezdíš po soutěžích?

Teď po pravdě vůbec čas nemám, ač je to divné, 

když mám jedny z nejdelších prázdnin, které mezi 

ukončením střední školy a začátkem studia na vyso-

ké jsou. A to především díky tomu, že jsem buď na 

různých soutěžích anebo na soustředění.

Kde všude jsi už soutěže absolvoval?

Jelikož se závody konají různě po světě, tak jsem 

se již podíval, například do Rakouska, Německa, 

Slovinska, Švýcarska, Dubaje, Itálie, Ruska; ale jinak 

skáčeme hlavně tady po České republice.

Má na tvé skákání vliv daná oblast? Nadmořská 

výška, teplota,…?

Myslím si, že ne. Cíl je totiž stále stejný a soupeři 

zůstávají nadále velmi kvalitní.

Vysvětli nám neznalcům, co je to vlastně to pa-

raski, ve kterém jsi byl například juniorským vice-

mistrem roku 2013 na Evropském poháru?

V paraski se soutěží ve dvou disciplínách. Ta prv-

ní se věnuje přesnosti v přistání s padákem na cíl 

o   průměru dvou centimetrů, na který se skáče, 

a  druhá disciplína je ryze lyžařská, tedy obří slalom.

Jsi také v oficiálním českém reprezentačním 

týmu, na jaký úspěch jsi ale nejvíce hrdý?

Určitě na druhé místo na mistrovství světa v paraski.

Byl jsi oceněn i ministrem vnitra. Co to bylo za cenu?

Bylo to poděkování za reprezentaci v uplynulé se-

zóně a umístění na mistrovství světa.

Kolik už máš seskoků padákem?

Momentálně se to pohybuje kolem sedmi set 

šedesáti pěti, ale doufám, že brzy přibudou další.

Jak ses poprvé cítil, když jsi byl v letadle, 

otevřely se dveře a ty jsi měl skákat? Co se ti 

honilo hlavou?

Poprvé jsem seděl celou dobu u otevřených dveří a 

díval jsem se na to, co mě čeká. Pak ten následující 

první krok do prázdna byl opravdu nejtěžší, ale 

nevyměnil bych ho za nic. Stála ta podívaná za to.

Hrál jsi i pólo, máš na něj ještě vůbec čas nebo 

se k němu plánuješ vrátit?

Momentálně se k němu vrátit neplánuji, uvidíme 

ale časem, jak se to vyvine.

Kdybys měl srovnat maturitní zkoušku a první 

skok padákem, co bylo horší a proč?

Určitě maturita. Oboje bylo samo o sobě určitým 

způsobem náročné a po psychické stránce těžké. 

Na druhou stranu na ten první skok, jsem se na 

rozdíl od maturity, těšil. (smích)

Teď tě čeká vysoká škola. Budeš se nadále 

věnovat paraski? Nebo tvé kroky vedou naprosto 

jinam?

Popravdě se teď chci především věnovat své pří-

telkyni Evičce a parašutismu. Paraski beru jako kva-

litní trénink na léto a určitě u něj taky zůstanu.

Máš ještě vůbec nějaký ten životní sen?

Tak určitě. Být tím nejlepším v tom, co dělám 

a co mě baví.

Jaké je tvoje ideální léto?

Ideální by bylo skákat a zároveň mít více volného 

času. Ale to nejde pořádně dohromady.

Josef Němec

Sportování nevede člověka jen ke zdraví či k  trvalé invaliditě, ale také sdružuje lidi po celém světě a  bourá tak hranice kultur a jiných odlišností. 

Čerstvý absolvent Gymnázia Strakonice o tom jistě ví své. Petr Chládek ml. (*1995) donedávna ještě hrál vodní pólo, než ho ale před pár lety tak 

trochu vyměnil za paraski, ke kterému ho přivedl otec, který jej také absolvuje. Společně s ním navíc skáče i tandemové seskoky. 
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