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StrakonIcký měSíčník

Globální problémy jsou 
dnes všudypřítomné, což se 
neodmyslitelně týká i problému 
ohledně rychlého populačního 
nárůstu. Proto roku 1989 vznikl 
Světový den populace, který 
připadá na 11. července. Cílem 
je zvýšit povědomí o tomto 
fenoménu, který může jednou 
ovlivnit životy nás všech. Tento den 
byl ustanoven Radou guvernérů 
Rozvojového programu OSN, 

přičemž mu předcházel „Den pěti 
miliard“. 

Dnes nás žije na naší „modré 
planetě“ přes 7, 4 milionů. Je 
ovšem alarmující, jak se čísla 
populace od nepaměti zvyšovala. 
Až do roku 1804 byla světová 
populace menší než jedna miliarda. 
V roce 1927 dosáhla dvou miliard, 
tři miliardy následovaly v roce 
1960 a čtyři v roce 1974. 

Pojďmě se podívat na čísla 
o něco jiná, byť v podobném 
charakteru. Růst světové populace 
se začal zrychlovat od 17. století 
s rozvojem průmyslu a začátkem 
konce feudalismu. První miliardy 
dosáhlo lidstvo za 1800 let. Druhé 
již za pouhých 127 let, třetí za 33 
a šesté a sedmé za rekordních 12 
let. Roční přírůstek dosáhl vrcholu 
2,2 % v roce 1963. Od té doby 
se populační růst mírně zpomalil. 

Světový den populace

Tento unikátní rozhovor se 
odehrál s bývalým politickým 
vězněm, téměř devadesátile-
tým Jaroslavem Kopáčkem. 
Jeho poutavé vyprávění o 

druhé světové válce na Ho-
ražďovicku, následné velmi 
krátké svobodě a především 
šestiletému věznění stojí za 
přečtení. V jeho hlase byla 
slyšet vyrovnanost a smíř-
livost zabarvené do nezpo-

chybnitelně realistické roviny. 
V jeho odpovědích nenalez-
nete závratné lingvistické 

obraty, leč především pravdu, 
nadhled, ponaučení...

Jak jste prožil druhou světo-
vou válku?

„Docela dobrodružně. Pocházím ze 
Střelských Hoštic, ale chodil jsem 
do měšťanky v Horažďovicích. Ke 
konci války mi bylo 15 let pryč a 

Při věznění jsem zažil plno smrťáků, komunisté si dělali, 
co chtěli, říká bývalý politický vězeň, Jaroslav Kopáček.

pokračování na straně  2

pokračování na straně  8
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V současné době roste světová 
populace přibližně o 1,1 % za rok, 
tedy asi o 75 milonů. Podle odhadů 
dosáhne počet obyvatel Země na 
konci tohoto století 10 miliard   
s   tím, že růst z 9 na 10 miliard 
bude trvat asi 40 let. Jinými slovy 
- různé modely počítají s tím, že by 
světová populace mohla přibližně 
této cifry dosáhnout v roce 2050. 
Pak by podle většiny odhadů měla 

začít klesat, nicméně stálý růst 
by měl být zachován. Nakonec 
ještě jedno zajímavé číslo. Je 
pravděpodobné, že na světě žilo 
v historickém pojetí celkem přes 
100 miliard příslušníků rodu Homo 
Sapiens. 

Populace jako taková je prakticky 
pouze o číslech, a tak s tímto jevem 
pokračujme. Současných 1,8 
miliardy mladých lidí je historicky 
největší generací. Mladých ve 
věku 10 až 24 let je přibližně 
jedna čtvrtina obyvatel Zeměkoule. 
Většina z nich žije v   rozvojových 

zemích. „Mnozí z nich nemají 
příležitost získat kvalitní vzdělání, 
najít solidní práci ani účastnit se 
veřejného a politického života,“ 
přišel s osvětlením této věci bývalý 
generální tajemník OSN, Pan Ki-
mun, což otiskl server www.osn.
cz. Podle UNESCO více než půl 
miliardy lidí ve věku 15 – 24 let 
žijí pod příjmovou hranicí 2 USD na 
den a jsou vystavováni diskriminaci 
a marginalizaci, tedy odsouvání 
jednotlivců na okraj společnosti.

Nejlidnatějším kontinentem je 
samozřejmě Asie, která tvoří asi 
60 % všech lidí na Zemi, a asi 
polovina lidí je čínského nebo 
indického původu. Přibližně 15 % 
žije v Africe. Na těchto zmiňovaných 
kontinentech dochází k největšímu 
růstu. 11 % celkové populace náleží 
Evropě, 9 % Latinské Americe, 5 % 
Severní Americe a 0,5 % Austrálii 
a Oceánii. Mimochodem samotná 
Evropská unie má z celkového 
výpočtu přes 7 % lidí na této 
planetě. Čechů je pro změnu zhruba 

11 milionů, což je 0,15 procent 
z  celkového počtu osob.

Jiné statistiky nám sdělují, že 
přibližně třetina světové populace 
žije v nadmořských výškách do 100 
metrů, medián hustoty obyvatel 
je přes 260 obyvatel na kilometr 
čtvereční. Pro představu je to asi 
10 krát méně než hustota osídlení 
v Praze. Zajímavá informace 
představuje například skutečnost, 
že asi 6 % všech lidí, kteří kdy žili, 
jsou dnes naživu (!). Každou vteřinu 
se pak narodí 4,2 dětí a zemře 1,8 
osob. Absurdní imaginace, avšak 
reálného kontextu, nám říká, že by 
se všichni lidé na světě dokázali 
vměstnat do českobudějovického 

okresu, s čímž přišel server 
www. domaci.eurozpravy.cz.

Takové jsou odhady a statistiky 
a je třeba s tímto problémem 
něco dělat. Nás současný svět si 
klade tedy velikou výzvu doslova 
existenciální báze. Počet lidí totiž 
ovlivňuje udržitelnost života, přináší 
rychlou urbanizaci, klade rostoucí 
nároky na vzdělávací a zdravotnické 

systémy a v neposlední řadě 
přináší nové nároky na určité 

skupiny obyvatelstva. Dnes musí 
především vyspělé státy do tohoto 
problému investovat vše co mají 
po ruce, a různými prostředky 
zasahovat do méně vyspělých 

států, aby zabránily ještě horšímu 
eventuálnímu přelidnění. Snad 
nám to informace a prostředky, co 
máme dnes k dispozici, umožní.

Světový den populace

Zdoje: www.domaci.eurozpravy.cz; 
www.osn.cz 

Zpracoval Roman Škoda

pokračování z titulní strany



3MAXIM

Květinky U Alenky

V obchodním centru MAXIM 
si můžete zpříjemnit život 
v   Květinkách U Alenky a udělat 
tak radost svému nejbližsímu 
okolí.  Majitelka květinářství, paní 
Alena Pelnářová se v květinářském 

oboru pohybuje již 30 let, přibližně 
polovinu tohoto stráveného času 
prožila v zahradnictví, druhou 
polovinu pak v samotném obchodě 
s květinami. O zkušenosti tedy 
nouzi nemá, což znamená mimo 

jiné kvalitu spojenou s estetikou 
vysoké úrovně. 

Jak sama paní Pelnářová říká, 
právě kvalita je základ. Nicméně 
žijeme v době, kdy se v tomto 
oboru není zrovna lehké realizovat. 
„Ve Strakonicích je obchodů 
s   květinami dost, ovšem největší 
problém shledávám v tom, že nás 
v poslední době nejvíce ohrožují 
obchodní řetězce se stále větší 
nabídkou květin za ceny, za které 
my nejsme schopni ani nakoupit. 
Přes tyto skutečnosti se snažím 
nabídnout ještě větší kvalitu 
a  zajímavou vazbu květin k různým 
příležitostem.“

Květinky U Alenky nabízí milé 
prostředí s přátelskou interakcí, 
což potvrzuje i majitelka. „Věřím, 
že je můj obchod příjemný a že si 
každý vybere podle svého gusta, 
případně dobije alespoň pozitivní 
energii,“ jednoduše a věcně 
charakterizuje svůj obchod. 

Mimo květin jsou v květinářství 
k   dispozici i jiné produkty jako 
různé dárkové předměty typu 
keramiky, různých druhů čajů či 
mýdel, dále oblíbení andělé, různé 
dekorace do bytu na Dušičky 
a  Vánoce.

Paní Alenu Pelnářovou 
a její obchod s květinami 
naleznete v samotném 
OC MAXIM od pondělí 
do pátku v rozmezí 8:00 
až 17:00, v sobotu pak 
v  dopoledních hodinách. 
Možnost domluvy mimo 
pracovní dobu je možná 
na telefonním čísle 
731528588.

MAXIM café

Obchodní centrum MAXIM nabízí 
pro Strakoňáky nepochybně 
velmi oblíbenou kavárnu i podle 
veřejných recenzí, MAXIM café. 
Jedná se o skutečnou stálici mezi 
strakonickými kavárnami. Dne 1. 
října oslaví jubilejní 10. výročí 
otevření této kavárny. 

Paní Uhlíková připomíná, že 
na počátku bylo zkušeností 
poměrně málo, nicméně o to je 
nyní onen progres znamenitější. 
„S kavárenským provozem 
jsme opravdu tehdy nebyli 
moc obeznámeni, učili jsme se 
prakticky za pochodu, nicméně 
koncept, který jsme si vytyčili na 
začátku a na kterém si zakládáme 
i dnes, je stejný. Naším cílem je 
dělat dobrou kávu se slušným 
servisem a   zákusky bez 
chemických přísad a   náhražek. 
I interiér kavárny se v zásadě 
nezměnil, neboť si chceme 
udržet čistý moderní styl bez 
přehnaných okázalostí.“

MAXIM café je jedinou kavárnou 

ve Strakonicích a okolí, kde 
si můžete vychutnat kávu se 
znakem býka Tonino Lamborghini, 

tzv. Lambo. Jedná se o směs 
kávových zrn Arabica pocházející 
ze Střední Ameriky a Brazílie. 
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Prožijete harmonicky vyváženou 
chuť spojující plné tělo s jemným 
nádechem čokolády. „Této značky 
kávy si velmi vážíme pro svou 
osobitost a jedinečnost,“ doplňuje 
charakteristiku této kávy paní 
Uhlíková.

Ta také uznává, že konkurence 
ve Strakonicích je značně důležitá. 
„Konkurence vždy zvyšuje kvalitu 
služeb. Je tedy v podstatě fajn, 
protože musíme sledovat nové 
trendy, porovnávat ceny a být 
kreativní. Zákazníci jsou pak 
spokojenější. Konkurence je 
výzva,“ nebojí se.

Kromě speciální kávy si 
vychutnáte v MAXIM café 
domácí zákusky jako například 
Cheesecake, Tiramisu, Panna 
cottu s malinami. Novinkou je 
Mrkvový dort, Makový bezlepkový 
dort a Pařížský zákusek. Vše je 
samozřejmě vyrobeno z čerstvých 
surovin bez stabilizátorů. Stojí 
za to ochutnat palačinku nebo 
čerstvě upečenou vafli. Do nabídky 
kavárny patří i míchané nápoje, 

mléčné koktejly a spousta druhů 
kvalitní zmrzliny. „Především však 
nabízíme úsměv a možnost se na 
chvíli zastavit v této uspěchané 
době. Posedět u šálku dobré 
kávy, popovídat si nebo jen tak 
utřídit myšlenky,“ zakončuje paní 
Uhlíková svoji ideu.

Každý měsíc se pak pořádají 
taneční večery s výukou Salzy. 
Kavárna je také po domluvě 
k   dispozici pro uzavřené 
společnosti a večírky. 

Otevírá se každý 
všední den a v sobotu 
od 8:30, zavírá se pak 
ve 21:00. 

Příjemnou neděli si 
můžete ve společnosti 
kavárny užít odpoledne, 
a sice od 14:00 do 
19:00. 

Volyně

Pojďme si představit útulné 
městečko, od nepaměti tak 
příbuzné tomu našemu, a 
sice Volyni vzdálenou jižně od 

Strakonic asi 10 kilometrů. K 
městu ze západní části přiléhají 
vesnice Zechovice a Starov, z té 
jižní zase Černětice a Račí s tím, 

že společně  tvoří exklávu města, 
od něhož jsou odděleny obcí 
Nišovice. Jak je známo, městem 
protéká řeka Volyňka. Volyně má 

v současné době přibližně 3000 
obyvatel. K nim přes studijní rok 
přibývá asi tisícovka studentů 
dvou středních škol a jedné vyšší 
odborné.

To, že je Volyně s historií 
velmi spjatá, dokládá například 
skutečnost, že od roku 1990 je 
její historické jádro městskou 
památkovou zónou. Historické 
reálie jsou velmi interesantní, byť 
osídlení místa na levém břehu 
řeky Volyňky je dodnes zahaleno 
tajemstvím. Archeologické 
nálezy, jimž je věnována rozsáhlá 
expozice v městském muzeu, 
svědčí o slovanském osídlení 
již v 7. století. Menší hradiště, 
provincie Wolinich, se v písemných 
pramenech objevuje, nicméně 
až v roce 1271. Původ jména 
dodnes není se stoprocentní 
jistotou znám. Nabízí se krom 
oné provincie rovněž souvislost 
se slovanským kmenem sídlícím 

Roman Škoda
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kdysi na Ukrajině, ovšem jde čistě 
jen o hypotézu.

Na konci 13. století byla Volyně 
povýšena na město jako součást 
majetku kapituly pražské a od 
té doby se začala rozvíjet. Na 
konci první třetiny 14. století 
zde byl dostaven farní kostel 
a městské opevnění. Na konci 
zmiňovaného století se ve 
městě zřídil soud, lázně a téměř 
každý dům vařil pivo, které bylo 
ve středověku nejčastějším 
způsobem konzumace tekutin, 
neboť nepřevařená voda byla 
častým zdrojem nejrůznějších 
nemocí. V této době zde působil 
dokonce Mistr Martin, věrný 
přítel Husův a vykonavatel jeho 
poslední vůle. O významu místa a 
právech měšťanů v té době svědčí 
fakt, že v 15. století vedlo město 
dlouholetý a nakonec vítězný spor 
s královským městem Písek o 
dovoz soli a placení mýtného.

Ve dvacátých letech 16. století 
byla postavena budova radnice, 
renesanční stavba. Původní 
výzdoba však byla o 350 let 
později těžce poškozena požárem, 
který se nevyhl snad žádnému 
středověkému městu, a nynější 
výzdoba pochází mimochodem z 
roku 1927. V současné době zde 
sídlí Městské kulturní středisko.

Rozvoj řemesel a obchodů 
neminul ani Volyni. Nejpočetnější 
řemesla byla soukenická, 
koželužská či pekařská. Řeč 
je o 16. století. O několik let 
později před samotným začátkem 

Třicetileté války byl na vrchu 
Malsička dostavěn renesanční 
sálový kostel Proměnění Páně. 

Zachovalé malby dokazují, že 
v té tobě vrcholila zámožnost 
městečka. Kolem kostela je hřbitov 
s urnovým hájem, kde najdeme 
hroby mnoha významných 
osobností - archeologa Jana 
Vratislava Želízka, básníka 
a spisovatele Čeňka Bendla, 
astronoma a matematika 
Jindřicha Svobody, básníka a 
přítele Wolkerova Jaroslava Hůlky, 
malíře Aloise Lhoty, architekta 
Josefa Niklase či trojice bratrů 

Boháčů, malířů a sochařů. 

Ona válka však přinesla městu 
mnoho nesnází. Volyně byla 
pleněna, zapalována a občané 
museli pod násilím odevzdávat 
nepřátelům určitý obnos poplatků. 
I léta poválečná přinášejí povodně, 
požáry, epidemie, průjezdy cizích 
vojsk... Přesto se v té době město 
rozrůstá za hradby. Stejně jako v 
jiných obcích, i ve Volyni na pamět 
hrozivé morové epidemie se v 
roce 1760 postavil na náměstí 
mezi lipami mariánský sloup. 

Dokladem židovské komunity 
ve Volyni je hřbitov , založený 

asi na počátku 18. století za 
obcí. Jihozápadně od města 
na zalesněném vrchu Malsička 
lze nalézt například hřbitovní 
kostel Proměnění Páně. 19. 
století přineslo mnoho změn co 
se tvářnosti týče. Ve městě byly 
totiž položeny základy městské 
kanalizace, náměstí se vydláždilo 
a začaly se stavět i nové patrové 
domy. V porevoluční době v 
roce 1849 byl ve Volyni založen 
poštovní úřad, o rok později soud 

a berní úřad. V roce 1885 byla 
dostavena všeobecná nemocnice, 
o 8 let později se zahájil provoz 
na železniční trati Strakonice-
Vimperk. Další snahy o vybudování 
průmyslu však neměly trvalého 
výsledku, a proto se město v 
následující době věnovalo rozvoji 
školství a spokojenosti výletníků. 
Počátkem 20. století se objevují 
budovy měšťanských škol a 
v kritických letech třicátých 
se městečko mohlo pochlubit 
areálem střední průmyslové školy.

Volyni každý občan Strakonic 
zná, ovšem z mého subjektivního 

hlediska se nikdy neomrzí už kvůli 
tomu, že v její lokaci začíná příroda 
ukazovat nádherné předšumaví, 
které nejednomu turistovi nebo i 
našincovi vždy bere dech. A byť 
její poloha s historií souvisí pouze 
velmi nepřímo, základy dějinných 
skutečností tohoto městečka by 
se neměly ignorovat.

Zdroj: www.volyne.eu
Zpracoval Roman Škoda
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Historie Strakonicka

Budeme se vracet od hospody „ Na 
Podskalí „, kde se konávaly velké poutě 
směrem k domku Zavadilů. Jeho majitelem 
byl bednář v měšťanském pivovaru, pan 
Jan Zavadil /1873, Lažany/ s bednařením 
začínal v Sedlici, žil zde s manželkou 

Antonií, rozenou Dvořáková /1874/ a 
dětmi. Vyučeným stávkařem a později 
policejním strážníkem Václavem /1905/, 
ženatým s Marií, rozenou Neumannovou 
/1910/ a jejich synem Václavem, dále 
Karlem /1907/ soustružníkem dřeva, 

Vilémem /1910/, dámskou krejčovou 
Růženou /1913/. Rodina měla na louce 
před domem a na ostrůvku na proti 
bělírnu prádla /ostrůvek strhla povodeň 
v  roce 2002. Dříve býval levý břeh blíže 
dnešní cestě na Podskalí a tak ze skály 
připomínající žábu se dalo skákat rovnou 
do vody. Až v době stavby pivovaru se břeh 
posunul, zpevnil a   vysázely se na něm 
stromy. Původní domek Zavadilů později 
chátral až  se zboural a na jeho místě se 
postavila nová hospoda „Zavadilka“. Ta 
je v  létě velmi navštěvována výletníky při 
svých procházkách. Domek byl původně 
jako hlídací s vazištěm vorů a zároveň 
vorovou stanicí. My jdeme dále směrem 
k městu a přicházíme k Měšťanskému 
pivovaru z roku 1649, dnes Strakonický 
měšťanský pivovar Dudák. Měšťanský 
pivovar býval na tehdejší ulici Masarykova 
/Revoluční náměstí, dnes Velké/ č.   p. 
47 a k   němu patřící chalupě č. p. 

280, tzv. „dřevosklad“ v tom bydlíval 
majitel zahradnictví pan Filip Kubíček 
/1853/ s manželkou Johanou  /1866/ 
a jeho sestrou  pracující ve fezárnách, 
paní Karolínou Kubíčkovou /1851/ a 

zahradnickým učněm Antonínem Žejdlem 
/1894/, Vimperk. Majitel bytu choval také 
3 krávy. K  pivovaru patřila dole ve dvoře 
velká sladovna. Jelikož původní pivovar 
svou velikostí přestal vyhovovat, bylo 
nutné přemýšlet o  stavbě nového většího 
pivovaru. Město od manželů Voříškových 
vykoupilo pozemek těsně vedle řeky 
Otavy na začátku Podskalí. Byly vylámány 
skály a postavila se budova varny, spilky 
a 4 sklepy. Až do roku 1867 je ve městě 
pivovar propachtovaný, ale pachtýři 
velice špatně platili a tak roku 1935  byl 
ustanoven pivovarní výbor ve složení 
pánové Franknecht, Firbas, Kořenský, 
Pusch, Lederer, Bergr,  Tockstein, Muřínský 
a Čermák. Bylo rozpočteno splácení 
pachtovného, avšak k plnění  stejně 
nedocházelo a  tak si pivovar bere v roce 
1867 pod sebe město. V  roce 1881 se už 
vařilo 14.000 hl piva. Před tím ve starém 
pivovaru to bylo jen 6.000 hl. Proto bylo 
nutné přistavět další tři sklepy větší než ty 
první. Stavbu provedl stavitel pan Albert. V 
roce 1890 je to už 21.000 hl piva a sklepy 
jsou opět nedostačující a přistavují se v 
roce 1900 další tři. V letech 1918-1945 
svojí účelnou investiční činností patřil mezi 
nejlépe technicky vybavené středně velké 
pivovary v regionu. Výstav piva v roce 
1945  byl 25 555 hl a  v  roce 1947 již 34 
914 hl. Po  únoru 1948 ztratilo veškerý 
vliv v pivovaru právovárečné měšťanstvo. 
Pivovar je začleněn do svazku n. p. 
Jihočeské pivovary České Budějovice. 
V roce 1954 se poprvé vaří 14% tmavý 
„Strakonický dudák“. V roce 1990 je 
produkce strakonického pivovaru 226 
286 hl piva. Jěště připomeňme některé 
ředitele: Karel Bečvář, Václav Novák, 
Bořivoj Pech, Jaroslav Tůma a Marek 
Pohanka. Také ze sládků vpomeňme 
Vilém Graf, Petr Havel, Oldřich Vlach, 
Jindřich Vondřička, Dagmar Vlková 
a   Dušan Krankus. Jěště připomeňme 
některá z piv, co se vyráběla a vyrábí: 
Sklepák 11% filtrovaný, Velkopřevor, 
Otavský zlatý, Klosterman  polotmavý a 
světlý 12% ležák, Král Šumavy, Zlaťák 
grepový, Volyňský Kralovák, Měšťanská 
10%, Nektar, Blateňák, Dudák Švanda 
světlý výčepní, Dudák  Premium světlý 
ležák, Dudák Driver nealko a řada dalších 
ochucených i  jubilejních. 

Jěště pár vzpomínek  paní Maříkové 
na svého tatínka a maminku. Otec pan 
Šavel byl mistr zednický a měl i několik 
učňů,  v zimě, když nebyla práce, chodili 

na zamrzlou Otavu a vyřezávali ledové 
kvádry, které koňskými povozy rozváželi 
po zdejších hospodách k   chlazení 
sudů s pivem ve sklepích. Podobně i do 
Měšťanského pivovaru. Na město pivo 
vozili Lázeňskou ulicí, která měla značné 
stoupání a tak dole museli připřáhnout 
jěště jeden pár koní, aby do náměstí mohli 
vyjet. Tehdy bylo náměstí na úrovni s ulicí 

Lázeňskou než se to ve 40-tých letech 
změnilo k dnešní podobě. Vzpomněla 
i na maminku  rozenou Křiváčkovou, 
která se učila kuchařkou v restauraci „Na 
Podskalí“, tehdejší majitel učnice každé 
ráno ve 4 hodiny vzbudil a  s  nůškami 
museli na trávu pro zvířata. Maminka 
to nemohla vydržet a tak jednou v noci 
si zbalila věci  a   šla pěšky do Stříteže. 
Tatínek pan Šavel jí sehnal práci kuchařky 
v  hotelu „Modrá hvězda“ , kde v recepci 
byl mramorový stůl, kde si každé ráno jistý 
pan Křiváček  před ním  nechal nastoupit 
celý personál a zkontroloval jejich vzhled. 
Pokud nebyl u někoho spokojen, tak 
svojí špacírkou praštil do mramorového 
stolu. Jednou se mu to podařilo tak, že 
mramorová deska praskla. To je pro 
dnešek všechno a  budeme pokračovat 
příště směrem k poště.

Pomník F. L. Čelakovské-
ho, pohled z r. 1926

Zavadilův domek na pohledu z období R-U

Výstava v Oskořince od zdejšího  
fotografa J.O.Štrámka

Pivovar na pohlednici z r. 1935

Restaurace na Podskalí při 
povodni r. 1954

Malířský Jan, Strakonice
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Tento článek Vám přiblíží Muzeum 
středního Pootaví Strakonice, a sice 
jeho charakteristiku, historii či některé 
jednotlivé historické předměty. Místní 
muzeum je příspěvkovou organizací 

Jihočeského kraje. Sídlí v areálu 
strakonického hradu. Ten založili, jak 
už bylo zmíněno v jednom z článků 
této rubriky, Bavoři ze Strakonic na 
soutoku řek Otavy a Volyňky někdy 
mezi roky 1220 až 1235. Areál hradu 
svou dochovalostí patří k nejstarším a 
nejrozsáhlejším v Čechách.

Součástí tohoto hradního komplexu 
je i expozice muzea, která je 
umístěna v hradním paláci v jižní 
části hradu. V jedenácti sálech je 
návštěvníkům představena historie 
regionu od pravěku, přes středověk 
až po druhou polovinu 20. století. 
Lákadlem je taktéž vyhlídková hradní 
věž Rumpál, kapitulní síň s ambitem 
a dochovanými nástěnnými malbami 
ze 14. až 15. století, zrekonstruovaná 
černá kuchyně a také národní kulturní 
památka středověkého vodního mlýna 
v Hoslovicích s funkčním mlecím 
zařízením a novou etnografickou 
expozicí Ze života šumavského Podlesí. 
Muzeum zajišťuje provoz této unikátně 
dochované technické památky od roku 

2005 a pořádá v ní od dubna do října 
zajímavé kulturní a řemeslné akce s 
tradičním pečením chleba.

Samotné muzeum bylo založeno 
v roce 1894. Podnětem se stalo 

pořádání Českoslovanské národopisné 
výstavy v Praze o rok později. Od 20. 
let minulého století neslo muzeum 
v názvu jméno okresního školního 
inspektora Jana Dyka, jenž se zasloužil 
o jeho rozvoj a poválečné obnovení 
činnosti. Do areálu hradu bylo po 
četném stěhování umístěno v roce 
1936 a pro veřejnost byly sbírky 
otevřeny v květnu 1937, neboť 
tohoto roku dorazil do města druhý 
prezident Československé republiky, 
Edvard Beneš.

Nepříznivě zasáhla do života muzea 
druhá světová válka, kdy byla činnost 
opět zcela zastavena. Rozhodnutím 
Krajského národního výboru v Českých 
Budějovicích z března 1951 získalo 
původně městské muzeum charakter 
okresního muzea a v roce 1953 bylo 
přejmenováno na Okresní vlastivědné 
muzeum ve Strakonicích. Důležitým 
mezníkem byl rok 1955, kdy bylo od 
1. ledna muzeum odděleno od archivu. 
V roce 1967 dostává muzeum svůj 
současný název. S reformou veřejné 

správy se od 1. ledna 2003 stalo 
krajským muzeem, jehož zřizovatelem 
je Jihočeský kraj.

Mezi stálé expozice patří například 
pravěké kamenné nástroje. Zajímavá 
je keramika z rozsáhlého pohřebiště 
u Přešťovic, model hradiště Kněží 
hora u Katovic či kosterní pozůstatek 
z Radomyšle z 12. století. Dále jsou 
k vidění hmotné památky od období 
první písemné zmínky o hradu z roku 
1243 po počátek 16. století. Není 
opomenuté husitství či ustanovení 
tzv. strakonické jednoty z února 1449. 
Dále Malý rytířský sál nabízí období 
od 16. do 18. století, a sice hlavně 
ukázky dobových platidel, kulovnice 
z 18. století nebo opasek na peníze, 
který se používal jako ochrana před 
různými lapky. Ve velkém rytířském 
sále si můžete prohlédnout obraz 
společenského a kulturního života ve 
městě druhé poloviny 19. století. Levá 

část je věnovaná básníkovi Františku 
Ladislavovi Čelakovskému. Pod 
závěsnými obrazy jsou texty, fotografie 
a  historické dokumenty, které zachycují 
historii našeho školství. Následující část 
sálu připomíná řemeslnou výrobu na 
Strakonicku, vystavené loutky a scény 
pak odkazují na místní loutkařskou 

tradici a rody Lagronů a Kopeckých. 
Nedílnou součástí jsou pochopitelně 
dudy. Jádrem celé expozice je 
výběr řemeslně nejzdařilejších 
a   nejzajímavějších dudáckých 
nástrojů pocházejících z časového 
rozmezí druhé poloviny 18. až první 
poloviny 20. století. Součástí musí být 
také model hradu, který zobrazuje stav 
hradu z 20. let 20. století a je v měřítku 
1:200. Za zmínku stojí i místnost, 
kde se model nachází. Jde o pozdně 
gotickou část hradu, kterou zdobí 
zbytky nástěnných maleb – tzv. kolo 
štěstí, gotické ostění okna a kamenný 
portál. Dále je expozice věnována 
šlechtickému rodu Rožmberků 
a  Johanitům. Mapuje jejich vzájemné 
soužití, územní a osobní vztahy k hradu 
a celému   strakonickému regionu 
v letech 1225 až 1611. Rovněž 
není opomenuto Fezko, nejstarší 
průmyslové odvětví ve městě ze 
začátku 19. století, nebo Jihočeská 
zbrojovka s.r.o., známá pod názvem 
ČZ. Kromě zbraní jsou zde vystavena i 
kola, motokola a motocykly. Zachycena 
je také současná podoba podniku 
a  jeho výrobní sortiment.

To byl jen stručný výčet toho, co 
ve strakonickém muzeu naleznete. 
Pokud máte zájem si připomenout 
zhmotněnou strakonickou historii, 

a  dokázat tak ducha pravého „hrdého 
Strakoňáka“, navštivte muzeum 
v  červenci nebo srpnu. Otevírací doba 
je od 9:00 do 17:00 s tím, že si budete 
moci vybrat jeden z nabízených okruhů 
za dobře dostupnou cenu.

Muzeum středního Pootaví Strakonice
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Při věznění jsem zažil plno smrťáků, komunisté si dělali, co chtěli, říká 
bývalý politický vězeň, Jaroslav Kopáček.

zažil jsem plno náletů například na 
lokomotivy. To bylo velmi časté a 
já se to vše snažil sledovat zvrchu 
třeba na nějakém kopci, abych to 
všechno viděl. Byl jsem svědkem 
toho, jak převáželi mrtvé a raněné 
do ozdravovny, což se týkalo i 
pana Bublíka, který jel na kole do 
Strakonic. Měl smůlu v tom, že v 
blízkosti byli rozutíkaní Němci, dostal 
to do nohou a vykrvácel. Němci od 
nás několikrát potřebovali pomoc 
a mluvili s námi někdy i normálně 
česky. V roce 1940 zapadl německý 
pilot do strouhy. Moji kamarádi, 
Pepík Pavlíček a Vojta Koudelka, mu 
chtěli pomoct se z ní dostat. Kluci 
byli asi o 9 let starší, mně bylo tak 

10 let. Pilot dával zervnitř 
letadla plyn a kluci tlačili, aby 
se nepřevrátil úplně na křídlo. 
V tom byl Pepík zrovna vepředu 
zboku letadla a dostal se do točící 
vrtule. Úplně ho to rozseklo na 
půl od rozkroku po bradu. Viděl 
jsem to ze dvou metrů. Dodnes 
to mám před očima. Za války 
jsme také poslouchali s rodinou 
rozhlas Svobodné Evropy nebo 
Hlas Ameriky. Proto jsme měli 
dobrý přehled o postupu armád 
a nebo jsme věděli o vylodění 
v Normandii. Kdo měl doma 
rádio, tak poslouchal. Bylo to 
celkem normální, ale kdyby nás 
někdo udal, tak na to nechci ani 
pomyslet.“

Jak vzpomínáte na období, 
kdy skončila válka?

„Měli jsme všichni ohromnou 
radost. Bylo to takové opravdové 
a najednou jsme věřili všemu. 
Američtí důstojníci bydleli v 
budovách, vojáci normálně ve 
stanech. Pamatuji si, jak jsem se 
vozil i v americkém džípu. Jeden 
Američan uměl dokonce česky. Po 

válce jsme založili oddíl Skauta a 
platným členem jsem do dneška. 
Američané nás obdivovali, 
opravdu věděli, co je to skauting. 
Zúčastnili jsme se schůzek, výletů, 
až přišel ‚osmačtyřicátý‘. Sice 
jsme tušili, že bude problém, ale 
i tak jsme nevěřili tomu, že se to 
udrží. Záměrně jsme provokovali. 
Já nosil v práci ve strakonické 

zbrojovce americkou vlajčičku. 
Věřil jsem ve svobodu.“

To se nemohlo obejít bez ode-
zvy. Zatkla vás státní policie?

„Samozřejmě. Asi měsíc před 
tím jsme se pokusili o útěk za 
hranice. Nikdo o tom nevěděl. Vzali 
jsme si volno v práci. Přijeli jsme 
autobusem do Prášil, kde bylo ale 
strašně sněhu. Bylo nereálné se 
v ten večer dostat přes hranice. 
Nikomu bych ten pocit nepřál. 
Na zatčení si pamatuju, jako by 
to bylo včera. Po vyučení jsem 
dělal svářeče ve Strakonicích. 
Sledovali nás ti pitomci, co měli 
únorové vyznání, nějakou kapku 
skleněnou. Na jaře v dubnu v 
roce 1949 jsem měl odpolední, 
na které jsem se dozvěděl, že 
tam dopoledne zatýkala StB, a 
ptala se po mně. Už když jsem 
tam přišel, tak se se mnou skoro 
nikdo nebavil, cítil jsem se divně. 

Do práce jsem přišel dříve. 
Hned jsem se oblékl a dostal 
se do hloučku zaměstnanců, co 
končili směnu. Odjel jsem domů. 
Problém byl v tom, že jsme měli 
plno zbraní. Říkalo se totiž, že ten 
režim praskne, a my se ve střílení 
chtěli trénovat. Domů ke mně 
přijeli tři stbáci. S takovou rozkoší 
prohrabovali věci a hledali právě 
ty zbraně. Já je uložil k babičce 

do skříně, ale tu taky prohledali. 
Nijak zvlášť jsem neodporoval. 
Kdyby jo, byli schopní mě zabít. To 
se také normálně dělo.“

Kam vás převezli?

„Do strakonické věznice. Tam 
jsem byl půl roku. Měli jsme být o 
samotě, ale velitel věznice, který 
se už chystal do důchodu, nám 
celkem pomáhal. Správně nás 
měl od sebe izolovat, ale do cely 
nás posílal po dvou. Do umývárny 
jsme chodili ve více lidech, ale 
museli jsme být zticha. Měl dobrý 
přehled pro případné kontroly, 
takže si to mohl dovolit. On ty 
praktiky bití a mučení neznal. Jiní 
nás třískali pendrekem. Mlátili 
nás přes obličej a ledviny. Měli 
to vykoumané a zpravidla jsme 
končili v krvi. Často přijížděli 
vyšetřovatelé v civilu, a to byli 
s prominutím svině nejhoršího 
rázu. Chtěli abychom mluvili, my 
nevěděli co sami od sebe říkat. 
Tak nám pomohli...“

Jak jste jinak pobyt ve věznici 
trávil?

„Měl jsem to štěstí, že jsem 
znal předsedu okresu. On věděl, 
že ve vyšetřovací věznici ležíme. 
Proto dohodl, že budeme pracovat 
na statku třeba ve Volenicích, 
Štěchovicích nebo Čejeticích. 
V Čejeticích měl ještě majetek 
baron Dlouhoveský, který musel 
ale dodávat. Bez mlácení se to 
neobešlo, ale když jsem to pak 
později povídal klukům na cele na 
Pankráci, tak nám říkali, jak jsme 
se měli dobře. Měli pravdu. Oproti 
pankrácké věznici jsme to měli 
opravdu ještě zlaté.“ (úsměv)

Kdy vás převezli na Pankrác?

„Eskortovali nás někdy na 
podzim. Mysleli jsme, jací jsme 
kozáci, a co jsme už nezažili. 
Bachaři tady byli cvičení, naprostá 
zvířata s rudou hvězdou. Při tom 
všem terorizování a v tom našem 
stavu nám dávali ještě 70 dřepů, 
které jsme měli počítat nahlas. 

pokračování z titulní strany



9STALO SEROZHOVOR

Já byl mladý, takže se to dalo 
nějak zvládnout, ale bylo tam plno 
šedesátiletých vězňů, například 
kulaků. Ti samozřejmě ty dřepy 
nezvládali, takže dostali další jiné 
tresty.“

Jak poté probíhalo vaše soud-
ní řízení?

„To byla fraška. Konalo se 
v   listopadu roku 1949. Svého 
advokáta nám nepovolili. 

S Frantou Sosíkem, který byl 
vystudovaný právník, jednali 
při soudu jako s dobytkem. Ti, 
co neměli ani pět pohromadě, 
odsoudili právníka. S ním jsem 
taky seděl před soudem na cele. 
Říkal mi, že mohu dostat tak 12 
let. Vypadalo to totiž, že jsme 
řízená celostátní skupina, do 
které nás, pět kluků, přifařili. Těch 
12   let jsem nakonec opravdu 
dostal, ale měl jsem ohromné 
štěstí, že jsem byl odsouzený 
ještě před Horákovou. V 50. 
letech se tresty zvyšovaly na 20 
let, doživotně nebo provaz.“

Předpokládám, že jste byl 

vězněný i jinde.

„Po nějaké době mě převezli 
na Bory do Plzně. Práskli se 
mnou na zem. Na cele jsem byl 
s dalšími dvěma vězni. Jedli 
jsme třikrát denně. Ráno třeba 
melta s krajíčkem chleba, potom 

brambory. Když byly ještě teplé, 
voňavé, tak to bylo fajn. Taky jsem 
ale dostal jako trest dvouměsíční 
poloviční stravu. Na cele jsme 
se ale společně s klukama dělili. 
Když jsem na Borech končil, 
měl jsem asi 50 kilo. Na druhou 
stranu se mi poštěstilo trávit čas 
ve vězení se západními letci. 
Seznámil jsem se se štábním 
kapitánem Špačkem, generálem 
Fajtlem, generálem Bočkem, 
generálem Pelichem, generálem 
Janouškem... S těmi jsem byl 
také na cele. Tam jsme drali peří, 
ty normy jsme ale nemohli nikdy 
splnit. Vydržet to šlo tak, že jsme 
si různě vyprávěli. Jednou za 
týden jsme dostali vycházku na 15 
minut. Muselo být naprosté ticho. 
I tak ale bachař dával nakládačky 
podle libosti. Tondovi Šťastnému 
dali železné kruhy na nohy a ať 
chodí… Zažil jsem plno smrťáků. 
Dělali si, co chtěli.“

Jak jste strávil zbylou část 
trestu?

„Pracoval jsem v lágru v Horním 
Slavkově u Jáchymova. Budovali 
jsme nový tábor Svatopluk, který 
byl poblíž šachty, kam jsme 
chodili pracovat. Bylo to takové 
území ‚nikoho‘. Když jednou za 
čas přijela rodina na návštěvu, 
jeli jsme do Slavkova. Nezřídka 
kdy ty návštěvy byly přerušované. 

Hlavně pro mámy a manželky to 
bylo hrozně složité. No, jsou to 
teda vzpomínky… (odmlčí se). 
Své pětadvacáté narozeniny jsem 
slavil ještě v lágru. Roku 1955 
mě předčasně propustili, takže 
jsem si ‚odseděl‘  6 let. Pak jsem 
pracoval jako řemeslník ve Strojní 
a traktorové stanici ve Střelských 
Hošticích.“

Co si myslíte o tom, že jsou 
dnes komunisté stále ve vládě?

„Na jedné straně jsem rád, že je 
tahle doba. My jako političtí vězni 
ale vidíme takovou nesprávnost, 
že ti komunisti mohli na začátku 
90. let nastoupit na vlivné justiční 
pozice.

Neodsoudili třeba Vaše (Karel 
Vaš. Agent NKVD, prokurátor 
vykonstruovaných procesů, podílel 
se na justiční vraždě Heliodora 
Píky. Pozn. aut.) nebo Grebeníčka 
(Alois Grebeníček, vyšetřovatel 
Státní bezpečnosti na Krajském 
velitelství StB v Uherském Hradišti. 
Pozn. aut.), který mučil kluky 
elektřinou. Ti kluci mi to všechno 
vyprávěli. Jeho žena tvrdila, že by 
Grebeníček neublížil ani kuřeti. 
Kluci byli svědkové u soudů těhle 
vrahů, ale nic se nestalo, že je to 
už promlčené. Co na to říct…“ 

Roman Škoda
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Červenec přináší spoustu 
sluníčka, krásnou přírodu 
a  mnoho příležitostí k venkovním 
aktivitám. V červenci volte lehký 
a příjemný outfit, bez složitého 
vymýšlení a  ladění. 

Lehké pestrobarevné šaty, 
pantoflíčky, sluneční brýle do 
kabelky a hurá na výlet či do 
města s přáteli.

A pozor, toto léto by vám 
neměl chybět klobouk. Za nás 
jednoznačně ten slaměný, který se 
hodí k vodě i  do města.

Přijďte se inspirovat módními 
trendy k nám do OC Maxim, 
kde vám v jednotlivých buticích 
rádi poradí s výběrem vhodných 
kousků pro vás.

Módní tipy

letní khaki kalhoty 
Top Secret 
1099 Kč

Dámský 
top 
179 Kč

Dámské 
triko 
239 Kč

barevné 
šortky 
Drywash  
649 Kč

 maxi šaty 
Top Secret  
1499 Kč

džínová 
bunda 

COCO 
2690 Kč

šaty WIBS
1490 Kč
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Dámská sukně 
269 Kč

šaty s volánky
Top Secret
1269 Kč

 tričko s 
potiskem 
Drywash
359 Kč

sukně 
Top 
Secret 
949 Kč

 top na 
ramena 
Troll  
649 Kč

tílko Top Secret
 449 Kč

šaty MARIE
1630 Kč

šaty KIARA
2290 Kč šaty AJSO

1890 Kč
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Červenec, krásné letní dny a to nás svádí ke studené kuchyni,ale chyba - ani v létě nezapomínejme vařit. Zařadíme lehce stravitelná a 
jednoduchá jídla, která se vyznačují čerstvostí, barevností a i chutí.Všude máme dostatek zeleniny a ovoce, proč to nevyužít. Samozřejmě 

nezapomeneme ani na maso, které je v kombinaci se zeleninou výborné. 

Krůtí guláš

Suroviny:
500g krůtího masa
3 rajčata
2 bílé papriky
1 konzerva fazolí v rajčatové 
omáčce
marináda

5 lžic oleje
3 lžíce kečupu
1 lžíce sojové omáčky
1/2 balíčku grilovacího 
koření
1 lžička sladké papriky
sůl, pepř

Postup:

Připravíme si marinádu, do které naložíme na nudličky nakrájené 
krůtí maso - nejlépe připravit večer a nechat do druhého dne odležet.

Papriky nakrájíme na proužky, 
rajčata na plátky. Maso restujeme, 
přidáme fazole a zeleninu.  Dusíme 
do měkka a dochutíme, kdo má rád 
ostřejší, tak přidáme i chilli.

Příloha ke guláši - výborné těstoviny, 
pečivo i šťouchané brambory.

svetreceptu@seznam.cz

Přeji dobrou chuť a ráda uvítám Vaše názory  na                    
        email:                   

Cuketové muffiny
Suroviny:

2 cukety
na váhu stejné množství 
brambor
200g sýru /uzený/

2 vajíčka
sůl, pepř, česnek, uzená 
paprika

Postup:

Nahrubo nastrouháme cuketu, brambory a po půl - čtvrt 
hodině vymačkáme přebytečnou vodu. Přidáme sýr, vajíčka, 
osolíme, okořeníme. Naplníme do vymazané formy na muffiny 

a pečeme cca 25 minut 
na 180st.

Chutnají jak teplé tak 
studené a i jako příloha k 
masu.

Suroviny:
1/2  balení těstovin
1 balení cherry rajčátek
1/2 salátové okurky
1ks červené papriky

5ks ředkviček
100g balkánského sýru
zakysaná smetana /nemusí 
být/
sůl,pepř

Postup:

Uvařené těstoviny necháme 
vychladnout a přidáme na 
drobno pokrájenou zeleninu 
a nastrouhaný balkánský 
sýr. Přidáme zakysanou 
smetanu a kdo má rád 
mořské plody, výborné 
jsou krevety osmahlé na 
olivovém oleji, ochucené 

grilovacím kořením. Na závěr osolíme a opepříme.

Lehký těstovinový salát
Suroviny:

1kg brambor
700g špenátu
150g sýru eidam

4 vejce
sůl, pepř, máslo

Postup:
Brambory uvaříme ve slupce a po vychladnutí nakrájíme na plátky. 
V osolené vodě povaříme špenát, scedíme a nakrájíme na kousky. 

Sýr nastrouháme, smícháme 
s osoleným a opepřeným 
vajíčkem. Máslem vymažeme 
zapékací mísu, vyložíme plátky 
brambor, špenátem a   zalijeme 
sýrovou směsí. Pomalu 
zapečeme. Chutná samotné 
i  jako příloha k masu.

Zapečený špenát
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Kulturní přehled na červen

Duo harmonika
Datum konání: 1. 7. od 18:00
Místo konání: II. nádvoří strakonic-
kého hradu
Vstupné zdarma
Josef Pospíšil - známý rozhlasový, 
televizní a pódiový moderátor, pub-
licista, scénárista i muzikant.

DS- Čelakovský - Chodí Pešek 
okolo
Datum konání: 7. 7. od 20:30
Místo konání: II. nádvoří strakonic-
kého hradu
Vstupné zdarma
Hořká komedie ze sborovny řez-
nického učiliště během slučování 
s učilištěm kuchařským, kde se 
prostřednictvím intrik svádí souboje 
o místa i vedoucí posty a odhalují 
charaktery jednotlivých postav.

Diskohrátky s DJ Františkem Ma-
rešem
Datum konání: 8. 7. od 15:00
Místo konání: II. nádvoří strakonic-
kého hradu

Vstupné zdarma

Nektarka
Datum konání: 8. 7. od 18:00
Místo konání: II. nádvoří strakonic-
kého hradu
Vstupné zdarma
Kapela NEKTARKA vznikla v roce 
1991 po více než roční odmlce vět-
šího dechového orchestru ČEZETA 
ve Strakonicích. Populární a lidovou 
muziku hraje NEKTARKA v obsaze-
ní od 13 do 20 muzikantů. Během 

svého působení se kapela pravidel-
ně prezentuje na společenských a 
kulturních akcích ve Strakonicích 
a okolí. Kromě toho absolvovala 
i celou řadu koncertů v České re-
publice i v zahraničí, vydala několik 
kompaktních disků (CD i DVD) a 
nahrála mnoho písniček pro Český 
rozhlas.

Postřižiny z Postřižin
Datum konání: 14. 7. od 20:30
Místo konání: II. nádvoří strakonic-
kého hradu
Vstupné zdarma

Výstava: Dudy ze sbírek Jeroena 
de Groota
Vernisáž: 16. 7. od 16:00
Termín: 17. 7. - 31. 8.
Místo konání: kapitulní síň 
Otevřeno: denně  9:00 do 17:00
Vstupné: 20 Kč / 10 Kč
Strakonické muzeum se před plá-
novanou rekonstrukcí rozloučí s 
návštěvníky unikátní výstavou dud 
z různých koutů světa, které má ve 
své sbírce dudák Jeroen de Groot, 
známý ve Strakonicích mj. i svým 
účinkováním na MDF se skupinou 
Hailander. Na 70 hudebních ná-
strojů doprovodí řada vyobrazení i 
zvukové ukázky. Chybět nebudou 
ani dudácké kostýmy. 
Na dudy zahraje Jeroen de Groot a 
Cees Zoomer 

Faust - Studio Dell´Arte
Datum konání: 21. 7. od 19:00

Místo konání: II. nádvoří strakonic-
kého hradu
Vstupné zdarma
Staroněmecká legenda o věhlas-
ném učenci Johannovi doctoru 
Faustovi uchvacovala umělce a 
publikum všech dob. Představe-
ní je původně určeno dospělému 
publiku, ale díky zapojení postav 
Dobra a Zla, díky komické postavě 
Kašpara a inscenačnímu postupu je 
toto chmurné téma přístupné i pro 
děti od 10 let. Představení vzniklo 
za podpory Ministerstva kultury ČR. 
Představení oceněné druhou cenou 
na Mezinárodním divadelním festi-
valu loutkového divadla v Praze.

Vodní mlýn Hoslovice - Dětský 
den
Doba konání: 21. 7. 10:00 do 
17:00
Vstupné: 50 Kč / 25 Kč
V sobotu 21. července 2018 v 10 
hodin dopoledne srdečně zveme 
návštěvníky na další akci do mlýna 
v Hoslovicích. Den plný her, pohá-
dek a soutěží si děti užijí i se svými 
rodiči. Malí návštěvníci, kteří dorazí 
v kostýmech pohádkových bytostí, 
mají vstup zdarma.

Vyprávění starého vlka - DS Koň-
mo
Datum konání: 22. 7. od 15:00
Místo konání: II. nádvoří strakonic-
kého hradu
Vstupné zdarma
Jsou vlci opravdu kanibalové? Kdo 
vlastně co sežral a kdo je skutečný 
hrdina? A není nakonec notoricky 
známá verze pohádky pouhou bul-
vární pomluvou? Autentické svě-
dectví starého vlka o tom, jak to s 
Karkulkou tehdy doopravdy bylo.

Plzeňský Pepíci
Datum konání: 22. 7. od 18:00

Místo konání: II. nádvoří strakonic-
kého hradu
Vstupné zdarma
Repertoár tvoří staropražské písnič-
ky Karla Hašlera, Rudolfa Piskáčka, 
Jaromíra Vejvody… Duo nabízí bo-
hatý nástrojový park: harmonika, 
housle, banjo, „valchofon“, fanfr-
noch i vozembouch. V zájezdové 
činnosti navštívili mnoho zemí Evro-
py, vystupovali v USA na světovém 
festivalu v Silver Dollar City Branson 
v Missouri, další světový festival ab-
solvovali ve Valledupar v Kolumbii, 
často hrají pro německy mluvící 
publikum, ale i např. v Maďarsku.

Postel pro Anděla - Divadelní sou-
bor Skupa Mladějovice
Datum konání: 28. 7. od 20:30

Místo konání: II. nádvoří strakonic-
kého hradu
Vstupné zdarma
Každý máme svého strážného an-
děla, který dává pozor, když my po-
zor nedáváme.

Malá muzika Nauše Pepíka
Datum konání: 29. 7. od 18:00
Místo konání: II. nádvoří strakonic-
kého hradu
Vstupné zdarma
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V prvním letním vydání v našem 
sportovním okénku poněkud ube-
reme na tempu a podíváme se 
na kobylku aktivitě, při které se 
aktéři velmi často zpotí navzdory 

tomu, že se během zápasu, který 
trvá mnohdy i dlouhé hodiny, ani 
nepohnou. Mnozí z vás již doza-
jista uhodili hřebíček na hlavičku. 

Věděli byste, jen tak pro zajíma-
vost, kolik je na šachovnici pra-
vých úhlů? 

Šachy jsou desková hra pro dva 

hráče, v dnešní soutěžní podobě 
zároveň považovaná i za odvětví 
sportu. Moderní forma vznikla v 
15. století v jižní Evropě úpravou 

perské šachové hry šatrandž, ná-
sledníka staré indické hry čatu-
ranga. Šachová hra je ale v Evropě 
známá už nejméně od 6. století. 

Hraje se na šachovnici, čtverco-
vé desce rozdělené na 8×8 polí, 
střídavě černých a bílých. Každý 
hráč má na počátku hry celkem 
šestnáct kamenů šesti druhů: 
krále, dámu, po dvou věžích, 
střelcích a jezdcích a osm pěš-
ců. Hráči, označovaní jako „bílý“ 
a   „černý“ podle barvy kamenů, 
kterými hrají, střídavě provádě-
jí tahy, tedy přesuny kamenů po 
šachovnici. Cílem hry je mat, tedy 
takové napadení soupeřova krále, 
které nelze odvrátit.

Šachy neobsahují prvek náhody, 
partii rozhodují schopnosti a zna-
losti hráčů. Během staletí vznikala 
rozsáhlá šachová teorie, která má 
dnes charakter vědy. Kompoziční 
šach rozvíjí umělecký aspekt ša-
chů. Výuka a hraní šachů se do-
poručuje jako způsob, jak zlepšit 
kvalitu myšlení a rozvinout přízni-
vé charakterové vlastnosti. Šachy 
jsou jednou z nejpopulárnějších 
her světa a hrají je miliony lidí.

Pohled takříkajíc zevnitř nám 
svými odpověďmi poskytl Milan 
Hovorka – zkušený šachista, pro 
kterého je dobrá atmosféra a přá-
telské podání ruky na konci partie 
mnohem více než konečné skóre. 

První otázku ber trochu s nad-
sázkou – je pravda, že šachisti 
jsou nepříliš fyzicky zdatní?

To je omyl. Veřejnost, neznalá 
šachu, má šachistu zafixovaného 

jako sportovního antitalenta. Jen-
že například americký šachista 
Bobby Fischer, jeden z vůbec nej-
lepších hráčů, byl výborný sporto-
vec. Na zápas o mistra světa se 
připravoval v areálu pro boxery 
a kromě pravidelných kol v ringu 
denně plaval a posiloval. Garry 
Kasparov? Ten měl neskutečnou 
fyzičku díky svému speciálnímu 
kondičnímu soustředění. Hravě 
udělal sto kliků. A dnešní mistr 
světa Magnus Carlsen svou silue-
tou připomíná spíše fotbalistu než 
šachistu. Ostatně, jeho bývalý tre-
nér, velmistr Agdestein Simen, byl 
profesionální fotbalista, který hrál 
za reprezentaci Norska a myslím, 
že nám dokonce dal gól. 

Jaký soupeř je v šachu nejhorší? 

Obecně je samozřejmě nepří-
jemný ten, který se vás nebojí, 
chce vás prostě porazit, a navrch 
je lepší. Bude vás lámat v každé 
pozici. Nejhorší je ten, který je 
silnější než vy herně i psychicky. 
Psychika často rozhoduje, takže 
velmi nepříjemný soupeř je i ten, 
který sice není tak silný jako vy, 
ale nebojí se vás a jde tvrdě po 
výhře. Takový riskuje a necouvne. 
Takže nejhorší možná kombinace 
je, když jdete na partii, nechce se 
vám hrát a máte strach ze soupe-
ře. Z toho se můžete i složit.

Jde to poznat, že se duševní síla 
protivníka mění?

Ano, to poznáte a vycítíte. Chce 
to jen zkušenost. Když soupeř du-
ševně klesá, bojí se, dělá malé 
ústupky, je nejistý. A třeba zrovna 

Šachy
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Štěpán Pelán

Bobby Fischer toho uměl geniálně 
využít, jeho energie při oslabují-
cím soupeři narůstala. Na konci 
byli jeho soupeři úplně KO. Vyří-
zení, vyčerpaní a na smrt unavení.

Vyčerpaní z čeho? Pohledem laika 
bych řekl, že jen sedí za stolem a hrají si.

Je to obrovská duševní činnost, 
strašný výkon. Šachy jsou totiž 
velmi kruté. Stačí udělat jednu 
jedinou chybu a vaše předcho-
zí, třeba čtyřhodinová práce, je 
rázem pryč. Dělalo se už hodně 
pokusů, při nichž šachistům při 
hře například snímali tep. Ukázalo 
se, že náročná partie plná zvratů 
je mnohdy náročnější než leckte-
rý velký sportovní výkon. Šachisté 
jsou riziková skupina, pokud jde o 
nervová onemocnění nebo infark-
ty. Někteří šachisté dostali zákaz 
hraní šachu, protože opravdu hro-
zil jejich kolaps.

Dá se v šachu „blufovat“, stejně 
jako třeba při pokeru? 

To je zajímavá otázka. Dá se 
blufovat, ale ne tak, jak myslíte. 
Bluf v šachu je, že něco obětujete 
a víte, že oběť je nekorektní. Nic-
méně víte, s kým hrajete, a víte, 
že mu je to nepříjemné. A tak če-
káte, co soupeř, jestli vám uvěří a 
uhne, nebo jestli do toho půjde. To 
je klasický bluf v šachu.

Můžete při hře nějak nesportovně 
„vyvádět z míry“ protihráče? Jak se 
to dělá?

Někteří hráči to používají, na-
štěstí jen naprostý zlomeček. Jde 
o různé kašlání, chrchlání, klepání 
figurkami, které vás ruší, když jste 
na tahu, které však zázračně pře-
stane, když pak přemýšlí soupeř. 
Ale máte právo zajít za rozhodčím 
a ten uvede věci na pravou míru. 
Většinou se to řeší tak, že soupeři 
přímo řeknete, aby to nedělal.

Měl jste někdy po prohrané partii 
vztek? Nebo chuť vrhnout se na své-
ho soupeře?

Nikdy. Pokud jsem měl vztek, 
pouze na sebe. Každého svého 
soupeře beru jako učitele, který 
mě posouvá. Mám k nim respekt a 
úctu. Ale to neznamená, že je ne-
chci porazit, naopak. Jinak vztek 
a hněv je důležitý. A myslím, že 
i klidní buddhisté musejí přiznat, 
že někdy je třeba. Rozumný hněv 
po prohrané partii je správný. Po-
může vám otevřít oči a zjistit, kde 
jste udělal chybu, proč jste partii 
prohrál a zapracovat na chybě. 
A  hlavně vás může hněv dokopat 
k větší práci.

Kdy poznáte, že jste prohrál? Až 
s  posledním tahem?

Silný šachista by měl poznat, 
kdy se má vzdát. A až s posled-
ním tahem matem/patem to určitě 
nastat nemá. Když je bitva bez-
nadějná, je správné složit zbra-
ně a dále v bitvě nepokračovat. 
Správná, tedy včasná kapitulace, 
a to nejenom v šachu, je důležité 
rozhodnutí.

Projevuje se vaše šachové umění i 
v  osobním životě? Taktizujete, před-
pokládáte, tvoříte strategie? 

Nic takového. Nemám strategii 
ani taktiku pro život. Ano, někdy 
reaguji pomalu a třeba koš ne-
vynesu tak rychle, jak by si to 
představovala žena. Ale to je spíš 
mou leností. Myslím si, že je vel-
kým uměním věnovat se tomu, co 
právě děláte. Takže když dělám 
šachy, dělám šachy, a když je ne-
dělám, tak na ně vůbec nemyslím. 
V tomto mi hodně pomohla rodina, 
která je mi nadevše.

Jakou nejdelší dobu jste strávil jed-
nou partií? 

Myslím, že jako malý kluk jsem 
hrál partii osm hodin. Teď nejdéle 
asi šest.

Není potom vítězství výsledkem 
únavy?

Ano, jistě, že únava hraje velkou 
roli. Je třeba mít dobrou kondič-
ku a hlavně zbytečně nevydávat 
energii a naopak ji vhodně do-
dávat. A nezapomeňte, stačí jed-
na chyba a všechno je ztraceno! 
Je to obrovský nápor. V šachu je 
nesmírně důležitá koncentrace 
a   soustředěnost. Dokázat si po-
radit s rušivými vlivy a mít výbor-
nou psychiku, věřit si, být odvážný 
a umět prohrát, protože pak sku-
tečně budete vítězem.

Jak se dá ta energie dodávat?

Bobby Fischer byl známý tím, že 
u partie pil mléko. Hodně šachistů 
jí třeba oříšky, Kasparov přikuso-
val čokoládu.

Co ženy a šachy?

Ženy rozhodně nejsou slabou vý-
zvou. Hrají šachy jinak a mnohdy 
nepříjemněji. Muži jsou hravěj-
ší a   agresivnější, proto jim jdou 
šachy lépe. Šach je totiž velmi 
agresivní hra. Ale co si budeme 
povídat, ženy jsou ženy a mnohdy 
se rozhodují lépe než muži.
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Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

Akce platí od 1.6. do 15.7.2018 nebo do vyprodání zásob. Nelze ji kombinovat s jinými slevami. Sleva je platná 
při nákupu kompletních brýlí a lze ji využít na vybrané obruby. Více informací na prodejnách Axis Optik.
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