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Jak dlouho Prácheňáček ve Stra-
konicích funguje a jakým prošel do 
dnešní doby za tu dobu vývojem?

Dětský folklorní soubor Prácheňáček 

byl založen na jaře roku 1981 na 
popud pana Josefa Režného, pana 
M. Hůlky – vedoucího odboru školství 
a  paní H. Kozlové – ředitelky Okresního 
domu pionýrů a mládeže. Cílem 
tohoto počinu byla především příprava 
dorostu pro Prácheňský soubor písní 
a tanců. Pro činnost – nácviky, byla 
poskytnuta klubovna v Domě kultury 
(tzv. Prácheňská jizba). 

První kroje, ve kterých děti vystupovaly, 

Den země
Den Země je věnovaný matičce 

Zemi a každoročně se ve světě koná 
22. dubna. Tento svátek je ovlivněn 
původními dny Země, jež se konaly 
při oslavách jarní rovnodennosti 
21. března, kdy oslavovaly příchod 
jara. V moderním pojetí jde 
o   ekologicky motivovaný svátek, 
který upozorňuje lidi na dopady 
ničení životního prostředí.

Historie Dne Země se začala 
psát roku 1970 ve Spojených 
státech amerických, kdy 
senátor Gaylord Nelson pověřil 
studenta Harvardovy univerzity 
Denise Hayesa organizací série 
environmentálních protestních 

setkání a výukových programů 
s  cílem podpořit environmentální 
hnutí po celých Spojených 
státech. První Den Země slavil 
svůj úspěch a rovněž vedl mimo 
jiné k založení Americké agentury 
pro ochranu životního prostředí 
a také k přijetí Zákona o čistotě 
ovzduší, Zákona o čistotě vody 
a Zákona o ohrožených druzích. 
V neposlední řadě byl tento den 
orientovaný rovněž proti válce 
ve Vietnamu, která byla v USA 
značně nepopulární.

V následujících letech se 
iniciativa Dne Země postupně šířila 
také do zahraničí. V roce 1990 

Je spousta bývalých členů, kteří se 
k  Prácheňáčku hrdě hlásí, říká jeden 
z  vedoucích, dnes již legendárního 

Prácheňáčku, Jaroslav Bašta.
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byl Denis Hayes opět požádán 
o   zorganizování environmentální 
kampaně, tentokrát na globální 
úrovni. Na celém světě se podařilo 
zmobilizovat asi dvě stě miliónů 
lidí v přibližně sto čtyřiceti zemích 
světa. Akce vedla k nastartovaní 
iniciativ zaměřených na recyklaci 
a také pomohla připravit světové 
veřejné mínění na Summit Země 

v Riu de Janeiru, organizovaný 
o  dva roky později pod hlavičkou 
Organizace spojených národů.

Jak již bylo v úvodu nastíněno, 
cílem tohoto dne je zvýšit 
energetickou účinnost, recyklovat 
odpad a hledat také obnovitelné 
zdroje. A právě obnovitelná 
energie by se neměla opomíjet, 
neboť její přirozenost je pro 
dnešní dobu klíčová. Obnovitelná 
energie se používá k výrobě 
elektrické energie pro průmysl, 
dopravu a domácnosti a skrze 

svoji udržitelnost jsou nutné 
k energetické bezpečnosti 
a   k   udržitelnému rozvoji. Však 
již také od pravěku člověk 
obnovitelné zdroje využívá. 

Z výzkumu před deseti lety 
víme, že asi 18 % celosvětově 
vyprodukované energie pocházelo 
ze zdrojů, které se daly označit 
jako obnovitelné. Většina 
z   toho, 13 % celkové spotřeby, 
pocházela z tradiční biomasy. 
Vodní energie poskytující 3 % 
celkové spotřeby primární energie 
byla druhý největší obnovitelný 
zdroj. Moderní technologie, 
využívající geotermální energie, 
větrná energie, sluneční energie 
a oceánská energie, dohromady 
poskytovaly ani ne 1 % z celkové výroby.

V březnu roku 2007 se tedy 
představitelé Evropské unie 
dohodli, že by v roce 2020 mělo 
být 20 % energie členských států 
vyráběno z obnovitelných zdrojů, 
aby se omezily emise oxidu 
uhličitého, který je považován za 
původce globálního oteplování. 

V roce 2000 byl miléniový Den 
Země tematicky zaměřen na 
globální oteplování a čistou energii, 
a své akce během něj pořádalo 

asi pět tisíc environmentálních 
skupin z rekordních sto osmdesáti 
čtyř zemí světa.

Dnes slaví Den Země víc jak 
miliarda lidí ve sto sedmdesáti 
pěti státech. Tento den se tak stal 
největším sekulárním svátkem, 
který slaví lidé společně na celé 
planetě bez ohledu na původ, 

víru či národnost. 22. duben 
můžeme považovat za výročí vzniku 
moderního environmentálního hnutí.
„Vidět svět takový jaký je a potom 
jej milovat – to je největší umění.“ 
(Romain Rolland)

Den Země

pokračování z titulní strany

Roman Škoda
zdroje fotek: www.timeanddate.com

www. pro-energy.cz
www.muslimheritage.com
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Dog Eat Dog ve Strakonicích!

28. dubna k nám dorazí jedna 
z   nejúspěšnějších crossoverových 
kapel vůbec, a sice Dog Eat Dog, 
kteří vystoupí od 20:00 ve strako-
nickém Domě kultury. Lístek si bu-
dete moci pořídit za 350 Kč.

Dog Eat Dog je americká hudební 
skupina, která vznikla v roce 1990 
v   Bergen County v New Jersey. 
Skupinou prošlo větší množství hu-
debníků - vedle typických nástrojů 
pro hardcoreové skupiny měla ve 
své sestavě také například saxofo-
nistu. Tato kapela je známá rovněž 
tím, že jako jedni z prvních zkombi-
novali tvrdý rock s hip hopem. 

V roce 1993 vydali mini-LP 
‚Warrant‘ a hned v roce 1994 své 
první velké a veleúspěšné album All 
Boro Kings na značce Roadrunner 
Records, které se okamžitě stalo 
bombou na světové hudební scéně. 
Stejné vydavatelství vydalo i další 
dvě alba, a to v roce 1996 album 
Play Games, které bylo produko-
váno hvězdnými producenty, jako 
např. the Butcher Brothers (Cypre-
ss Hill, The Fugees) nebo také po 
třech letech album Amped. V roce 
2006 vyšlo u vydavatelství Wanted 
Records čtvrté album Walk with Me.

Pro www.novinky.cz se rozhovořil 

v roce 2014 zpěvák John Connor. 
„Milujeme, když máme narvaný sál. 
(…) Hrát velké festivaly je dobrá vý-
zva, ale není nic lepšího než intimní 
set s přáteli, kteří jsou tam jenom 
kvůli vám a chtějí se bavit.“ John 

Connor se vrátil i do devadesátých 
let, kdy Dog Eat Dog, zažili možná 
tehdy až nepředstavitelné. „Byla to 
bláznivá doba. Nikdy jsme nečekali, 
že odezva bude tak veliká. Začali 
jsme jako undergroundová kapela 

a   staly se z nás popové hvězdy. 
Když je vám čtyřiadvacet a cestu-
jete po světě s kamarády z dětství, 
je to neuvěřitelné. Zároveň je to 
i   velmi náročné. Trávíte najednou 
víc než půl roku bez rodiny a bez 
přátel. Museli jsme své kariéře 
dost obětovat, ale já bych nic ne-
měnil. Byly to opravdu vzrušující 
časy, dobrodružství s  přáteli.“

Na Brand New Breed 2017 Tour 
tedy tato kapela zavítala do České 
republiky, kde se díky obřímu zástu-
pu fanoušků a konstantně úspěš-
ným a vyprodaným koncertům cítí 
už jako doma. Tvrdé kytary v kom-
binaci s hip-hopovými rytmy, rapem 
a zvukem saxofonu učarovaly všem. 
Čekejte průřez celou tvorbou až po 
nové pecky a notnou porci energie 
a skvělé atmosféry, pro které jsou 
vystoupení Dog Eat Dog známa jako 
jedna z nejlepších živých vůbec. 

Tak tedy znova: 28. duben, 
Dům kultury, začátek ve 20:00. 
Užijte si koncert!

Zdroj: http://www.meks-st.cz
www.noviny.cz
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Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

35% SLEVA
NA ZNAČKOVÉ

DIOPTRICKÉ BRÝLE

pokračování z titulní strany

Je spousta bývalých členů, kteří se k Prácheňáčku hrdě hlásí, 
říká jeden z vedoucích, dnes již legendárního Prácheňáčku, Jaroslav Bašta.

zdědil Prácheňáček po dřívějších aktivitách 
učitelů základních škol, ale většinu šily 
maminky a babičky tehdejších členů.

Prácheňáček zpočátku vystupoval 
bez muziky, vystoupení byla pouze 
zpívaná nebo s doprovodem flétny 
či dud. Později soubor doprovázely 
např. Strakonická dudácká muzika, 
Staročeská dudácká muzika, dokonce 
i  muzika Meteláček až z Plzně. 

V roce 1997 se soubor osamostatnil 
a stal se občanským sdružením. 
V  současné době jsou vedoucími souboru 
Sylva Svobodová a Jaroslav Bašta a po 
hudební stránce soubor doprovází muzika, 
která si říká Strakoňáček, což je uskupení 
zčásti dospělých a zčásti mládežnických 
muzikantů. Vedoucí muziky je Mgr. Julie 
Vlčková. V Prácheňáčku dnes působí 
cca 50 dětí ve věku od 5 do 15 let, 
které jsou rozděleny podle věku 
do dvou skupin. Zkoušky se konají 
jednou týdně, vždy v  úterý.

Od kolika let se děti hlásí do 
Prácheňáčku a jak vůbec onen 
nábor probíhá?

Nábor děláme jednorázově, vždy když 
nám odroste starší skupina, tedy cca 
po 5 - 6 letech. Nové děti nabíráme ve 
věku 5 – 7 let a musí prokázat určité 
dovednosti, jako zpěv, rytmika, hudební 
cítění a   pohybové dovednosti. Zrovna 
v loňském roce jsme pořádali nábor 
nových členů, takže teď máme skupinu 
začátečníků. Ale činí se, od září se naučili 
několik nových písniček a říkadel a pracují 
na svém prvním pásmu. Určitě je co 
nevidět uvidíme na jejich premiéře.

Stává se, že děti a dospívající mla-
distvé připravíte do života po umě-
lecké stránce takovým způsobem, že 
se pak dokážou i svým umem uživit? 
Dochází často u „vašich dětí“ ke zpět-
né vazbě?

Prácheňáček je taneční soubor, své 
místo u nás mají i zvykoslovné záležitosti 

a   říkadla. Řada dětí, které soubor 
navštěvují, dochází také do ZUŠ, kde se učí 
na různé hudební nástroje. Takže nějaká 
spojitost tu asi bude. Stává se, že naši 
odchovanci přejdou po ukončení působení 
v Prácheňáčku do Prácheňského souboru 
písní a tanců nebo využijí své zkušenosti 
ve folklorních souborech v místech, kde 
studují vysoké školy. Další nám hrají 
v   současné doprovodné muzice nebo 
založili muziku vlastní. A není málo ani 
těch, kteří v souboru vyrostli a dnes sem 
vodí své děti. Každopádně je stále spousta 
bývalých členů, kteří se k Prácheňáčku 
hrdě hlásí. To dokazuje mimo jiné i jejich 
pravidelná účast na vánočních a výročních 
koncertech souboru, kde si dokonce chtějí 
i na jevišti zatancovat a dokázat tak, že to, 
co se kdysi naučili, ještě nezapomněli.

Jezdíte také na některé soutěže? 
Máte za sebou úspěchy?

Od svého založení se soubor zúčastňuje 
pravidelně přehlídek dětských folklorních 
souborů (koná se každé 2 roky). Vítěz 
této přehlídky postupuje do celostátní 
přehlídky, což se Prácheňáčku za dobu 
působení mnohokrát podařilo. Tato 
přehlídka se koná v Jihlavě a zúčastňují se 
jí nejlepší soubory z celých Čech a Moravy. 
I letos se soubor intenzivně připravuje 
na další ročník krajské přehlídky, která 
se uskuteční v Českých Budějovicích 
29. dubna. Pracujeme na úplně novém 
pásmu a budeme se snažit umístit mezi 
těmi nejlepšími. Za úspěchy lze považovat 
také vystoupení na významných 
festivalech u nás i v zahraničí. Loni jsme 
absolvovali festival v Bulharsku, ale byli 
jsme třeba také v Rumunsku, Německu, 
Rakousku, Polsku, Francii, Litvě a desítka 
našich členů se předloni dokonce dostala 
až do Číny. Prácheňáček už také vydal 
vlastní CD a několikrát účinkoval v televizi.

Jak dlouho u souboru působíte?

V podstatě jsme oba v souboru od jeho 
založení. Sylva byla jedním ze zakladatelů 
a úplně prvních vedoucích a já jsem byl 
mezi prvními členy, když jsem v deseti 
letech do Prácheňáčku přišel. Vyrostl jsem 
tu a po návratu z vojny jsem začal působit 
také jako vedoucí. Prácheňáček je naše 
srdeční záležitost.

Co Vás osobně s kolegyní na Práche-
ňáčku nejvíce baví? 

Nejspíš to bude práce s dětmi, protože 
Sylva je učitelka a má k dětem blízko. A já, 
jak jsem uvedl, jsem v dětském kolektivu 
vyrůstal, líbilo se mi to a chci totéž umožnit 
dalším dětem. Pak to bude vztah k hudbě, 
písničkám a nutkání stále něco nového 
vymýšlet a uvádět do života na jevišti. 

Ani zážitky z tábora – soustředění 
nejsou zanedbatelné, jsou 
nezapomenutelné pro nás i pro děti.

Co vás tento rok čeká a nemine? 
Je něco, na co se nyní nejvíce při-
pravujete?

V sobotu 8. dubna nás čeká 
vystoupení v Hoslovicích a Drhovli, kde 
se představíme jak s několika tanci, 
tak hlavně s velikonočním pásmem. 
Koncem dubna to bude krajská 
přehlídka dětských folklorních souborů. 
V červnu nás pozvali na festival do 
Mělníka a v srpnu se chceme blýsknout 
na slavnostech města. V září bychom 
chtěli opět účinkovat na festivalu 
Strakonice nejen sobě a v   prosinci 
budeme pořádat jako již tradičně 
Vánoční koncert. Kromě toho nás čeká 
ještě řada menších vystoupení a také 
letní tábor, na který se Prácheňáčci i my 
každoročně moc těšíme.

Roman Škoda



5MAXIM TIPY / INZERCE

U nás v RaL Style pro Vás ka-
ždý den vybíráme ty nejlepší 

jarní kombinace.

Přijďte se podívat co jsme si 
pro vás připravili na jaro.

JARO

ČOKOLÁDOVÝ dort vyrobe-
ný z  80% čokolády,  CHEESE-
CAKE s  přelivem z lesního 
ovoce a  MRKVOVÝ dort. 
Dorty jsou pro Vás vyráběny 
v  chráněné dílně v  Drahoni-
cích - Pražírna Drahonice.

Těšíme se na Vaší návštěvu! Vaše 
Dětské centrum MEDVÍDEK.

www.centrummedvidek.cz

PŘIJĎTE 
OCHUTNAT 
NAŠE DOMÁCÍ 
DORTY!

JARNÍ HRANÍ - sleva 30%
Sleva platí do 30.3.2017.
Přijďte se podívat, váš Sparkys.

Najdete nás v OC Maxim v přízemí

Parní generátor Tefal
GV 7781 E
Díky parnímu generátoru Tefal 
ušetříte až polovinu času při 
žehlení.
Docílíte dokonalého výsledku 
bez námahy.

Žehlící prkno 
zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu 
Elektro Němec - Němcová 
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Historie města Strakonic

  Dnes pokračujeme ulicí Husova a další-
mi obyvateli domu č. p. 375, tedy bývalé re-
staurace „ Na Růžku „. Jsou jimi mistr zed-
nický, majitel domu a této restaurace, pan 
Čeněk Prokop /1880, Kalenice/ s  man-
želkou Ludmilou rozenou Hlavovou /1879, 
Novosedly/, dětmi Ladislavem /1906, Kato-
vice/ stavebním inženýrem, ženatým s  An-
nou, rozenou Kartovou /1912/, Jaroslavem 
/1908, Katovice/ inženýrem chemie v  Plz-
ni Čeňkem /1910/ mistrem v ČZ, Jiřím 
/1913/ účetním v továrně na výrobu fezů, 
Janem /1915/, tchýní, vdovou, soukrom-
nicí paní Antonií Hlavovou /1847, Kladrub/, 
švagrovou paní Kateřinou Hlavovou /1890, 
Novosedly/, strávníkem, kresličem mistrem 
zednickým, stavebním asistentem panem 
Bohumírem Trojanem /1882, Písek/, dál 
vdova na penzi paní Marie Kašková /1881, 
Řepice/ s dětmi Drahomírou /1906, Písek/ 
a Bohumilem /1908/ oba studenti zdejšího 
reálného gymnázia. Hostinský v hospodě 
pana Čeňka Prokopa pan Bedřich Šourek 
/1866, Josefova Huť/ s manželkou Růže-
nou /1872, Ústí nad Orlicí/ v domácnosti, 
dřív hostinskou, nevlastní dcerou Bohu-
slavou Valentovou /1899/ účetní v knihtis-
kárně pana J. F. Pavelce, dcerou Jarmilou 
Šourkovou /1906, Tábor/ praktikantkou 
v  knihtiskárně u J. F. Pavelce, strávníkem 
panem Františkem Novákem /1898, Hrá-
dek u Březnice/ cvičitelem ve škole střihů 
u firmy Anna Katzová-Kremanová a nepo-
slední řadě pan Rudolf Pikeš /1877/ 
obecní služba jako oficiál obecního 
úřadu, dříve kancelista s manželkou 
Leopoldinou /1875/. 

Nyní přejdeme ulici Zvolenskou a jsme 
u  bytového domu č. p. 158, který ale vcho-
dem patří již do ulice Zvolenské. Na pravé 
straně jsou rodinné domy č. p. 516, 460, 
583, 459, 467, 465 a 577 a následuje 
ulice Boženy Němcové a za ní jsou zděné 
bytové domy č. p. 803, 802, 801 a 800. 
Následuje ulice Mírová a  za ní jsou garáže 
a před světelnou křižovatkou na Katovické 

ulici stával Penny Market, který se v roce 
2016 zboural a nyní se zde staví nové ob-
chodní centrum. Projdeme si druhou stranu 
ulice, kde na rohu stojí č. p. 486 o  němž 
jsme psali v ulici Havlíčkova, kde měl ob-
chod s potravinami pan Václav Augustin  
a  nyní je zde herna, bar ESO, druhou částí 
s číslem popisným též s č. p. 486 je výrobní 
družstvo na čistění peří postavené na velké 
zahradě a je již v ulici Husova, následuje 
rodinný domek č. p. 412, jehož  majitelem 
byla vyšívačka v továrně na výrobu fezů 
paní Františka Třeštíková /1867, Záboří/, 
za ním stojí rodinný dům č. p. 396, jehož 
majitelkou byla soukromnice, vdova paní 
Marie Krejčová /1851, Kbelnice/, u  ní byl 
v podnájmu dělník v  Pošumavských závo-
dech na impregnaci dřeva pan Josef Kazda 
/1851, Pačejov/ s   manželkou Kateřinou 
/1857/, dnes zde při domu provozují trafiku. 

Následuje další rodinný domek č. p. 395, 
jehož majitelem byl dělník v Hospodářském 
družstvu pan Karel Kropáček /1873, Ceh-
nice/ s manželkou Marií /1880, Vídeň/, 
dětmi Janem /1902, Vídeň/ řeznickým 
pomocníkem, pak dělníkem v Hospodář-
ském družstvu s   ženou, Annou /1904, 
Kváskovice, Vlastou /1914/ a synem Kar-
lem. Následují ještě dva rodinné domky č. 
p. 457 a č. p. 437. Za křižovatkou stojí čtyři 
zděné bytové domy s  č. p. 781, 782, 791 
a 792. Za těmito domy se nachází Kulturní 
dům, který byl otevřen v roce 1962 a nesl 
tehdy název Jednotný závodní klub ČZM. 
Dnes se v něm odehrává téměř veškerá 
kulturní činnost. Tou jsou divadla, koncerty, 
zábavy, plesy, setkání s občany, taneční, 
je zde loutková scéna Radost, restaurace 
a různé salonky pro svatby a  jinou spol-
kovou činnost. Je zde i Městské kulturní 
středisko s předprodejem lístků na jed-
notlivé akce, i  místních kin. Dům je veden 
do ulice  Mírové a má č. p. 831. Za ulicí 
Mírovou je v  zahradě nevyužívaný stánek 
s občerstvením a trafika a na konci před 
křižovatkou s Katovickou silnicí jsou zděné 
garáže. Ještě než tuto ulici opustíme, vrátil 
bych se krátce ještě ke Střední průmyslové 
škole v Husově ulici č. p. 313, kde je dnes 
Euroškola. Vznikla z   podnětu n.p. ČZM 
jako samostatná  střední průmyslová ško-
la pro pracující. Ministerstvo školství svým 
výnosem z   9.6.1960 vyjádřilo souhlas 
s  jejím zřízením za podmínek, že ONV spo-
lu s  ČZM zajistí její umístnění do budovy 
odpovídající kladeným požadavkům pro 
tyto školy. Jelikož speciální budova nebyla, 

došlo ke kompromisu a vznikla jedna třída 
v budově odborného učiliště v Husově ulici. 
Ve druhém patře pak ředitelna, sborovna 
a  kabinet. Na odpoledne si škola vypůjčo-
vala 5 tříd od učiliště. Škola začínala s obory 
strojírenské technologie, elektro, stavebním 

a textilním. Vedením školy byl pověřen 
Ing. František Chromý /v letech 1961-
1971/, sbor měl tři stálé členy a 38 
externistů. V prvním roce 1960/1961 
bylo 12 tříd SPŠP s 287 žáky a dvě třídy 
55 studenty. Rok na to již 469 studentů. 
Rozhodnutím z  31.10.1961, bylo po-
voleno zřízení střední průmyslové školy 
s denním studiem, které po 4 letech 
bylo zakončeno maturitou.  Do školy 
s novým názvem Střední průmyslová 
škola strojnická ve Strakonicích na-

stoupilo 1.9.1962  prvních 34 studen-
tů. V  roce 1972 je provedena celková 
rekonstrukce interiérů, 1976 postaveny 
nové dílny i domov mládeže. V  80.tých 
letech se uvažuje o nové budově. První 
budovou, která se slavnostně otevřela 
26.10.1988, byla jídelna s kapacitou 
600 jídel. Zároveň se v Plánkově ulici 
staví domov mládeže se studovnami, 
čítárnami, knihovnou a 176 lůžky a od 
8.11.1990  je otevřen. Nová školní bu-
dova, která je součástí areálu, je otevře-
na 1.9.1993. Z  ředitelů jmenujme po 
F. Chromém, ing. Ivana Vysokého, ing. 
Jana Samce, ing. Jana Parkosa  a nyní 
ing. Petra Wágnera. Učili zde později 
i  profesoři z gymnázia Stanislav Fučík, 
Jindřich Krása, Bohuslav Macek, Ja-

roslav Persona a František Třeštík. Tím 
jsme dokončili Husovu ulici a příště se 
vydáme do ulice Žižkovy, dříve Štefáni-
kovy, ještě dřív Zvolenské.

 Jakékoliv doplňky i informace k ulicím 
Plánkova, Žižkova a Komenského rád 
přijmu na email: 

Malirsky.J@seznam.cz,telefon 
723158306 nebo na adresu Tržní 1152, 
386 01 Strakonice I. Malířský Jan

Restaura Ulice Husova kolem roku 1960 
ce „Na Růžku“.

Stěhování Husova pomníku 
z  Dubovce do sadů

 Pozemek kde se kostavil později Kulturní dům

Studenti stávkařské školy
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V obchodním centru Maxim je otevřen nový butik, který bude tentokrát zaměřen na módu.  Více Vám k tomu řekne Renata 
Kopnická, jež je majitelkou butiku RaL Style.

Každý týden pro Vás doplňujeme nové kousky, 
říká majitelka butiku RaL Style.

Co Váš butik RaL Style může strako-
nickým občanům všechno nabídnout?

Preferujeme stylové neokoukané 
zboží za příznivé ceny. Naše zá-
kaznice si mohou vybrat elegant-
ní kousky, ale zároveň i stylovou 
a  mladistvou módu.

Své zakoupené outfity zde mů-
žete doladit doplňky v podobě 
pásku, kabelek, obuvi, bižuterie 
a  kloboučků.

Jaké značky prodáváte?

Mezi naše hlavní značky pat-
ří DRYWASH, TROOL, BERSHKA, 
TALLY WEIJL, ale nabízíme zde 
i   Itálii, Francii a Velkou Británii - 
konkrétně Londýn.

Proč jste se rozhodli otevřít svůj 
butik právě ve Strakonicích?

Podle našeho názoru zde takto 
zaměřený butik chyběl.

Kdy je váš butik otevřený?

Otevřen je každý pracovní den od 
9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 
12 hodin. Každý týden pro Vás do-
plňujeme nové kousky.

Těšíme se na Vaši návštěvu 
v RaL Style!



8 NAŠE VESNICE

Štěkeň

Štěkeň - starobylé městečko ve 
strakonickém okresu - ležící na 
levém břehu zlatonosné a perlo-
rodé Otavy. Toť vesnice, která je 
spjatá s řadou osobností a nád-
herným barokním zámkem.

První písemná zpráva o vsi po-
chází z roku 1318, kdy byla ma-
jetkem Baška ze Štěkně. V roce 
1648 koupili Štěkeň Losiové 
z   Losimthalu, kteří zbudovali na 
místě staršího sídla onen raně 
barokní zámek. Po vymření rodu 
v roce 1781 získal po dlouhých 
sporech jeho rozsáhlé majetky 
známý učenec Josef Mikuláš, hra-
bě z Windisch – Graetzu (1744-
1802). V   roce 1784 byla Štěkeň 
povýšena na městys. Velmi slavná 
byla osmidenní návštěva císa-
ře Františka Josefa I. Po vzniku 
Československé republiky byl 
v   rámci první pozemkové refor-
my velkostatek podle záborového 
zákona z 15. dubna 1919 rozpar-
celován. Poté tamější zámek zís-
kal výměnou za areál na pražské 
Malé Straně řád IBMV (Ústav an-
glických panen), který se věnoval 
výchově a vzdělávání dívek. Zřídil 
se zde mateřinec, noviciát a dívčí 
soukromá všeobecná vzděláva-
cí škola s internátem. Provinční 
představená sídlí ve Štěkni dosud.

Raně barokní zámek byl posta-
ven na místě tvrze ze 14. století 
Janem Antonínem Losou z Losim-
thalu. Poté zde byl zřízen domov 
důchodců, který zámek opustil 
během roku 2001. Od té doby je 
snaha zámek opravovat. Je zde 
možná také prohlídka zámku s vý-
kladem. K zámku přiléhá též velký 
anglický park. Je přístupný pro ši-
rokou veřejnost a zejména v   jar-
ních a letních měsících je zde 
strávený čas velmi příjemný. Dále 
byl ve Štěkni kostel sv. Mikuláše, 
který byl zřízen na místě původně 
gotického kostela Máří Magdalé-
ny. Zanikl však v době husitské. 
Můžete zde vidět i barokní so-
chu svatého Jana Nepomuckého 
z   roku 1725. Kopie je umístěna 
u   zámeckých schodů a   originál 
se nachází v zámku.

Co se týče osobností, narodil se 
zde Alfons Ferdinand Šťastný - ag-
rární filosof a politik. Dne 16. čer-
vence 1923 na zámku kláštera An-
glických panen zemřel spisovatel 
Karel Klostermann. Ten zde s   ro-
dinou pobýval už v mládí mezi roky 
1860 a 1862. Josef Klostermann, 
otec Karla, byl v těchto letech 
osobním lékařem knížete Alfreda 
Windischgrätze, který poslední 
roky života trávil právě ve Štěk-
ni. Po Windischgrätzově smrti se 
Klostermannovi sice přestěhovali 
do Kašperských Hor, nicméně, jak 
bylo avizováno, Karel Klostermann 
se v závěru života do Štěkně vrá-
til. Jako učitel a předseda okresní 
učitelské jednoty ve Štěkni půso-
bil Miloš Pastejřík. Ten byl členem 

organizace ÚVOD (Ústřední vedení 
odboje domácího), rozbité nacisty 
roku 1942. Dne 8. března 1943 
byl odsouzen k trestu smrti a 13. 
července téhož roku popraven na 
berlínském předměstí Plötzensee. 
Za činnost v odboji mu prezident 
Edvard Beneš 20. října 1945 udě-
lil Československý válečný kříž - 
1939 - In memoriam.

Znakem Štěkně je na červeném 
štítě doprava obrácená stříbrná 
vlčí hlava s krkem. Tento znak po-
užívá obec od 17. září 1540, kdy 
jej obdržela od krále Ferdinanda I.

Článek zpracoval Roman Škoda
Zdroj: www.steken.cz

zdroje fotek: www.wikipedie.cz 
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Pražskej teplárenskej sjezd: CO-
COTTE MINUTE, HENTAI CORPO-
RATION, PRAGO UNION
1. 4. od 20:00

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: předprodej 300 Kč, na 
místě 350 Kč

Divadlo Palace STARÁ DOBRÁ 
KAPELA (divadelní předplatné B)
4. 4. od 19:00

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 370 Kč 
Osoby a obsazení: Václav Postrá-
necký, Svatopluk Skopal, Zdeněk 

Maryška,
René Přibil, Václav Helšus, Johana 
Tesařová / Zdena Herfortová,
Naďa Konvalinková

Režie: Petr Hruška
Někdejší repetent Beďar chce udělat 
„něco velikého“, čím by korunoval
svůj život. Svolá abiturientský večírek 
píseckého gymnázia po 50 letech.
Vrcholem večírku má být koncert 
znovuobnovené studentské ka-
pely, kterou kdysi vedl. Při jejích 
zkouškách se po dlouhých letech 
setkávají také dva bývalí kamarádi 
na život a na smrt, Šána a Pinďas, 
jejichž přátelství rozbila láska 
k  jedné spolužačce, Marušce Ku-
randové. Čtvrtým členem kapely 
a vtipným glosátorem veškerého 
dění je věčný pábitel Áda, milovník 
života i žen, který neustále prchá 
před svou manželkou Hermínkou. 
Jak se blíží termín večírku a pří-
jezd milované spolužačky, mění se 
zkoušky v bitevní pole obou soků 
v lásce. Vše se ještě zkomplikuje
a posléze smírně vyřeší, když při-
jíždí spolužačka Andula.

FJC – koncert skupiny Šafrán

5. 4. od 19:00
Místo konání: Dům kultury

Divadlo Kalich BOŽSKÁ SARAH 
(divadelní předplatné A)
10. 4. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 390 Kč

KPH - PANORAMA CZECH BRASS
11. 4. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 240 Kč

XIII. ročník mezinárodního festivalu 
zdravotně postižených hudebníků 
SALVE CARITAS - SALVE VITA
19. 4. - 21. 4. 

KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN



10 VÝZNAMNÝ DEN

Světový den autismu

Na 2. dubna připadá Mezinárodní 
den porozumění autismu či zvýšení 
povědomí o autismu. Poznat ty, kteří 
jsou zainteresováni k tomuto dni, není 
obtížné, neboť mnoho společností po 
celém světě v tento den prostřed-

nictvím kampaně „Light it up blue“ 
osvěcuje své budovy modrým světlem 
jako známku podpoření vyrovnání se 
s   autismem. Tato porucha ovlivňuje 
přibližně 67 milionů lidí na celém světě 
s tím, že s touto nemocí se rodí každé 
sto desáté dítě, což je více než zne-
pokojující. K těmto statistikám se však 
ještě v krátkosti dostaneme. Součástí 
těchto osvětových akcí je i  upozornění 
na jejich nadání a dovednosti.

Autismus je z vědeckého hlediska 
tzv. vývojové mentální postižení proje-
vující se abnormální sociální interakcí, 
stálými opakujícími se vzorci chování 
a narušenými komunikačními schop-
nostmi. Zpravidla se objevuje před 
třetím rokem věku. Má se za to, že za 
poruchami autistického spektra patr-
ně stojí kombinace genetických před-
pokladů a dalších rizikových faktorů 
jako je například zátěž životního pro-
středí látkami nepříznivými pro lidský 
organismus. Závažnost postižení má 
širokou škálu a bere se jako neléči-
telné, takže provází člověka celý život, 
avšak některé terapeutické postu-
py mohou projevy autismu zásadně 
kompenzovat. Při hledání rizikových 
faktorů pro rozvoj autismu komplikuje 
situaci fakt, že v minulosti byl autis-
mus často poddiagnostikován a po-
stižení byli spíše kriminalizováni. A to 
nás přirozeně zavádí do historie.

Termín autismus vymyslel a popr-
vé použil švýcarský psychiatr Euge-
ne Bleuler v roce 1911. Detailnější 
popis autismu v dnešním smyslu se 

aplikoval v roce 1943, kdy psychia-
tr Leo Kanner v Baltimoru pozoroval 
jedenáct dětí s podobnými příznaky 
nedostatku zájmu o druhé. Ve stejné 
době prováděl ve Vídni podobná po-
zorování Hans Asperger, i když dnes 
je jeho jméno spojeno spíše s odliš-
nou lehčí formou autismu, přezdíva-
nou jako Aspergerův syndrom. Jeho 
práce zůstala během druhé světové 
války neznámá a jeho články byly 
znovu objeveny až teprve v polovině 
devadesátých let.

Co se týče schopností a chování 
různých autistických jedinců, navzá-

jem se velmi liší, tudíž různí lékaři 
často mohou dospět k různým dia-
gnózám. Smyslové vnímání autistů 
je oproti ostatním lidem odlišné a na 
určité podněty proto mohou reagovat 
jinak. V stupni postižení smyslového 
vnímání jsou velké rozdíly.

Počet hlášených případů z různých, 
často nejasných důvodů narůstá. 
Na jedné straně se tedy spekulu-
je o   možné úloze škodlivých látek 
z  prostředí, na druhé straně za tímto 
nárůstem může být větší povědomí 
lékařů o   tomto onemocnění a větší 
pozornost, kterou rodiče svým dě-
tem v dnešní době věnují. Srovnávací 
metastudie nicméně ukazují, že ani 
součet těchto vlivů nevysvětluje pan-
demický nárůst z posledních let - stu-
die, kterou zveřejnila počátkem roku 
2013 americká zdravotnická organi-
zace CDC, konstatuje, že poměr auti-
stických dětí ke zdravým je 1:50. Na 
starém kontinentu se obvykle uvádí 
poměr cca 1:100, a to konkrétně ve 
Velké Británii. Například ve Francii je 
tomu tak 1:150, avšak srovnání hod-
not výskytu je nemožné, protože státy 
mají různé metodiky výpočtů, zahrnují 

do nich různé typy diagnóz a   mají 
různě nastavené věkové hranice.

Historické statistiky vypovídají, že 
mezi autisty je až 75% pacientů 
s  různým stupněm mentální retar-
dace. Tato hodnota dnes již neplatí 
zejména proto, že v posledních le-
tech je nově diagnostikováno mno-
ho případů Aspergerova syndromu 
(i mezi dospělými) a tito pacienti 
mají inteligenci normální nebo vy-
sokou, někdy až v pásmu geniality. 
Tato vysoká inteligence však ani 
dospělým autistům nemusí zajistit 
plnohodnotný život, protože mnoho 

z nich vzhledem k potížím zejmé-
na v sociální komunikaci selhává 
v běžných každodenních situacích. 
Přesto se řada z nich úspěšně za-
člení do společnosti tam, kde jejich 
nedostatky nejsou nápadné a kde 
naopak mohou využít své přednosti 
jako například vytrvalost, loajalita, 
smysl pro detail či jednostranná 
hluboká specializace.

Roman Škoda
zdroje fotek: www.tn.cz

www.OnaDnes.cz
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Roman Škoda
Článek čerpal z www.rozhlas.cz

Zdroje fotek: www. fotozletadla.cz
www. ubytovani-sudomer.cz

www.mapio.net

Duben je první plnohodnotný jarní 
měsíc, na který se většina již ne-
může dočkat. Proč tedy nenased-
nout na kolo či vlak a aktivně neza-
relaxovat v naší nádherné přírodě? 

Sudoměř - malebná a poklidná 
vesnička na jihu Čech - je vzdá-
lená asi deset kilometrů od Stra-
konic. Před téměř šesti stoletími 
tu ale v líté řeži zahynulo něko-
lik desítek bojovníků. Dodnes je 
Sudoměř známá především jako 
místo první velké vítězné bitvy hu-

sitů nad panským vojskem, v níž 
stoupenci Jana Husa poprvé pou-
žili pověstné vozové hradby. 

Roku 1420 se přes Sudoměř 
ubíral Jan Žižka s menším voj-
skem do nově založeného Tábora. 
Jeho skupina se tu 25. března 
utkala s pětinásobnou přesilou 
panské jízdy, jež skončila svůj boj 
v blátě na dně vypuštěného rybní-
ka Škaredého. O bitvě se dodnes 
píše v učebnicích - připomeňme 
jen, že husité se ukryli za hradbu 

dvanácti vozů. Protivníci se k nim 
chtěli přiblížit po dně vypuštěného 
rybníka. Protože však měli těžká 
brnění a těžké zbraně, začali se 
bořit do bláta a husitští neobrnění 
pěšáci je lehce pobili. 

Sami již tedy víte, že odkazujeme 
na monumentální Žižkovu mohylu, 
kterou zhotovil akademický so-
chař Emanuel Kodet, na stavbě se 
mimo něj podílel i stavitel Franti-
šek Kulíř. Mohyla symbolicky stojí 
právě u místa legendární bitvy. 
Husitskou tématikou se Emanuel 
Kodet zabýval již v roce 1923, kdy 
vytvořil pomník mistra Jana Husa 
v Sušici. Ovšem žádné z jeho děl 
nedosáhlo takového věhlasu jako 
sudoměřický pomník. Ten byl do-
stavěn v roce 1925, vysoký je 
16 metrů sestavený převážně z 
kamenných kvádrů. V sousedství 
roste dvojice památných dubů 
Dvojčata princezny Hedviky.

Pokud se rozhodnete památník 
slavné bitvy navštívit, nenechte 
si ujít ani zajímavosti v okolí. Ne-
daleko Sudoměře se také nachází 

například archeologické naleziště 
ze střední doby kamenné, tedy 
z   období 10000 - 4000 let před 
naším letopočtem. 

K památníku bitvy u Sudoměře 

vede modrá turistická značka od 
vlakové zastávky. Trasa je dlouhá 
asi jeden kilometr. K pomníku se 
dá dojít i po zelené značce z ne-
daleké Putimi, tato trasa vás po-
vede okolo sedmi kilometrů. 

Mnozí z vás Žižkovu mohylu po-
chopitelně již navštívili, neboť se 
jedná o vyhledávanou záležitost 
nejen pro občany našich končin. 
Proč si i v tomto případě ovšem 
tuto návštěvu nezopakovat a nevy-
chutnat si tu správnou historickou 
atmosféru nejlépe s vydařeným 
počasím třeba i se svými dětmi? 

Sudoměř – Žižkova mohyla
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Duben je měsícem, kdy všude kolem sebe cítíme jaro. A jisté dva svátky nám dávají další důvody k radosti a užívání si tohoto krásného období. 
Čeká nás totiž Světový den zdraví, který slavíme 07.04.2017 a také Den Země, připadající k datu 22.4.2017. Tato skutečnost nás přímo nabádá 

abychom udělali něco pro zdraví své i naší planety. Proto jsme pro vás připravili svěží recepty, které zajistí to pravé jaro na talíři!

Vejce Benedikt s uzeným lososem Jablečno-hruškový tarte tatin

Ingredience

Na těsto:
hladká mouka 200 g
polotvrdé máslo 100 g
cukr 2 lžíce
žloutky 2 ks
studená voda 2 lžíce
sůl 1 špetka

Na náplň:
jablka nebo hrušky 7 ks
citron 1/2 ks
cukr krupice 6 –7 lžic
máslo 60 g

Zdroje textu: www.primafresh.cz
Zdroje fotek: www.prekvapeni.kafe.cz, 

www.primafresh.cz

Ingredience:

houska
čerstvé vejce
plátky uzeného lososa
polníček
čerstvý kopr
vinný ocet

sůl
Holandská omáčka:
rozpuštěné máslo 125 g
žloutek 2 ks
bílý vinný ocet 2 lžíce
voda 1 lžíce

šťáva ze 1/4 citronu
sůl
čerstvě namletý bílý 
pepř
špetka chill

Skvělé k vydatné snídani nebo jako lehká večeře

2 lžíce vinného octa se lžící vody nechte téměř odvařit. Přidejte ke žloutkům do 
žáruvzdorné mísy a dejte nad vodní lázeň, kde vejce vyšlehejte do husté, vláčné 
a  hladké omáčky.

Ke žloutkům pomalu přilévejte rozpuštěné máslo a stále míchejte, dokud se vše 
nespojí. Přidejte šťávu z citronu, sůl, bílý pepř a špetku chilli.

Do hrnce dejte vařit vodu, přidejte trochu vinného octa a špetku soli. Jakmile začne 
vřít voda, ztlumte oheň a nechte lehce probublávat. Lžící vytvořte mírný vír a dopro-
střed rozklepněte vejce. Díky víru se žloutek krásně obalí bílkem. Stačí 3–4 minuty 
a ztracené vejce je hotové.

Na rozkrojenou housku dejte polníček, plátky uzeného lososa, ztracené vejce a dle 
chuti přidejte holandskou omáčku.

Francouzský obrácený koláč, který bude skvělou svěží pochoutkou k odpoled-
ní kávě nebo jen tak kdykoliv během dne, pro zlepšení nálady.

Postup

Jablka a hrušky oloupejte a nakrájejte na 
velké měsíčky, které pokapejte citronem. 
(Kyselejší ovoce s karamelem lépe pasuje). 
Pak předehřejte troubu na 220 °C.

Na těsto si smíchejte všechny ingre-
dience a pořádně ho prohněťte. Po-
kud těsto bude příliš drobivé, přidejte 
lžíci vody. Když je těsto hotové, dejte 
ho na půl hodinky do mrazáku zaba-
lené do fólie.

Na náplň si dejte cukr s máslem do 
pánve a pomalu směs zahřívejte, až se 
z ní stane karamel. Pozor, karamel se 
nesmí spálit, musí být jemně hnědý.

Do hotového karamelu pokládejte nakrájené ovoce, lehce ho promíchejte a vařte 
cca 2 minuty.

Když se směs vaří, tak studené těsto vyválejte na pomoučněném vále do trochu 
větší velikosti, než je pánev. Těsto naviňte na váleček a pomalu přesunujte na horkou 
pánev. Okraje těsta přitlačte ke stěně, aby nevytekla karamelově jablečná šťáva.

Do horké trouby dejte pánev a pečte koláč asi 25 minut, dokud těsto nemá zlatohně-
dou barvu.  Po upečení na pánev dejte větší talíř a pak velmi opatrně koláč převraťte.

Postup
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Spoj tečky

Pokud do své firmy hledáte zaměstnance, v novinách Maxim můžete zdarma uveřejnit inzerát podobného znění. 
Posílat jej můžete na e-mail redakce: redakce@ocmaxim.cz

Učitelé na 1. stupni základních škol - 
Strakonice

Ke dni 18.04.2017 nabízí Základní škola 
F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
volné pracovní místo na pozici učitelé na 
1. stupni základních škol v obci Strakonice 
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) 
mzda za plný úvazek (jednosměnný provoz) je 
21 000 Kč hrubého.

KONTAKT: telefonicky nebo osobně po 
předchozí domluvě Mgr. Kolesová, tel.: 739 
054 044, e-mail: reditel@flc.strakonice.eu  

Prodavači ostatního zboží 
v  prodejnách -  Řepice

Ke dni 01.04.2017 nabízí Rest Nápoje s.r.o. 
volné pracovní místo na pozici prodavači 
ostatního zboží v  prodejnách v obci Řepice 
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) 
mzda za plný úvazek (jednosměnný provoz) je 
15 000 Kč hrubého.

 KONTAKT: v případě zájmu zasílejte 
životopis na e-mail: j.pilny@rest-napoje.cz, 
tel.602132747 paní Pilná  

Prodavači potravinářského zboží - 
Strakonice

Ke dni 01.04.2017 nabízí JATKY Hradský, 
s.r.o. volné pracovní místo na pozici prodavači 
potravinářského zboží v obci Strakonice(okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za 
plný úvazek (dvousměnný provoz) je 16 000 
Kč-18 000 Kč hrubého.

KONTAKT: osobně na provozovně „Bufet 
Hradský“ od 9.00 - 15.00 hodin, p. 
Mašek tel. 722 933 272, e-mail: 
bufethradsky@seznam.cz  

Prodavači textilu, obuvi a kožené 
galanterie | Strakonice

Ke dni 20.03.2017 nabízí Tomáš Mistoler 
volné pracovní místo na pozici prodavači 
textilu, obuvi a   kožené galanterie v obci 
Strakonice(okres Strakonice). Nabídnutá 
(minimální) mzda za plný úvazek zkrácený 
úvazek dohoda o  provedení práce (minimálně 
25hod týdně) (jednosměnný provoz) je 15 
000 Kč-20 000 Kč hrubého.

KONTAKT: veškeré informace u pana 

Mistolera Tomáše, tel.: 777680659, e-mail: 
mista007@seznam.cz  

Všeobecní administrativní pracovníci 
- Chelčice

Ke dni 20.03.2017 nabízí HIKI, spol. s r.o. 
volné pracovní místo na pozici všeobecní 
administrativní pracovníci v obci Chelčice 
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) 
mzda za plný úvazek dohoda o provedení 
práce (jednosměnný provoz) je 12 000 Kč-15 
000 Kč hrubého.

KONTAKT: Iral Jiří, tel.: 777741936, e-mail: 
info@hikiiral.cz  

Prodavači potravinářského zboží - 
Strakonice

Ke dni 14.03.2017 nabízí Jana Šefránková 
volné pracovní místo na pozici prodavači 
potravinářského zboží v obci Strakonice(okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda 
za plný úvazek zkrácený úvazek (minimálně 
30hod týdně) (dvousměnný provoz) je 11 000 
Kč-15 000 Kč hrubého.

KONTAKT: 776 562 442 p. Šefránek  

Skladníci, obsluha manipulačních 
vozíků - Radošovice

Ke dni 15.03.2017 nabízí NIXE s.r.o.  volné 
pracovní místo na pozici skladníci, obsluha 
manipulačních vozíků v obci Radošovice(okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za 
plný úvazek (jednosměnný provoz) je 17 000 
Kč hrubého.

KONTAKT: Voldřich P., tel.: 602457134

Obsluha pletacích strojů  - Strakonice

Ke dni 20.03.2017 nabízí Adient Strakonice 
s.r.o.  volné pracovní místo na pozici obsluha 
pletacích strojů v   obci Strakonice (okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za 
plný úvazek (třísměnný provoz) je 17 000 Kč 
hrubého.

 KONTAKT: osobně 13.3.2017 v 10 
hod., Hermanová M., e-mail: marie.
hermanova@jci.com  

NABÍDKA PRÁCE
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Máme před sebou dva dvojrozhovory, které se budou věnovat hokeji. První z nich bude s osmiletým Luďkem Křížem, 
který nám přiblíží, jak ho tento sport baví nebo kdo je jeho neoblíbenější hokejista.

Jak dlouho hraješ hokej? 

Hokej hraju druhým rokem za HC 
Strakonice. Předtím jsem chodil dva 
roky do přípravky.

Co se ti na hokeji nejvíce líbí? Co tě 
nejvíce baví?

Nejvíce mě baví střelba na branká-
ře. Při tréninku náznak kliček a střel-
ba do dřev (mantinelu pozn. aut.).

Asi tě baví ale více zápasy, viď?

Ano, určitě zápasy. Hlavně když 
můžu jet nájezd. 

Co hraješ za post?

Chci být útočník.

Chtěl bys jednou hrát hokej profe-
sionálně a hrát třeba za národní tým 
České republiky?

Ano, chtěl bych být profesionální 

hokejista a hrát za Čechy. 

Máš nějakého hokejistu nejraději?

Můj oblíbený hokejista je Jarda 
Jágr. A pak ještě Kovář. Ten mi mi-
nulý rok podepsal puk na galave-
čeru ve Strakonicích.

V pořadí druhý rozhovor nám 
poskytl hráč HC Strakonice 
a  trenér malých hokejistů v jed-
né osobě, David Ruda. Představí 
nám svůj pohled na trénování 
dětí či „zhodnotí“ právě Luďka.

Co ti dává trénovat mladé hokejisty, 
kterým nebylo zdaleka ani deset let?

Je to radost se koukat na malé 
kluky i holky, jak se učí a jak se 
hlavně chtějí učit. To je na tom to 
nejdůležitější. Pohled na to, jak je 
to baví, je vážně super. Velice mě 
tahle práce baví.

Musí být člověk, co trénuje malé 
děti, trochu psycholog, co je vylože-
ně pouze klidný, nebo někdy zvýšení 
hlasu neuškodí?

Samozřejmě je to s dětmi spíše 
o   psychologii než třeba s do-
spělými. Musí s nimi člověk více 
pracovat, vysvětlovat jim veškeré 
maličkosti a přiznávám, že je to 
občas o nervy (smích). Myslím 
si, že občas křik není na škodu, 
ale rozhodně ho nesmí být moc, 
jelikož dětská psychika je vratká. 
Určitě se nevyplatí nějak řádit, ale po-
slouchat musí. Tím si budují disciplínu. 

Chtěl by sis udělat trenérskou licen-
ci a jednou trénovat i vyšší ročníky?

Určitě bych se rád jednou tréno-
vání věnoval. Jak jsem říkal, je to 
radost děti trénovat, a spíš to vidím 
na to, že zůstanu na této úrovni. 
Ale člověk nikdy neví.

Co říkáš na talent a přednosti 
osmiletého Luďka Kříže?

Je velmi těžké posuzovat takhle 
mladého kluka. Ale nějaké viditelné 
plusy u něj určitě jsou, a to hlavně 
dobré bruslení a jeho chuť se zlep-
šovat. Hokej ho opravdu baví, to je 
v tomhle věku hlavní.

Myslíš si, že se hráčská základ-
na malých hokejistů zlepšila, či jsi 

v tomto ohledu skeptický?

Úplně dopodrobna se v tom ne-
vyznám, ale myslím si, že u nás 
ve Strakonicích je s mládeží dobře 
zacházeno. Tréninky jsou vždycky 
kvalitní a mně osobně se jejich 
provedení moc líbí. Obecně se 

mi zamlouvají hokejové akademie 
a je škoda, že na jihu Čech ješ-
tě žádná není. Doufám, že tahle 
stránka věci se napraví.

Roman Škoda
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Tento rozhovor vznikal za specifických okolností, neboť naše respondentka je již nějaký čas v zámoří, kde působí jako 
neodmyslitelná část svého týmu. Jde o strakonickou rodačku, Karolínu Hlavatou, jež je jedna z našich nejlepších vodních 
pólistek, což dokumentuje fakt, že před několika roky byla vyhlášenou nejlepší českou hráčkou. Nyní hraje za univerzit-
ní tým „Pacific Tigers“ v Kalifornii. Mimo vodní pólo jin inspiruje mimo jiné také Michael Phelps, držitel nejvíce medailí 

v  historii olympijských her.

Kdy jsi s vodním pólem začala? Jak 
vzpomínáš na tyto začátky?

Vodní pólo jsem začala hrát, když mi 
bylo sedm. Vím, že začátky byly poměrně 
těžké, protože jsem neuměla ani pořádně 
plavat. Nicméně si pamatuju, že na trénin-
ku byla vždycky zábava, a vždycky jsem se 
těšila na každý trénink. 

Kolika kluby jsi prozatím prošla?

Až do svých sedmnácti jsem hrála 
za Asten Johnson Strakonice, pak dva 
roky za německý SV Nikar Heildelberg 
a od minulého léta jsem členkou klu-
bu SC Chemnitz. K tomu ještě hraju již 
třetím rokem za University of the Paci-
fic, neboli Pacific Tigers. 

Jak ses dostala do zámoří? V čem 
vidíš ten klíčový zlom?

Klíčový zlom vidím v tom, že se naše ju-
niorská reprezentace dostala na mistroství 
světa. Na podobných velkých akcích jsou 
skauti z amerických univerzit, kteří vyhlíží 
hráče ze všech možných států. Já měla 
štěstí, že si mě tam všimli a později také 
kontaktovali.

Profesionálně tedy zatím nehraješ? 

Zatím ne. Kvůli tomu, že hraju za uni-
verzitu, tak nesmím hrát profesionálně. Až 
dostuduju, tak to by to mělo jít. 

Jak je tento sport ve Spojených stá-
tech populární?

Vodní pólo v Americe je hodně populární, 
jelikož Američanky vyhrály olympiádu jak 
v Riu, tak v Londýně. Já hraju v Kalifornii, 
což je kolébka zdejšího vodního póla, tak-
že o diváky rozhodně nouzi nemáme. 

Jak bys porovnala tamější mentalitu 
běžných lidí s tou naší?

Podle mého názoru lidi v Americe 
nejsou tolik sobečtí a závistiví. Snaží se 
být nápomocní a milí za každé situace. 
Ze začátku jsem si na všudypřítomné 
úsměvy těžce zvykala, ale teď je to milé 
a zpříjemní to každý den.

Hraješ stále za náš národní tým? 
Co vlastně považuješ za svůj největší 
osobní a také týmový úspěch?

Ano, hraju za národní tým od třinácti 
let. Za své největší úspěchy asi považu-
ju získání několika titulů v české lize se 
Strakonicemi, postup našeho juniorské-
ho týmu na mistroství světa do Austrálie 
a jmenovaní nejlepší hráčky České re-

publiky. V Americe byl zatím můj největ-
ší úspěch ocenění All-American, což byl 
můj sen v podstatě od té doby, co jsem 
začala hrát vodní pólo. 

Koho ve „svém“ světě nejvíce obdi-
vuješ?

Velký obdiv jsem měla vždy k Verče Bar-
tůňkové, která nakopla můj sen hrát pólo 
v Americe. Z mezinárodních hráček by to 
pak byly moje spoluhráčky Rachel Krieger 
a Ellen Tiedemann. Mimo pólo mě inspiru-
je Michael Phelps.

Roman Škoda
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VELIKONOCE
v Olympia Papír

Těšíme se na Vás

akce měsíce 

Bezděkovská 30
386 01   STRAKONICE

olympia@strakonice.cz383 325 701

20%


