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Konec jedné životní etapy

Jeden večer, kdy studenti zapomenou na
tvrdou realitu. Ne, nemluvím o narozeninovém
večírku oslavující dospělost, ale o maturitním
plese, kdy čtvrťáci hodí za hlavu své starosti
a problémy a především tu důležitou, někdy
až moc nadhodnocenou, zkoušku dospělosti –

maturitu. Dnes bychom ji spíše měly nazývat
jako maturitu státní, která zahrnuje jednu
tradiční část (ústní zkoušení) a tu druhou
společnou, kterou připravuje stát.
Než však zasednout k testům nebo ke zkušební
pokračování na straně 2
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Konec jedné životní etapy
pěkně zabrat, tak to stálo za to.“
Lednovou sezónu maturitních plesů zakončila
třída 4. C gymnázia Strakonice, která pod
vedením jejich třídní profesorky PhDr. Květy
Rysové, Ph.D. přichystali ples věnovaný
zimní olympiádě. Ta vyvrcholila půlnočním
překvapením a tradiční diskotékou do ranních
hodin.

komisi, čeká je dlouho připravovaný maturitní
ples. Tím prvním letošním, který se konal v pátek
10. ledna v Kulturním domě ve Strakonicích, byl
maturitní ples oktavánů z gymnázia Strakonice,
kteří ho uspořádali ve stylu black & white.

školy a střední odborné školy řemesel a
služeb Strakonice: „Ačkoliv nám daly přípravy

Přípravy maturitních plesů nejsou jednoduchou,
ale hlavně levnou záležitostí. Posledních pár let
maturanty nejvíce stojí pronájem kulturního
domu. Částka se totiž pohybuje kolem 38
tisíc korun. Nejlevnější nebývá ani kapela
a moderátor, na kterých celý ples vlastně stojí.
K tomu si ještě musíte připočítat nějaké to
předtančení, fotografy, šerpy, skleničky, dárek
pro pedagoga, nějaké to občerstvení a další již
běžné věci. Cena celého plesu se tak vyšplhá až
na částku, která se přibližuje, někdy i převyšuje,
hodnotu 100 000 korun. Od toho se nakonec

Jedna z maturantek, Veronika Rábová, která
v ten samý večer měla i narozeniny, maturitní
ples zhodnotila těmito slovy: „Byl to úžasný, ale
krátký večer. Mám pocit, jako kdyby trval jen
hodinu. Uteklo to totiž tak rychle, že než si to
člověk začal užívat, tak zjistil, že už je večer
skoro u konce.“ Ale určitě by neměnila. „S tak
skvělou partou lidí jsem si to užila naprosto
maximálně.“
O týden později si pomyslné plesové žezlo
předaly dvě třídy z Euroškoly Strakonice,
a to 4. A a 4. D, ty společně také připravily
nezapomenutelný večer. Podobný kladný názor
na maturitní ples má i Sabina Vokounová, která
si ho odbyla v sobotu 18. ledna, a to nejen se
svými spolužáky ze třídy 4OT, ale i s kolegy ze
4S Vyšší odborné školy, střední průmyslové
odráží i cena lístku pro návštěvníky, která o pár
desítek korun vzrostla. Sehnat lístek na stání
se vám průměrně podaří za 120 – 150 korun,
naopak na sezení to je dokonce 150 – 180
korun. Ale i kapacita našeho kulturního domu
je omezena, a tak není divu, že na jednoho
maturanta přibližně připadne 12 – 15 lístků.
Záleží ale především na počtu studentů ve třídě,
tím se počty zvyšují nebo snižují.
A které plesy vás ještě v kulturním domě ve
Strakonicích do začátku března čekají? Třída
4MS a 2PO z VOŠ, SPŠ, SOŠ Strakonice vás
zve na svůj maturitní ples v sobotu 15. února.
Páteční večery, 28. února a 7. března, ovládnou
taneční parket maturitní třídy Gymnázia
Strakonice 4. A a 4. B., kteří letošní sezónu
zakončí ve velkém stylu.
Josef Němec
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-Půjčka na cokoliv
-refinancování stávajících úvěrů,
za nižší úrokovou sazbu
- úvěry pro rekonstrukci / inovaci
vašeho bydlení
MPSS - OC Maxim
Bezděkovská 30, 38601 Strakonice
tel: 731 466 186.
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Pro pocit pokory až na Střechu světa
ROZHOVOR s paní profesorkou Beranovou
a dlouhou dobu jsem vůbec nikoho z naší skupiny
neviděla. Nezapomenu na zvláštní chvíli, kdy jsem
z jedné strážní věže viděla, že na vrcholu druhé věže
cvičí, až jakoby tančí černě oděná postava. Ale než jsem
k té věži došla, nikde nikdo nebyl. Silný zážitek, který byl
okořeněn velkolepou stavbou v horách.
Jste pověstná tím, že na svých cestách zažijete
vždycky něco zajímavého, nečekaného. Co to bylo
tentokrát?
Bylo toho strašně moc. Zmíním možná to, že se mi
v Číně dvakrát podařilo málem se ztratit. Naštěstí mám
velké štěstí. Chudák anděl strážný, ten má se mnou
hrozně práce, ale je opravdu neúnavný. Napínavých
věcí bylo ale více, jízda toboganem z Velké zdi, nebo
například moje popůlnoční pojídání grilovaných
chroustů v muslimské čtvrti, které mne s místními velmi
sblížilo. Nemohl za to jen alkohol (směje se).
Strakonické gymnázium už po několik let pořádá
pro veřejnost přednášky s promítáním fotek a videí
z cest po celém světě. S gymnáziem na cestách,
jak zní tento cyklus, jste tak mohli prostřednictvím
různých cestovatelů zavítat do známých, ale i méně
navštěvovaných míst.
Toužíte zakusit asijskou kuchyni, poznat zdejší kulturu

března, uplyne také přesně 55 let od okamžiku, kdy
z Tibetu tajně utekl poslední 14. dalajláma (* 1935),
který od té doby žije v exilu – v indickém městě
Dharamsale – a odkud bojuje za osamostatnění
národa Tibeťanů.
Pro ty, co nemohli navštívit tuto přednášku, přináším
krátký přepis našeho rozhovoru o cestě paní Beranové.
S desetičlennou skupinou jste navštívila Čínu
a Tibet. Povězte nám, jak na vás zapůsobila Čína?

a vyrovnat se se svým vnitřním světem? Nebo raději
chcete zavítat k počátkům křesťanství? A co se setkat
s indiány Jižní Ameriky a jejich veledíly?
To a mnohem více nabízí tento přednáškový cyklus,
který probíhá od listopadu do dubna. Na jednu
přednášku tak v průměru zavítá sto lidí, což není málo.
V úterý 14. ledna přijala pozvání bývalá profesorka
strakonického gymnázia PaedDr. Milena Beranová, která
nezapře, že je vášnivou cestovatelkou a dobrodružkou.
Pro veřejnost si tentokrát připravila povídání o cestě
z roku 2007, kterou nazvala – Z Pekingu do Lhasy.
Podívali jsme se tak nejen na Zakázané město, Velkou
čínskou zeď, Terakotovou armádu, ale především na
pomyslný vrchol – na Střechu světa.
Neopomenula ani zmínit důležité datum 10. března,
které si i naše město již počtrnácté připomene
vyvěšením tibetské vlajky na radnici. A proč právě 10.
březen? V tento den totiž došlo k násilnému potlačení
povstání proti čínské okupaci, při kterém v roce 1959
zemřelo 80 000 Tiběťanů. O týden později, tedy 17.
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Přirovnala bych to k našemu Václavskému náměstí,
když je tam hodně narváno. Díky naší průvodkyni
jsme ale navštívili především místa, na kterých
nabito nebylo. Těšila jsem se na Čínu proto, že miluji
básničky a především Zpěvy staré Číny. Nejvíc na mne
zapůsobily v období gymplu, kdy člověk byl zamilovaný.
Jsou to tak něžné verše, pro romantickou duši jako
stvořené. Libí se mi vizuálně i čínské písmo, opravdu
estetický zážitek. Z jiné strany se Čína ukázala jako
dobyvačná, a to v Tibetu, na který jsem se tak těšila.
Všechny skutky tam udělala s jedním cílem – rozšířit
území, nasadit vlastní lidi a získat nerostné bohatství.
A to je prostě strašné. Cítím lásku k umění staré Číny,
ale nesouhlasím s dnešním chováním Číny v Tibetu.
Byl znám jiný režim, popřípadě jak?
Bohudík pro mne to znát bylo. Kdekoliv jsem totiž byla
v Číně, především sama v noci s vizitkou hotelu v kapse,
tak jsem se tam cítila absolutně bezpečně. Nikdy se mi
tam nic nestalo, ani mne nikdo nenapadl. Snad i proto,
kdyby někdo chtěl cizinci ublížit, bude krutě potrestán.
Proč stojí za vidění Zakázané město?
Naprosto ohromí návštěvníka svou úžasnou symetrií,
řádem, barevností, velkolepostí. To na člověka chtě
nechtě zapůsobí.

Jestli mohu říci, vrcholem cesty byl Tibet. Co ve vás
tato země vyvolala a zanechala?
Do Tibetu jsem byla už strašně dávno zamilovaná.
Nechci se žádného národa ani národnosti dotknout,
ale ačkoliv jsem Tibeťanům nerozuměla, vyzařoval z
nich klid, smíření, oni netouží po vlastní dokonalosti,
ale po štěstí všech živých bytostí. Tohle jejich přání
roznáší vítr na modlitebních praporcích i v roztáčených
mlýncích do celého světa. Tohle všechno je zakořeněné
v tibetském buddhismu. Přesto, že jsou už přes
padesát let utlačovaní, stále pokorně chodí ke svým
sochám, do klášterů a z toho mála, co mají, přispívají
na jejich obnovu. Pro toto duchovní bohatství si myslím,
že tím, kdo svět může zachránit před uspěchaností a
shonem i před přehnaným lpěním na hmotném, může
právě být také Tibet.
Líbí se vám myšlenky buddhismu. Kdybyste
porovnala Tibeťany a jejich vztah mezi sebou
a Čechy, co nám chybí?
Rozdílů je mnoho. Nejzásadnější bude asi ten, že
Tibeťané jsou soustředěni na vnitřní svět a svého ducha.
Ne že by se nezajímali o ten vnější, ale je podřadnější.
U nás je to obráceně. Zanedbáváme osobní a duševní
život.
Dalajláma jednou pronesl: „Jednou za rok vyjeďte
někam, kde jste ještě nebyli.“ Které místo byste ráda
letos, nebo v nejbližší době ráda spatřila a proč?
Doufám, že v létě se podívám do Afriky. Nejprve
do Maroka, pak možná do Tanzanie nebo někam ke
gorilám. Záleží to ale určitě na ﬁnancích.
Co byste vzkázala nezkušeným cestovatelům, na
co by se měli připravit, než někam vyrazí?

Jedním ze symbolů Čínské lidové republiky je
Velká čínská zeď, zapůsobila na vás nějak?

Vzkážu ráda. Připravit se, nejen tím, co si vezmu
na sebe, ale prostudovat to, co bych měla vidět. To je
hrozně důležité. Člověk, který je připravený a ví, co chce
vidět, ten to neopomine. Jakmile je ale nepřipraven,
polovinu z toho, co by vidět mohl, přehlédne.

Určitě zapůsobila, protože jsme tam byli sami

Josef Němec

Lyžování a snowboarding ve Ski areálu na Kubově Huti ( 1.000 m.n.m.)
Zima, kdy nepadá sníh.
Takových sezon je stále více. Nedostatek
přírodního sněhu se stává standardem
a opravdových „Ladovských zim“ je stále
méně.
Lyžařská střediska, která nechtějí přijít
o svojí klientelu, řeší tento problém „umělým
zasněžováním“. Vyznavači zimních sportů
si dovedou pod tímto pojmem něco bližšího
představit, ale stále většinou nevědí, jak tento
systém přesně funguje a co všechno proces
umělého zasněžování obnáší.
Podívejme se tedy společně na přípravu
sjezdového svahu, která předchází pohodovému
svezení na lyžích a na snowboardu.
Nejdříve musí být dostatek vody na výrobu
umělého sněhu. Některá střediska mají přírodní
zdroj ve formě řeky nebo alespoň většího
potoka. Tam, kde tento zdroj není, tam se
budují takzvané retenční nádrže, což je i případ
Kubovy Hutě. Zde ji najdete nalevo od vleku na
„Školní sjezdovce“. Do ní se voda přivádí z vrtů,
tedy ze studní. Na Kubově Huti máme celkem
tři. V obou případech se pak voda čerpá
výkonnými čerpadly do potrubí, které ji vyvede
do míst na sjezdovce, kde jsou

připravena sněhová děla. Tato voda však musí
mít co nejnižší teplotu, aby se v tryskách chrliče
sněhového děla vytvářela dostatečně kvalitní
struktura ledové vločky. Stejně tak i teplota
ovzduší musí mít minimální teplotu. Uvádí se
mínus 5 stupňů Celsia. Pokud je tepleji, pak se
nestihne před dopadem na zem z vodní mlhy,
vytvářené tryskami, vytvořit pevná částečka
zmrzlého sněhu. Na zem dopadá místo toho
vodní tříšť a vytváří se ledové plotny, které se
nelíbí žádnému lyžaři ani snowboarďákovi.
Dobře nasněžit je proto trochu alchymie.
Nejvhodnější dobou pro umělé zasněžování
bývá čas po půlnoci a nad ránem, kdy teploty
vzduchu nejvíce klesají.

Návštěvníci s upravenými sjezdovkami dnes již
počítají, jako s něčím naprosto samozřejmým.
Na Kubově Huti máme k dispozici celkem tři
rolby, které vyjíždí i k úpravě běžeckých tratí.
Obsluha vleků často stráví touto prací celé
noci. A přesto vás pak ráno na vleku tito muži
vítají s úsměvem. Být vlekařem tedy není
zdaleka tak jednoduché a pohodové, jak by se
na první pohled mohlo zdát.
U nás ve ski areálu na „Kubovce“ máme
skvělé „fachmany“, kteří to s umělým sněhem
opravdu umí. Přijeďte sami zkontrolovat jejich
práci a šikovnost.

Jiří Bartošík

Tuto práci proto dělají nejzkušenější vlekaři
a jen tak někomu ji nelze svěřit.
Další operací je rozhrnutí sněhu a úprava
povrchu sjezdovky do tak zvaného „manžestru“.
Na to jsou ski areály vybaveny rolbami, což jsou
traktory na širokých pásech s jednou radlicí
vepředu a druhou vzadu. Těm vzadu se říká
sněhová fréza.
Upravit rolbou svah, co nejlépe, je také umění
a vyžaduje hodně času.
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

Velké náměstí ,I. rep

nacisty. Původní budova byla jednopatrová, až v roce
je přestavěna na dvoupatrový dům. V domě bydlela Božena Vadlejchová, kuchařka, Marie Foglarová,
obchodnice střižním zbožím, PhDr. Antonín Kůrka
a neposlední řadě i dentista Edmund Trachta. Získal
si přízeň Němců, aby mohl pomáhat odboji nejen ve
Strakonicích. Zajištoval zbraně, munici, třaskaviny,
Dláždění náměstí, R-U

Dnes zůstaneme jěště u č.p. 220. Za II. světové války v zahradě zkoušel hrát soubor žáků učitele Lojzíka
Stejskala, který byl liliputánského vzrůstu, a tak dirigoval na bednách. Hospodě se dřív říkalo U Koﬂíka,
pak u Dlohošů, později z toho byl bufet Koﬂík nebo
Automat. Autodílnu zde měl František Sochůrek. By-

dleli zde asistent drogerie a hostinský Josef Dlohoš,
Aneška Dlohošová, hostinská, úřednice Ema Dlohošová, obchodník Rudolf Pereles s manželkou Janou,
soukromnice Dori Perelesová, učitel Karel Pihera s
manželkou Marií, skladník Jan Zborník s manželkou
Annou a veterinář MVDr. Josef Petráš.
Já jsem sem také chodíval za panem Alexandrem
Koreněm, který zde s manželkou a dětmi bydleli. On
měl ruský původ a moje znalosti ruského jazyka byly
mizerné, tak mě doučoval. Dnes je dům zavřený a je
v majetku jisté společnosti, která svůj záměr pouze
slibuje, a tak se snad někdy dočkáme jeho opravy.Ve
vedlejším domě č. p. 221 měl obchod s galanterním
zbožím, koly, kočárky, hračkami a podobným zbožím
pan Zikmund Kohn, židovského původu, narozený
v roce 1876, jeho žena se jmenovala Otílie a byla
narozená v roce 1882, potomci rodiny žijí ještě ve
Strakonicích. Dlouhé roky zde byl Kovomat, pak textil
a nyní Oční centrum. Prodejnu foto přístrojů zde měl
PhMr. Oldřich Macháček, bydleli zde profesor Emil
Karlík, úřednice Eliška Sládková, Karel Třeštík. Dnes
zde je ověřování nemovitostí.

Pohlednice z obd. R-U

Posledním domem v této řadě je rohové č.p. 222
lékárna U Červeného hroznu známá spíš jako Stará
lékárna, ve které byl magistrem PhMr. Oldřich Macháček ze Dvora Králové nad Labem. Původně se
jmenovala Firbasova lékárna. V domě i bydlel se svou
manželkou Marií. Byl to velice schopný a vážený občan města působící v různých funkcích, zejména pak
v místní jednotě Sokola. Za své názory byl i vězněn

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

Revoluční náměstí, MDF

tiskařské zařízení vysílací stanici apod. Bohužel byl
v lednu 1945 zatčen gestapem a po výsleších a mučení byl převezen do Terezína, na sklonku války byl
2. května 1945 zastřelen. Do Staré lékárny chodívali
lékaři i vážení občané města na sklenku vína. V domě
je nově zrekonstruhovaná lékárna stále. V další časti
přejdeme ulici Na Stráži a budeme pokračovat po Velkém náměstí domem č. p. 270.
náměstí
Jan Malířský

Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Povážská 266, Strakonice 386 01
727 818 359

Rest Nápoje
velkoobchod s nápoji
maloobchod

Po - Pá: 7.30 - 16.30
So:
8.00 - 12.00

s.r.o.

mobil: 776 695 600
tel./fax: 383 380 345
Øepice 164, Strakonice

smìr Písek
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Zajímá mě poznávat nové, odlišné kultury,
říká student David Harnisch.
měl již zajímavou příležitost navštívit sousední
státy, jako je Gruzie, Arménie a Izrael. „Nejvíce
se mi líbilo v Jeruzalémě, který má neuvěřitelnou
atmosféru, ale kdybych měl vybrat největší
dobrodružství, které jsem zatím zažil, byla by
to cesta stopem do Arménie a Gruzie,“ naráží
na těžko uvěřitelný výlet. „Když jsme byli na
území Gruzie a dále jsme stopovali do Arménie,
byli jsme nuceni přenocovat poblíž hranic ve
stanu. Ráno nás probudil štěkot psů a bučení
krav. Vylezli jsme ven a viděli jsme snad sto
krav a psy, kteří se nám snažili roztrhat stan.
Naštěstí vše dobře dopadlo, a když jsme se
dostali za hranice do Gruzie, dozvěděli jsme
se od obyvatelů, že toto je úplně normální,“
vypráví jedním dechem David.
Když by porovnal mentalitu lidí žijících
v Turecku a u nás, Davidova odpověď mě příliš

Pobývali jste někdy v Turecku delší dobu,
než je obyčejná několikadenní dovolená?
Pokud tomu tak není, zbystřete. David
Harnisch využil možnosti - tzv. Erasmu, který
v rámci Evropské unie podporuje zahraniční
mobilitu vysokoškolských studentů či
pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském
vzdělávání v Evropě. Po důkladném zvážení
David vycestoval a nyní se s námi podělí o své
vlastní zážitky.

„Hlavním impulsem vyrazit do Turecka byl
nejspíš fakt, že mám spoustu kamarádů, kteří
mi o Erasmu často vyprávěli, a jejich poznatky
a vůbec zážitky mě nadchly,“ zdůvodňuje David
prvotní myšlenky na vycestování. „Turecko jsem
si vybral hlavně proto, že většina studentů jezdí
do západních zemí, a mě osobně spíše zajímá
poznávat nové, odlišné kultury,“ vysvětluje.
Jak jej nová kultura přivítala a jaké dojmy
si z prvního dne David odnesl? „Samozřejmě
člověk má určité obavy, ale u mě spíše
převládalo natěšení a zvědavost. Členové
Erasmu nás na letišti vyzvedli, každý měl
k dispozici svého pomocníka, který nám
pomáhal se vším potřebným,“ poukazuje na
profesionalitu a vstřícnost lidí, kteří mají
„nováčky“ na starost.
David sídlí ve městě Samsun, což je největší
město Turecka u pobřeží Černého moře. Podle
jeho slov Turecko ještě příliš neprocestoval, ale
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nezaráží. „Obyvatelé Turecka jsou povahově
jiní. Jsou více uvolnění, přátelští a velice
pyšní na svůj národ. Na druhé straně jsou více
impulsivní, z čehož vyplývá i jejich řádění hlavně
na fotbalových utkáních, a to i před zápasem,“
konstatuje a zároveň tím navazuje na svou další
nezapomenutelnou zkušenost. „Jednou nás
náš turecký kamarád vzal na fotbalové utkání
místního klubu. Byl to velice intenzivní zážitek.
Šli jsme ulicemi s místními fanoušky, kteří
vytvořili obrovskou atmosféru právě už před
zápasem. Dohromady nás bylo snad okolo dvou
tisíc, všichni zpívali různé chorály a většina se
nebála použít dýmovnice,“ říká s nadšením.
David Harnisch si v podstatě Turecko
zamiloval. Prodloužil si svůj studijní program
o další semestr a dále chce poznávat tamější
obyčeje. „Domů se určitě taky moc těším, ale
v Turecku mě to zatím pořád moc baví, líbí se
mi tu a jsem opravdu rád, že jsem si tuto zem
vybral coby moji studijní zahraniční destinaci,“
završuje David s úsměvem.
Roman Škoda

NABÍDKA PRÁCE
Staňte
se
hypotečním
poradcem
pro
oblast
strakonicka

obci Blatná. Požadujeme praxi KONTAKT:
Nohýnková, Nachtigall, tel.: 318493004,
318493003, e-mail: info@herlin-granit.com

nabízíme motivující finanční ohodnocení
odpovídající výkonu s počáteční podporou

Ostatní uklízeči a pomocníci

Požadujeme:
-min. SŠ vzdělání
- samostatnost, cílevědomost, profesionální
vystupování
- maximální pracovní nasazení a flexibilitu

Ke dni 01.04.2014 nabízí Družstvo HROZA
CZ volné pracovní místo na pozici ostatní
uklízeči a pomocníci v obci Týn nad Vltavou.
Místo výkonu práce: Nemocnice, pracovní
doba - 2 směny 6 -14.30, 14.30-22.00
včetně SO a NE podmínky: očkování proti
žloutence A,B, zdravotní průkaz, zájem
zaměstnávat cizince. Kontakt: Zelenchuk
602 445 499

- organizační a komunikační dovednosti
orientace na výsledek, proklientský přístup,
týmová spolupráce
- ochotu dále se vzdělávat a na sobě
pracovat
KONTAKT:
Oblastní ředitel
Radka Buchová
email: radka.buchova@mpss.cz

Pracovníci ostrahy, strážní
ABAS IPS Management, s.r.o., nabízí volné
pracovní místo na pozici pracovníci ostrahy,
strážní v obci Strakonice. POŽADAVKY:
bezúhonnost, spolehlivost, zkoušky odborné
způsobilosti na strážného podmínkou.
Vhodné i pro občany se ZP (I,II.stupněm
invalidity) Pracovní doba turnusová 2x 12hod. práce a 2 dny volna. Místo
pracoviště: Lidl Strakonice KONTAKT:
nejprve telefonicky kontaktovat p.Říha, tel.:
724621785 - NECHODIT NA PRODEJNU

tel.: 731 466 186

Kadeřníci
Ke
dni
01.03.2014
nabízí
Petra
Dyszkiewiczová (Strakonice) volné pracovní
místo na pozici kadeřníci v obci Strakonice .
Plný pracovní úvazek (jednosměnný provoz).
POŽADAVKY: vyučení v oboru kadeřník/ce,
praxe výhodou, kreativnost, pracovitost,
zodpovědnost a ochota se vzdělávat. Nástup:
dle dohody KONTAKT: Zasílejte motivační
dopis společně s životopisem (vzor) na
e-mailovou adresu: petra@pedyhair.cz - (na
základě přijatých žádostí bude vyhlášeno
výběrové řízení)

Kameníci, řezači a brusiči
kamene
Ke dni 01.03.2014 nabízí HERLIN, spol.
s r.o., volné pracovní místo na pozici
kameníci, řezači a brusiči kamene v

organizace práce, loajalita, flexibilita,
přehled v oblasti automobilů, řidičský průkaz
sk. B, C. Náplň práce: odborný záruční
a pozáruční servis vozů Hyundai, pozáruční
opravy vozů všech značek, diagnostika,
geometrie, montáž příslušenství a přestavby
LPG, mytí vozů, předprodejní servis.
KONTAKT: zašlete svéživotopisy (vzor) na
e-mail: alena.peskova@hyundai-, tel . 777
736 949,

Pracovníci ostrahy, strážní
ATALIAN Servis CZ, s.r.o., nabízí volné
pracovní místo na pozici pracovníci ostrahy,
strážní v obci Blatná. POŽADAVKY: vzdělání
SOU/SŠ. Vhodné pro občany se ZP (I, II.
stupněm invalidity) KONTAKT: Šmidt
Ĺubomír, tel.: 724200668, e-mail: lubomir.
smidt@atalian.cz

Svářeči
QUINT, spol. s r.o., nabízí volné pracovní
místo na pozici svářeči v obci Katovice.
Náplň: vaření nábytkových dílů a rozvaděčů
na topení POŽADAVKY: svářečský průkaz
VÝHODY: stravenky, 20 dnů dovolené +
hodinový fond, 13 plat KONTAKT: P. Houska,
tel.: 733 374 699, houska@quint.cz

Strojírenští kovodělníci
Ke dni 01.04.2014 nabízí Družstvo
HROZA CZ (02478889, Týn nad Vltavou)
volné pracovní místo na pozici strojírenští
kovodělníci v obci Týn nad Vltavou. Místo
výkonu práce: Radošovice 147, pracovní
doba: 2 směny od 6-14.30, 14.30-22.00
hod. požadovaná praxe 2 roky v oboru
kovodělník, kontakt: Zelenchuk 602 445
499, zájem zaměstnávat cizince.

Instalatéři vodovodů
PROFESTA, s.r.o., nabízí volné pracovní
místo na pozici instalatéři vodovodů v obci
Strakonice. POŽADAVKY: vyučení v oboru
topenář, praxe minim. 3 roky, ŘP“B“ Jedná
se práci po celé ČR Pracovní poměr na
dobu určitou do konce roku s možností
prodloužení Nástup: ihned KONTAKT:
Hrachovcová, tel.: 739 253 742, e-mail:
uctarna@profesta.cz

Mechanici
a
opraváři
motorových vozidel

Kuchaři (kromě šéfkuchařů)

Ke dni 01.04.2014 nabízí HYUNDAI Fischer CZ, s.r.o., (28128125, Strakonice)
volné pracovní místo na pozici mechanici
a opraváři motorových vozidel v obci
Strakonice. POŽADAVKY: Vyučen, praxe
v oboru minimálně 3 roky, samostatnost,
zodpovědnost,
pracovitost,
schopnost

Jaroslav Doubek nabízí volné pracovní
místo na pozici kuchaři (kromě šéfkuchařů)
v obci Strakonice. POŽADAVKY: vyučení
v oboru kuchař/ka, minim. 2 roky praxe
NÁSTUP:
ihned
VÝHODY:
možnost
stravování, ubytování KONTAKT: Doubek
Jaroslav, tel.: 603 209 848
redakce

3RNXGGRVYp¿UP\KOHGiWH]DPČVWQDQFHYQRYLQiFK0D[LPPĤåHWH]GDUPDXYHĜHMQLWLQ]HUiW
SRGREQpKR]QČQt3RVtODWMHMPĤåHWHQDHPDLOUHGDNFHUHGDNFH#RFPD[LPF]
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KULTURNÍ PROGRAM LEDEN
Výstava obrazů Jiřího Rejžka: Krajiny
mého srdce
Termín: 8. 2. - 2. 3.
Místo konání: Maltézský sál
Maturitní ples - VOŠ, SPŠ, SOŠ STRAKONICE - 4MS+2PO
Doba konání: 15. 2. od 20:00
Místo konání: Dům kultury
Vzpomínka na Josefa Režného
termín: 31. leden 2014 - 16. únor 2014
místo konání: Foyer DK
Výstava fotograﬁí ze života významného strakonického rodáka Josefa Režného.
30. 1. 2014 - vernisáž od 17.00 hod., foyer
domu kultury
Při vernisáži možno zakoupit knihu Josef
Režný: 5000 let s dudami. Cena: 350 Kč
Otevřeno dle provozu v DK.
Miloslav Martan: Severozápad USA
Doba konání: 19. 2. od 19:30
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 80 kč
Přednáška Miloslava Martana o Severozápadu USA.
Přednáška je spojena s videoprojekcí.
Ples ČZ a.s.
Doba konání: 21. 2. od 20:00
Místo konání: Dům kultury

Ples Velitele 25. plrp „Tobruckého“
Doba konání: 22. 2. od 20:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 300 kč
Přednáška o irisdiagnostice
Doba konání: 24. 2. od 19:30
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 60 kč
Přednášející : Radmila Koňariková a Monika
Roubková
Irisdiagnostika: dokáže odhalit zdravotní i
psychické disharmonie člověka, odhalí skryté příčiny zdravotních problémů, je dobrou
prevencí v předcházení zdravotních potíží,
pomáhá při řešení psychiky
Zájemcům může být provedena irisdiagnostika na místě, po skončení besedy.
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Koncert skupiny Nezmaři spojený s
křtem nového CD
Doba konání: 25. 2 od 19:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: jednotně 150 kč
Folková legenda a stálice naší hudební scény
představí písničky z čerstvého alba. Zároveň
nebudou diváci ochuzeni ani o písničky, které neodmyslitelně patří do jejich repertoáru
(Bodláky ve vlasech, Ráno bylo stejný, Musíš
jít dál, Písek, Fénix, Růže).
Maturitní ples - Gymnázium Strakonice
- 4.A
Doba konání: 28. 2. od 20:00
Místo konání: Dům kultury
Perličky z divadelního zákulisí - Václav
Postránecký
Doba konání: 4. 3. od 19:30
Místo konání: Rytířský sál
Václav Postránecký vypráví o svých zážitcích
z divadelního zákulisí, kde se setkal s velikány českého divadla a ﬁlmu (legendární éra
v Městských divadlech pražských a v Národním divadle v Praze), co všechno zažil ve společnosti skvělého herce a moudrého člověka
Vladimíra Menšíka.
Divadelní atmosféru navodí svým poutavým povídáním „Jak se dělá divadlo“.
Nezapomenutelné příběhy z natáčení ﬁlmů a
seriálů (komedie století S tebou mě baví svět,
Bobule, Zlatíčka aj.) a ze života vůbec.
Výstava prací žáků Vyšší odborné školy
sklářské a Střední školy Nový Bor
Termín: 5. 3. – 6. 4.
Místo konání: Maltézský sál
4. 3. vernisáž v 16.00 hod. v Maltézském
sále
Všechnopartička II s Karlem Šípem a
Josefem Náhlovským
Doba konání: 6. 3. od 19:30
Místo konání: Dům kultury
Pořad Karla Šípa, tentokrát s jediným hostem
- Josefem Náhlovským.
Ve volném dialogu proberou jeho umělecké
začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří o svých sportovních aktivitách i

cesty do zahraničí, opředené veselými historkami.
Improvizovaný pořad volně navazuje na styl
pořadu Všechnopárty. Prostor dostávají i dotazy diváků.
Maturitní ples - Gymnázium Strakonice
- 4.B
Doba konání: 7. 3. od 20:00
Místo konání: Dům kultury
DP „B“ - Prachy! ! !
Divadlo Palace Praha; Ray Cooney
Doba konání: 10. 3. od 19:30
Místo konání: Dům kultury
Známá situační komedie, jejíž hrdinové se
díky nečekanému nálezu kufříku plného peněz ocitnou v neuvěřitelném řetězci stále se
vršících lží, úskoků, výmluv, a dokonce vydírání. Vidina bohatství rozmetá nejen poklidný
život spořádaného manželského páru, ale
vtáhne do hry i další aktéry...
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin
svého manžela, mírného účetního Henryho.
Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec
má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho
nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat
do Barcelony. Má k tomu ovšem pádný důvod
- v metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu
liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze
je však těžší než k nim přijít. Jakmile se na
scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty
a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na
kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž se
oba manželské páry snaží pomocí falešných
identit za každou cenu peníze udržet.
Režie: Pavel Dominik
Překlad: Jana Kališová
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Nela
Boudová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata

plastová okna a dveře, solární systémy, tepelná čerpadla, FVE...
montáž, demontáž, likvidace, zednické začištění...

Nabízíme zajímavé slevy při zakoupení více našich
produktů
OTK Strakonice, Palackého náměstí 94, 602 297 766, strakonice@stakoplast.cz
www.stakoplast.cz www.stakosolar.cz
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TAJENKA O CENY
Tajenka z minulého čísla: VÁNOCE
Výherci minulého čísla: Karel Fořt- Doubravice, Magdalena Schmidová- Strakonice

RECEPTY:
Chili con carne
0iVOR&KLOOLSDSULþN\ýHVQHNětPVNêNPtQ2UHJiQR6ĤO3HSĜ0OHWiSDSULND
+RYČ]tPDVR]DGQtJ.RQ]HUYRYDQiUDMþDWDSOHFKRYN\ýHUYHQpID]ROH
SOHFKRYN\&LEXOHNV+RYČ]tYêYDUO
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Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz
(do 3. března 2014) do předmětu zadejte heslo: křížovka. Nebo pište na adresu: Povážská 266,
Strakonice 386 01, na obálku napište opět heslo: křížovka. Dva výherce uveřejníme v příštím čísle
novin Maxim společně s řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 14. dubna 2014 na prodejně
PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice.

3ĜLSUDYWHVLOLWUKRYČ]tKRYêYDUXDSĜtSDGQČVLSĜLSUDYWHID]ROH SRNXGQHSRXåtYiWH]
NRQ]HUY\ 
9HYČWãtPKUQFL]SČĖWHQDPiVOHQDNUiMHQRXFLEXOL3RVOp]HSĜLGHMWHKRYČ]tPDVR
QDNUiMHQpQDNRVWN\RYHOLNRVWLQDSĜîFP -DNPLOHVHPDVR]DWiKQHD]KQČGQH
SĜLGHMWHQDNUiMHQpFKLOLSDSULþN\QDSOiWN\QDNUiMHQpVWURXåN\þHVQHNXDRSČWFKYtOL
UHVWXMWH1D]iYČUUHVWRYDFtIi]HSĜLGHMWHĜtPVNêNPtQLRUHJDQR PQRåVWYtQHFKiPQD
9Dãt~YD]HDFKXWLRVREQČGiYiPĜtPVNpKRNPtQXYtFH PDVRVNRĜHQtPSURPtFKHMWHD
QiVOHGQČSĜLGHMWHNRQ]HUYRYDQiUDMþDWDDSĜLOLMWHYêYDU3ĜLGHMWHVĤOSHSĜDPOHWRXSDSULNX
3RWpVWiKQČWHSODPHQQDDQ\QtEXGHPHYDĜLWFHOpFKLOLPLQXW PDVRE\PČOR
]PČNQRXWDYHONiþDVWWHNXWLQ\VHY\YDĜt .RQ]LVWHQFHFKLOLE\PČODEêWVStãHNUpPRYi
QLNROLYYRGRYiDOHDQL~SOQČÄY\VFKOi³DSURWRSRNXGVHEČKHPYDĜHQtYRGD]KUQFH
U\FKOHY\YDĜtGROpYHMWHYSĜtSDGČSRWĜHE\GDOãtYêYDUDYDĜWHSRGSRNOLþNRX
-DNPLOHMHXYDĜHQRSĜLGHMWHGRFKLOLID]ROHDQiVOHGXMH¿QiOQtPLQXWRYpYDĜHQtL
VID]ROHPL9WpWRIi]LURYQČåFKLOLRFKXWQHMWHGRVROWHþLGRNRĜHĖWHDURYQČåQHQtRGYČFL
SĜLGDWYWpWRIi]LMHãWČMHGQXQDNUiMHQRXFKLOLSDSULþNX
3RGYDFHWLPLQXWiFKSRNXGPiFKLOLVSUiYQRXNRQ]LVWHQFLY\SQČWHYDĜLþDQHFKWHSRNUP
RGSRþLQRXWQDPLQXW
6HUYtURYDWMHMPĤåHWHVSHþLYHPWRUWLOODPLUêåtQDFKRVþHUVWYČQDNUiMHQiFLEXOHGRGi
SRNUPXWURFKXĜt]D]DN\VDQRXVPHWDQXPĤåHWHQDEtGQRXWNFKLOLSURW\NWHĜtQHPDMt
PRFUiGLSiOLYpSRNUP\1ČNGRPiUiGFKLOLVHUYtURYDQpVQDVWURXKDQêPVêUHPYWRP
SĜtSDGČ]NXVWHVHKQDWVêU0RQWHUH\-DFNDSRNXGQHVHåHQHWH XQiVDVLPRFQH WDN
SRVORXåtGRFHODGREĜHFKHGGDU
1HMOpSHDOHFKLOLEXGHFKXWQDWDåGUXKêGHQQHQtWHG\RGYČFLVLMHMXYDĜLWSĜHVQRF
QHFKDWYOHGQLFLXOHåHWDGUXKêGHQMHMRKĜiWpQDVHUYtURYDW&KLOLURYQČåGREĜHVQiåt
]PUD]HQtWDNåHSRNXGQDYDĜtWHYtFHSRUFtQHQtSUREOpPVLMHXORåLWGRPUD]iNXQDMLQG\

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

http://www.recepty.cz/

Místní rybářská organizace se činí den za dnem!
hospodář Šampalík. Po celých Strakonicích
mělo sdružení nejnižší ceny ryb, a i přesto bylo
vybráno na tři sta tisíc korun. K překvapení
některých rybářů nebyla částka rozdána mezi
výbor, ani mezi prodejce, ale byla vrácena
zpět do MO ČRS a budou použity na další
krmné směsi, na zlepšení prostředí sádek
a dokončení revitalizace kanceláře. „Ano,
mohli bychom si to rozdělit, ale mezi sebou
jsme se rozhodli, že nechceme rozdělovat
částku a radši jí využijeme na vylepšení
organizace,“ dodává pan Šampalík.
Každý rok rybáři odevzdávají své úlovkové
listy, ale bohužel ani tato celkem jednoduchá
věc se neobejde bez problémů. „Dvě třetiny
rybářů odevzdávají úlovkové listy se špatně
vyplněným sumářem nebo se správně
vyplněným sumářem, ale pozdě,“ vysvětluje
mi Ing. Šampalík. A protože někteří rybáři
neumějí zachovávat určitá pravidla, bylo
výborem schváleno vybírat pokutu ve výši sto
korun českých.

Čas je neodvratný a už tu máme únor 2014.
To ovšem není důvod pro MO ČRS Strakonice,
aby přestala vydávat povolenky a úlovkové
listy legislativně registrovaným rybářům.
Organizace funguje už od 19. století, přesněji

od 3. prosince 1893, kdy byla první schůze
svolaná panem Petrem Korbou, tehdejším
starostou města Strakonice. Byl na ní zvolen
první organizační předseda V. Mayer, tažovický
velkostatkář, společně s prozatímním výborem.
To jsme ale jen letmo zabrousili do historie.
V roce 2013 si mohli místní rybáři povšimnout
hned několika změn. Jednou z těchto změn
byl i vznik nového revíru Otava 4B, pro ty,
kteří neholdují rybaření, pískovna Slaník.
Hlavní změnou, kterou by mohli strakoničtí
rybáři pochválit někdy v budoucnu, je změna,
spíše úprava zarybňovacího plánu, což může
zlepšit stav našich řek a rybníků. Strakonice
napočítaly opět zhruba kolem 1300 členů.
„Bohužel ani jeden z těchto třinácti set členů

nedokázal zastavit řádění známé provokatérky
vydry říční, ani rychlých kormoránů velkých,
a tak se rok nemohl obejít bez určitých
ztrát. A to není vše, dále nám plány zkřížilo
nepřizpůsobivé počasí, jako je dlouhá zima
nebo záplavy způsobené neustálým deštěm,“
říká hospodář Ing. Jan Šampalík.
Ing. Jan Šampalík věděl již od začátku, čím
by chtěl jednou být. „Rybařina byla mým
snem,“ vzpomíná Ing. Šampalík. Tak se ve
svých patnácti letech vydal na osudnou
cestu rybářskými školami. Za jeho začátek
by se dal označit nástup na rybářskou školu
ve Vodňanech. Během roku 2011 se Jan
Šampalík stal provozním technikem místní
organizace. Jeho práce se rybářům zjevně
líbila, a tak v roce 2012 převzal funkci
rybářského hospodáře po předchozím členovi
výboru.

Do nového roku má nynější výbor velké
plány. Prvním z nich je stabilizace chodu
sdružení, obrovskou roli hrají tradice po
předchozím výboru a také inovace stávajícího.
Jednu z mnoha inovací tvoří výrazné zlepšení
spolupráce s okolními organizacemi. Tou
největší změnou pravděpodobně bude aktivní
zapojení do projektu „lipan“, což je aktivní
zarybňování našich vod lipanem, jenž je dnes
velice ohroženým druhem, společně s parmou.
Další výraznou změnou nejspíše bude příprava
projektu vytvoření rybochovného zařízení.
Je potěšující, že se bude konat i rybářský
ples. Proběhne 21. února 2014 ve strakonické

Tak jako vždy i tento rok se mohli mladí
i postarší rybáři účastnit rybářských soutěží.
Řekli byste, že nelze již více vylepšit? Omyl!
V sobotu 18. ledna 2014 byl téměř kompletně
vyměněn celý výbor.
Na konci roku 2013 proběhl prodej živých
ryb na sádkách u Blatského rybníka. Tato akce
probíhala více než klidně. Do prodeje bylo
nasazeno cca 98% kapra obecného. Velký
zájem byl také o amura bílého a asi nejmenší
zájem byl o tolstolobika. „Amura jsme měli
letos málo, dost nás překvapilo, že byl o něj až
takto velký zájem, tak jsme do prodeje zapojili
pouze čtyři metráky amura. Na příští rok se
tedy musíme důkladněji přichystat,“ říká

sokolovně. Pokud byste se chtěli účastnit této
akce, lístky se dají objednat u paní Janusové
v budově Městského úřadu nebo na telefonním
čísle 722 729 463. Cena byla stanovena na
poměrně slušných dvě stě korun. A touto
pozvánkou na ples se Ing. Jan Šampalík loučí
se čtenáři měsíčníku Maxim. Doufejme, že se
podaří to, co se podařit má, a všem na plesu
zúčastněným přejeme krásnou zábavu.
Kamil Soukup
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SPORT
Srdce talentovaného fotbalisty Jana Tůmy bije pro FK Junior Strakonice
Junior Strakonice a tím byl vytvořen i nový klub.
Strakonická juniorka využívá asi všem známé
hřiště Na Křemelce jakožto zápasový domácí
trávník a umělé hřiště u strakonického gymnázia
jako tréninkovou plochu. Jedním ze zmíněných
mladíků je Jan Tůma, kterého trénují dobří, kvalitní
a spolehliví trenéři, Martin Červenka a Karel
Sládek.

Již několik let se mladý Honza snaží dostat mezi
elitu týmu nyní nazývaného FK Junior Strakonice.
FK Junior Strakonice je občanské sdružení, snažící
se o uspokojení rodičů a veřejnosti od 3. května
2011. Toto občanské sdružení zajistilo odtržení
juniorského fotbalu od týmu SK Strakonice 1908.

Honza svou kariéru začal tvořit už před lety, kdy
zhruba ve třetím roku začal takové to klukovské
kopání. Jelikož Honzova rodina je poměrně
prorostlá všemi možnými sportovci, nebylo divu, že
to bude ona dráha, po které se vydá. Jan zkoušel
i hokej, který jej sice také nesmírně bavil, ale fotbal
nakonec vyhrál. Svou první kariérní cestičku začal
tvořit ve Čkyni, kde dále působil kolem čtyř let. Za
tuto dobu, kdy už přestal hrát za tým SK Čkyně,
zahájil Honza túru po fotbalové dráze v týmu SK
Strakonice 1908. „Snažil jsem se a ještě dnes se
snažím pro tým získat maximum, zkrátka, jak se
říká, pro tým bych potil i krev,“ říká šestnáctiletý

povyšovat, podle mě jsou všichni z týmu dobří
a záleží jen na nás, jak toho využijeme,“ skromně
doplňuje známý strakonický junior.
Jan má o své budoucnosti jasno. Honza,
přezdívaný Don Juan, má více než v oblibě
Španělsko a jeho fotbalově nejznámější klub FC
Barcelona, je tedy asi jasné, že by po dostudování
strakonického gymplu chtěl odcestovat do
Španělska a studovat, pracovat a hrát fotbal tam.
Přejme mu tedy, aby se jeho sen splnil.
Janův nejoblíbenější hráč není nikdo jiný než
známý Gerard Pique. „Srovnávám se s ním kvůli
tomu, že hraje na stejném postu, je stejně vysoký
a má stejné číslo dresu,“ osvětluje Honza. „Hraju
jak v kategorii U17, kde jsem kapitánem, tak
i v kategorii U19 a myslím, že v obou družstvech
vládne krásná a přátelská atmosféra, sešli jsme
se tam jako výborná parta fotbalových nadšenců,“
komentuje. Honza si ale i přesto, že je tam taková
parta, myslí, že by do další sezony bylo dobré
zapojit i kluky z kategorie U15 a také to, že by do
jarních kol měli coby tým co nejvíce zabrat, neboť
se pohybují kolem sedmé příčky v tabulce.

Jako prvním předsedou byl demokraticky zvolen
pan Josef Horňák. Když byla ukončena dlouhá
jednání s předsedou SK Strakonice 1908, došlo
k převedení starších a mladších přípravek do FK
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stoper. Jan je velmi talentovaný hráč, který je
fotbalu oddaný tělem i duší. „Určitě se nedá říct,
že jsem ze všech nejlepší, nechci se nad nikoho

V posledním zápase Strakonickým štěstí přálo,
klub FK Junior Strakonice porazil osmé Milevsko na
venkovní půdě 0:2. O jeden z gólů se postaral právě
i vášnivý stoper Jan Tůma, který nádhernou střelou
po rohovém kopu z malého vápna vymetl šibenici.
„Jsme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Máme totiž docela problém s tím, že některé lepší
týmy porazíme, ale ti, co jsou v tabulce dole, často
podceníme a ve ﬁnále prohrajeme,“ říká Honza se
skleslým výrazem. Závěrem by nás chtěl pozvat na
zápas kategorie U19, který se uskuteční 22. února
2014 na strakonické umělce vedle házenkářské
haly. Věří, že bude výborná atmosféra a zápas
skončí dobře pro Strakonice.
Kamil Soukup

SPORT
Stolní tenis nás baví!
vyvolený sport. „Nejprve jsem začal navštěvovat
tréninky, zaujalo mě to a asi rok poté jsem byl
nasazen do svého historicky prvního turnaje,“
dodává nadaný Patrik. Stolní tenista je zatím
prvním rokem v kategorii muži, kde dosud na
své štěstí čeká. Patrik zatím navštěvuje jen místa
v České republice, ale podle jeho slov by byl
rád za šanci navštívit i města v zahraničí. Jeho
spoluhráči jsou Jiří Krahula, Jakub David, Josef
Jungvirt, Jakub Fiala a trenérem mu je Vladimír
Havlík. Mladý Hrazdíra byl již nyní ve svých
osmnácti nominován na místního sportovce
roku. „Byla to velmi potěšující chvíle, když jsem
zjistil skutečnost, že jsem nominován,“ říká
Patrik.
V zápase dne 25. ledna 2014 strakoničtí
dokázali porazit své soupeře z týmu Union Plzeň
C 10:3. Zápas dopadl takřka jednoznačně. Až
na benjamínka Patrika všichni z týmu dokázali
porazit své soupeře. Zápis utkání je následující:
Čtyřhry 2:0, body domácích: Jiří Krahulec 3:0, Jakub David 2:0, Patrik Hrazdira 0:3, Josef Jungvirt
3:0, body hostů: Radek Macháček 1:2, Marek Uhlíř
1:2, Tomáš Panzer 1:2 Roman Duchoň 0:2.

Stolní tenis, též nazývaný ping pong, je
původem asijský sport založený na podobnosti
s klasickým tenisem. Co se liší, je fakt, že stolní
tenis se hraje nad speciálně upraveným stolem.
Stejně jako u tenisu se hráči snaží pomocí
poměrně malé pálky dostat míček ze speciálního
celuloidového materiálu přes síť tak, aby soupeř

musí hráči dosáhnout jedenácti bodů tak, aby
měli o dva body více než soupeř. U nás v zemi
české existuje mnoho soutěží. Například máme
krajskou soutěž, ligu, extraligu, ale i turnaje
jednotlivců. Ve hře platí pravidlo jedna výhra
rovná se jeden bod. Hráči se mění po každých
třech hrách ve smyslu tři hry hraje jeden a další

Patrik má v otázce nejlepšího okamžiku kariéry
jasno. „Jako takovou největší chloubu beru
výhru s týmem Hustopeče v 1. lize. Hustopeče
mají tým složený ze slovenských reprezentantů,“
říká s úsměvem Patrik. Strakonice mají za sebou
půlku sezony, nyní je čeká jarní část, ve které
snad Strakoničtí budou ještě úspěšnější. Pokud
jste nikdy neviděli naživo tento sport a rádi byste
jej ve Strakonicích navštívili, neváhejte a přijďte
se podívat na jeden ze zápasů. Nejbližší možnost

nemohl odehrát.
Tady u nás není moc míst, kde by se stolní
tenis dal hrát, tak strakoničtí využívají tělocvičnu
školy F. L. Čelakovského. V ping pongu lze
hrát dvouhru i čtyřhru. Právě čtyřhra se hraje,
možná pro někoho překvapivě, v pěti lidech,
přičemž v jednom týmu je jeden vždy jako hráč
střídající a další čtyři bojují o vítězství. Stolní
tenis se hraje na tři vítězné sety, v jednom se tu

tři hráči, vyhrané body musí dohromady dát
deset bodů. Jedním z takových hráčů je i zdejší
Patrik Hrazdíra.
Patrik je poměrně čerstvý stolní tenista. Od
svého útlého dětství se zajímal o populární fotbal,
u kterého mu to moc nevyšlo. Poté zkoušel
klasický tenis, který ho baví i dnes a od svých
dvanácti let Patrik navštěvuje pravidelně onen

bude 22. února 2014 od 15 hodin, hrát bude
ČZ Strakonice Elektrostav proti klubu Slovan
Lochovice.
„Přijďte nás podpořit do tělocvičny školy F. L.
Čelakovského. Všem zúčastněným přejeme
krásnou zábavu,“ loučí se Partik Hrazdíra.
Kamil Soukup
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