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Skotské dudy v rukou Strakoňáka Karla Klímy
z České republiky, ale i ze zahraničí. V roce 2012 se
konal pod záštitou dnes bývalého prezidenta Václava
Klause a ten letošní – jednadvacátý MDF, konající
se 21. až 24. srpna, si pod svá křídla vzal ministr
kultury Mgr. Daniel Herman, hejtman Jihočeského
kraje, Mgr. Jiří Zimola a pořádající město Strakonice.
Dudy (moravsky gajdy) jsou tradičním lidovým
nástrojem, který vznikl již před čtyřmi tisíci lety
v Egyptě a v přední Asii. Vše je založeno na
pumpování vzduchu pomocí kovářského měchu
umístěného v levém podpaždí hudebníka do
zásobního koženého měchu pod pravou rukou,
odkud vzduch proudí přes strojek (piskor) s plátky
do píšťaly s otvory. Rozechvíváním plátků vzniká
zvuk a tón je tvořen odkrytím vždy jednoho otvoru
(tzv. uzavřený prstoklad) píšťaly prsty. Nejvíce dudy
proslavili čeští rodáci ze Strakonic, a to nejen díky
Tylově divadelní báchorce Strakonický dudák,
a Chodska.
Čtyřicet sedm let již uplynulo od 600. výročí
založení města Strakonice, ale především od prvního
Mezinárodního dudáckého festivalu (rok 1967), který
každé dva roky přitáhne několik tisíc návštěvníků

Na poněkud jiném principu pracují dudy skotské,
kde se vzduch do měchu nástroje nevhání
mechanicky, ale jen dofukuje ústy. Právě na takové
pokračování na straně 2

Pro informace o inzerci, cenách inzerce
a objednávky inzerce volejte tel: 727 818 359
pozn. red.: Autor fotky ze článku červencového čísla novin
Maxim na straně 2, je Jan Petráš (Týdeník Strakonicko).
Omlouváme se za nezveřejnění autora...
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Skotské dudy v rukou Strakoňáka Karla Klímy

kolik jich je v celé České republice! Je to v našem
prostředí ještě vcelku rarita,“ říká.

začal před dvěma roky po konci MDF hrát i bývalý
strakonický gymnazista a nyní vysokoškolák
Filozoﬁcké fakulty UK Karel Klíma. A proč právě na
ty skotské? „Důvodů bylo několik. Za prvé to byl
zvuk. Snad se žádného českého dudáka nedotknu,
ale zvuk českých dud je pro mě takový „ubečený“.
Skotské dudy mají naopak „grády“. A za druhé,
a to je také ten hlavní důvod, spočítejte si, kolik
je skotských dudáků ve Strakonicích. A vůbec,

Před dvěma roky začal absolvovat výuku na
„practice chanter“. „To je cvičná přednička.
Jedná se v podstatě o ﬂétnu, na kterou se učíme
prstoklady, ozdoby (tzv. gracenotes) a skladby. To
byla ta z jednodušších částí,“ vysvětluje. Po roce
teprve dostal opravdové skotské dudy, kde už
začátky nebyly zrovna jednoduché. „Bylo to fyzicky
dosti náročné,“ přiznává. „Necvičené plíce, slabé
svalstvo ve tvářích apod. To byly faktory, proč mi
dudy ze začátku nezněly. Po každém usilovném
tréninku jsem odcházel s bolavými tvářemi, zády,
břichem a krkem. Ale protože jsem trénoval každý
den minimálně hodinu, tak jsem byl schopný už po
dvou měsících tento nástroj relativně rozeznít.“

Skotské dudy, skládající se ze čtyř píšťal,
vyrobených z blackwoodu a ovčího měchu, dosahují
hlasitosti zhruba 100 – 110 decibelů. Za dobrých
podmínek jsou slyšet do vzdálenosti dva až pět
kilometrů. „Důvodem takové hlasitosti je původní
využití. Skotské dudy sloužily jako válečný nástroj.
A jestli se nepletu, tak doposud jsou v tamní
legislativě brány jako zbraň. Ne jako hudební
nástroj,“ překvapuje. Mimo jiné se skotské dudy
ladí v „béčku“ a stejně nejsou nikdy úplně naladěné.
Samotné ladění je totiž závislé na druhu vystoupení.
Od obyčejného vystoupení, kdy má člověk naladěno
do půl hodiny, až po to nejpreciznější, které trvá
i několik hodin.
Karel Klíma se tradičně chystá zúčastnit MDF jako
posluchač, ale jestli bude mít nějakou tu možnost být
i aktérem... „To je věc, která zůstává překvapením
i pro mě. Přeci jen si dokážete představit, jak asi
hraje člověk na nástroj po jednom roce. Ačkoliv
je fakt, že jsem trénoval denně – přes týden po
loukách za městem – a to minimálně hodinu. Ale
jestli se letos dostanu ke Skotům, to je věc, o které
netuším ani já,“ tvrdí na závěr.
Možnost slyšet Karla Klímu budete mít na zámku
Sychrov v rámci Skotských her a také třináctého září
na akci Cool v plotě v Písku.
autor fotek: Nikola Brabcová
Josef Němec

Ten pohled na zem, kdy je vše kulaté a jako na dlani. To je důvod,
proč miluju seskoky padákem, říká závodník paraski Jakub Rataj.
Vrtulník, padák, hory, lyže. Pojmy, které pro
závodníky ve sportu zvaném paraski znamenají
vše. Tento sport spojují dvě krásné sportovní
disciplíny – seskok padákem a obří slalom na
lyžích. V závodech se soutěží v obou disciplínách
odděleně a vítězí ten, kdo padákem skočí
nejpřesněji a ve slalomu dojede nejrychleji.
Tento nepříliš známý, pro mnoho lidí na první
pohled nebezpečný sport, má i ve Strakonicích
svého koně. Jakub Rataj, jemuž je dvacet let,
se pro tuto sportovní aktivitu nadchl ve svých
sedmnácti. Před tím závodil od svých čtyř let ve
sjezdovém lyžování, kde pro něj byla ovšem malá
konkurence. „Celkem jsem vyhrával, chtěl jsem
ještě něco jiného, co by mě více naplňovalo. Zvolil
jsem proto paraski. Věděl jsem, že k tomuto sportu
nemám až tak daleko, tak jsem to prostě chtěl
zkusit. Dost mě to lákalo,“ vzpomíná.
Začátky byly složité. Jakub musel absolvovat
kurz skákání a při vzpomínce na svůj první seskok
se pouze šibalsky usměje a začíná vypravovat.
„Na ten den si přesně pamatuju. Strašně jsem
se ze začátku těšil na ten adrenalin, ten já rád.
Nepřemýšlel jsem o tom, že budu někde v kilometru
a půl nahoře úplně sám s dvanáctikilovým
batohem na zádech. Vše jsem si začal uvědomovat
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až při nástupu do letadla. Začal jsem se trochu
klepat, říkat si „co to sakra dělám“. Přes veškerou
nervozitu jsem se snažil být v klidu,“ usmívá se
a pokračuje. „Nejhorší byl moment, kdy jsme
dolétli do požadované výšky, otevřely se dveře
a já byl první na řadě. Naprosto jsem se zděsil.
Na ten pohled dolu v životě nezapomenu. Musel
jsem si ale říct, že to zvládnu. Napočítal jsem do
tří a skočil. V okamžiku, kdy se zhruba tři sekundy
otevíral padák, jsem byl takovým způsobem
vyděšený, že už to asi ani více nešlo. Když se ale
padák dostatečně nafoukl, z pocitu beznaděje se
stal nepopsatelný pocit. Bylo to úžasné. Ten pohled
na zem, kdy je vše kulaté a jako na dlani. To je
důvod, proč to miluju. Měl jsem ze sebe strašně
dobrý pocit,“ završuje svou velmi silnou vzpomínku
na první zkušenost seskoku.

se snaží vše dohánět, aby byl opět ve špičkové
formě, a to pouze skoky padákem, jelikož jsou
letní prázdniny. „V létě se jenom závodí v přesnosti
a hodně se trénuje. V zimě, kdy máme sezonu,
jezdíme do alpských států a tam se snažím zúročit
letní tréninkové dávky,“ vysvětluje Jakub, jenž
v soutěžích Světového poháru pravidelně obsazuje
přední pozice a je velkým příslibem do budoucna
pro českou reprezentaci, s kterou má už i nějaké
zkušenosti.

Dnes již Jakub Rataj při seskocích nepociťuje
nervozitu a vše s tím spojené si maximálně užívá.
„Občas dělám ve vzduchu i kravinky. Musím si
ale dávat pořád velký pozor. Respekt tam bude
asi vždycky. Neustále si všechno kontroluju. Je to
potřeba, člověk nikdy neví,“ upozorňuje.

osobní archiv J. Rataje

Jakub má za sebou zatím úctyhodných 110
seskoků. Mohlo by jich být ovšem více, kdyby
nebyl nucen laborovat se zraněním ramene. Nyní

A co vy? Chtěli byste si tento adrenalinový
kousek zkusit? Jestli ve vás článek s Jakubem
Ratajem vzbudil touhu zrealizovat svůj dávný
sen či naopak chcete porazit svůj vlastní strach,
stačí přijít na strakonické letiště a domluvit se.
Vše vyjde přibližně od 2500 KČ do 4000 KČ
včetně prohlídky u doktora.
Roman Škoda








 

         

   



 

      
      

Chcete se stát součástí nejúspěšnějšího týmu
s možností neomezeného výdělku?

BANKOVNÍ A HYPOTEČNÍ PORADCE
Šance pro vás
KOHO HLEDÁME?
Aktivní, cílevědomé a obchodně zdatné kandidáty, schopné
samostatné i týmové práce, vysoce proklientsky orientované
a s vynikajícími organizačními a komunikačními schopnostmi.

CO NABÍZÍME?
Výrazně více než je obvyklý standard – vysokou úroveň obchodu,
zaškolení a následné vzdělávání zdarma a vysokou provizní složku.
Pomozte nám udržet naše výjimečné postavení na českém trhu
a my vám umožníme nastartovat kariéru a posunout se mezi
nejlepší obchodníky a odborníky v oblasti ﬁnancí.
Kontakt:
Bc. Radka Buchová
tel: 731 466 186
email: radka.buchova@mpss.cz
Strakonice a Blatná
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NOVÁ RUBRIKA
MLADÝ REDAKTOR
Strakonické noviny MAXIM by Vás,
čtenáře, rádi informovaly o tom, že již
v příštím vydání bude součástí novin nová
rubrika Mladý redaktor.
Vše se odráží především z toho, že chceme,
aby žáci strakonických základních škol
využili svůj eventuální potenciál a hlavně
aby strávili svůj volný čas smysluplnou
aktivitou. Mladý jedinec bude tak rozvíjet
svoje kreativní myšlení, komunikační
schopnosti nebo se také naučí pracovat
s nervozitou. Jejich články budou založeny
na nejrůznějších tématech. Téměř vše
bude tedy v jejich režii. Čtenáři uvidí, jak
„náctiletí“ vnímají svět kolem sebe a jaký
mají postoj ke svému mladému životu.
V zářijovém vydání budou psát žáci
Základní školy Františka Ladislava
Čelakovského. Věříme, že stejně jako nás,
tak i Vás potěší svým talentem. Jedno je
jisté - bude to velmi zajímavé a doufejme
i přínosné pro Vaše děti. Jejich díla mohou
být v budoucnu inspirací i pro děti mladšího
věku.
Pokud Vás tento nápad zaujal a cítíte,
že právě Vaše dítě by rádo získalo
tuto zkušenost, budeme rádi, když nás
zkontaktujete na emailovou adresu
redakce@ocmaxim.cz.
Noviny Maxim
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Chráněná pracovní dílna
Možnost náhradního plnění

MERRELL

PRACOVNÍ POMŮCKY & OUTDOOR
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platnost od 11.8. - 30.8.2014 (nebo do vyprodání zásob)
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Státní okresní archiv Strakonice
si Vás dovoluje pozvat na malou
výstavu
SVĚTOVÁ VÁLKA
Strakonice
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Kde: Státní okresní archiv Strakonice,
Smetanova 351, Strakonice
Kdy: 30. 7 - 31. 12. 2014, po-pá 8:00-14:00
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Rukavice, holinky, pracovní obuv, brýle štíty, respirátory, přilby, funkční termoprádlo, ponožky VOXX, obuv SPRANDI, trekingová obuv GARMISCH a outdoorová obuv MERRELL.
Odě vy a obuv pro práci i volný čas. Zaká zkové šití prac. oděvů, reklamní textil včetně firemní ho loga.
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Pracovní doba: Po- Pá: 8 00 - 17 , So: 9 - 12
Písecká 904 (vedle Mountfieldu) , Strakonice , www.texodo.cz
tel./fax: 383 321 463, mob.:602 469 958, e-mail: texodo@texodo.cz

Obsah: Výstava nabízí pohled do života
obyvatel Strakonicka během první světové
války. Na základě ukázek četných archivních
dokumentů přibližuje problémy a starosti,
které museli lidé v této době řešit. Věnuje se
dále i legionářům ze Strakonicka. Sleduje
jejich osudy, přináší dobové fotograﬁe a
úryvky z jejich deníků, které si vedli během
své vojenské služby.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!
jen Kristýna a Marie, obě byly dělnice a manželé
Potužníkovi. Dnes je to rodinný domek.

Bavorova ulice č. 24

Dnes pokračujeme opraveným domem č.
p. 24, ve kterém bydlela celá řada občanů.
Původním majitelem byl pan Matěj Kovařík,
později soukromník Martin Kovařík, který zde žil
s manželkou Marií a po něm další majitel pan
Václav Sokol se ženou Růženou, prodavačkou
u Bečvářů Dále zde bydleli paní Emilie Kovaříková,

Dál přijdeme k č. p. 26, ve kterém měla od roku
1890 hospodu paní Aloisie Kleplová a říkalo se
tam „ U báby Kleplové „. Od ní to koupil pan Václav
Turek s manželkou Boženou a měl zde řeznictví.
Dnes patří rodině Panušků, kteří zde provádí
znaleckou a advokátní činnost. V zadní části
domu za zahradou mají hospodu „ U panáka“.
Dalším domem v řadě je č. p. 27 rodiny Čejků,
pan Václav Čejka s manželkou Boženou zde mají
pekařství, později pokračuje v řemesle Jaroslav
Čejka. Pan Václav Čejka byl účastníkem havárie
vlaku u Strunkovic a od té doby kulhal, Dále
zde bydleli: tkadlec Jan Kostinec s manželkou
Růženou, šofér Josef Kostinec, tovární dělník
František Kostinec, dámská krejčová Marie
Kubíková, tovární úředník František Hadač
s manželkou Leopoldou, tovární dělnice Karla
Kotmelová, šofér František Gerl s manželkou Annou,
truhlář Bedřich Kolář s manželkou Františkou

bydleli dělník Mikuláš Vácha s manželkou Josefou,
dělník Antonín Hais s manželkou Anastázií, dělník
Václav Lipšan s manželkou Marií, dělnice Anna
Stuchlíková, Božena Švehlová, dělník Karel
Švehla a paní Anna Votrubová. Bývala zde
prodejna knih a nyní je zde zastavárna. Poslední
z dnes ještě stojících domů před kruhovým
objezdem je č. p. 30, ve kterém bydleli, obchodník
Karel Dejmek s manželkou Annou a prodávali zde
ovoce a zeleninu a měli výrobnu lihovin studenou
cestou. Původní přízemní domek přestavěli na
dnešní podobu dvou pater. Jejich syn Karel

Domy před rokem 1989.

součastné opravené domy

seřizovač Václav Novák s manželkou Pavlou
a tovární dělníci Václav Švehla a Marie Švehlová,

součastné opravené domy
Účet ﬁrmy M. Benisch obchod s moukou na náměstí.

pak jejich dcera Marie s manželem panem
Bláhou. Ještě zde bydlel rámař a sklenář Karel
Rokyta s manželkou Miluší úřednicí v zelenině
a dcerou Evou. Dnes je zde Starožitnictví Písek
a Libe sport s.r.o. Bývala zde i prodejna
karlovarského porcelánu. Následuje dům č. p.
25, kde kdysi měl hostinec pan Puš a žádal i
o povolení provozovat zde nevěstinec. Později
zde měl obchod smíšeným zbožím a pekařství
pan Karel Matas, měl čtyři dcery. Bydleli zde pak

a malíř pokojů František Jongl. V následujícím
domě č. p. 28 bydlel obuvník Jan Bernas
s manželkou Marií, obchodník Josef Beran
s manželkou Boženou, strojní zámečník Rudolf
Valdman s manželkou Františkou, dělník Václav
Raba s manželkou Annou, dále paní Kateřina
Vozabulová a pánové Jaroslav Bernas a František
Pikl se ženou, která byla učitelkou. Dnes tu je
zastavárna a FAB klíče - Staněk. Pokračujeme
dál směrem k náměstí domem č. p. 29, kde

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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měl prodejnu nad Bečvářů ve Švambergově
třídě. Dál v domě bydleli soukromnice Františka
Dejmková a služebná Karolína Šebestová. Dnes
zde je sázková kancelář Tipsportu. Všechny tyto
domy měly zezadu velké zahrady. Následuje dnes
již zbouraný domek č. p. 31 a o tom a dalších
domech až v dalším pokračování za měsíc.
Děkuji za některé informace paní Evě Rokytové.
Jan Malířský
a Eva Rokytová

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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Dáme si do
bytu…
WőHEDYLQ\O
Podlaha je bezesporu jednou
z nejdůležitějších partií každého
lidského obydlí. Takové stěny nebo
strop jsou oproti ní v naprosté
pohodě. Nikdo po nich nešlape,
neškrábe je ostrými podpatky a nešpiní vším
možným i nemožným, co se na podrážkách
zvenku přinese. Nikdo po nich nedupe, nepouští
chlupy, nepřejíždí kolečkovou židlí a nepadá na
ně nádobí a závaží a podobné padací předměty…
Poraďte se…
Vybrat pořádnou a pohlednou podlahu je při
dnešní nabídce umění a jistě si to zaslouží radu
odborníka. A ten vám poví, že dnes převažují
v českých domovech řekněme čtyři základní
skupiny toho, čemu odborníci říkají „podlahovina“.
Slyšíš? Lamely…
Tou v posledních desetiletích asi nejfrekventovanější
skupinou podlahovin jsou plovoucí podlahy
čili správně podlahy lamelové. Stačí se projít
v kramﬂíčcích a slyšíte, že se k podkladu nelepí,
zatímco druhá skupina – parkety a tzv. vlysy se
k podložce lepí, takže nejsou tak rezonantní. Třetí
skupinu tvoří tzv. povlakové podlahoviny a čtvrtou
základní skupinou jsou dlažby.
Co se týče materiálů, nejstarším podnes používaným
je jistě dřevo, trvanlivé a elegantní.
Druhou nejstarší podlahovinou je dlažba, ale pozor,
podle posledních archeologických nálezů na ní
klidně může, co se stáří týče, zaútočit i koberec.
Jsou popsány nálezy koberců staré tisíce let…
Frčí vinyl
Před půl stoletím u nás silně frčelo linoleum,
přírodní linoleum, PVC, pak přišel korek, laminát
a hitem posledních let je vinyl. Každý z materiálů, ať se
jedná o tisíciletí používané dřevo či moderní syntetika,
má v bytě svoje využití.
Do asi nejfrekventovanější místnosti bytu –
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kuchyně - se hodí prakticky všechny známé
druhy podlahy kromě koberců. Dlažba je
studenější, ale dobře se udržuje, když
chcete spojit bez přechodových lišt kuchyni s
jídelnou či obývacím pokojem, můžete použít
i lamináty, dřevo nebo teplejší korek. Korek
je opravdu teplý, pružný a příjemný materiál
na dotek, ale do kuchyně je dobré opatřit ho
impregnační ochranou lazurou. I do koupelny je
možné použít impregnované dřevo, ale dlažba
je dlažba a ve vlhké místnosti má největší
užitnou hodnotu. Jedinou nevýhodou je vysoké
riziko podklouznutí
a především v seniorských bytech je proto
koupelnovou dlažbu dobré opatřit například
protiskluzovými nálepkami. Do obytných
místností můžete použít prakticky cokoliv, ale
v pobytových místnostech chceme podvědomě
teplo i odspoda. Proto se sem hodí, pokud
nemáte podlahové topení, spíše teplejší
materiály, koberce a korek,
ale vedou lamináty a v posledních letech stále
více i dřevo, které se už stává cenově
srovnatelným se syntetickými materiály, a tedy
daleko dostupnějším.
PR

NABÍDKA PRÁCE
Přijmeme do týmu nové kolegy
na pozici realitní makléř

Kuchař

Vyučení v oboru švadlena výhodou

Zaškolíme, velká podpora ﬁrmy v začátcích i dále.
Velmi přátelský kolektiv, nadprůměrný příjem, další
odměny a provize. Práce pouze na ŽL. Požadujeme
samostatnost, komunikativnost, praxe v práci
s lidmi a vlastní automobil výhodou.

Do závodní kuchyně. Požadujeme alespoň střední
odborné (vyučen) vzdělání, obor nerozhoduje,
důležitá je znalost a orientace v kuchyni (jedná se
o přípravu cca 160 obědů ve 3 osobách). Vodné pro
absolventy, nástup od 01.08. Nabízíme ubytování,
naturální výhody, podnikové stravování.

Pro více informací volejte

Volejte Zemědělské družstvo Lnáře

Hrdlička-Hrdličková s.r.o. +420 777 303 086

+420 383 495 111

Prodavač/ka

Prodavač/ka

+420 731 123 131

Přijmeme do prodejny Pekař v OC Maxim.
Více informací na místě.
OC Maxim- Bezděkovská 30, Strakonice

Požadujeme min. vyučení, dobrý zdravotní stav.
Nástup od 01.09.

ZP group

Dispečer/ka

+420 383 838 010

Požadujeme ÚSO/VŠ vzdělání obor nerozhoduje,
znalost NJ (podmínkou). Nástup od 01.08.

Šičky

+420 737 503 553

+420 739 593 739

Dopravní ﬁrma
Přijme automechanika, který má zkušenosti
s opravami nákladních vozidel (DAF, MAN). Výuční
list nebo praxe v oboru automechanik je výhodou.
Volejte ŠINDELÁŘ SPEDITION, s.r.o.

Volejte Vodňanská drůbež, a.s.

Volejte Jaroslav Havel

Volejte HOFMANN WIZARD, s.r.o.

Pro Hofmann Wizard, s.r.o. Práce na HPP, šití na
průmyslových šicích strojích, možnost zaučení.
Práce ve stabilní společnosti na Strakonicku
(Písecku), mzdy od 13 000 + prémie a bonusy.

Detektivní kancelář Třinec přijme osoby na kontroling, je
třeba umět používat databázi z e-mailu v mobilu+ fotit,
komunikativnost, minimální základy práce v programu
Excel, čistý RT, práce vhodná zejména pro osoby
OSVČ, bývalé policisty, studenty VŠ. Práce na min. 5
dnů měsíčně, max. neomezeně, působnost v ČR. Plat
podle počtu kontrol.
Volejte Bc. Zbyšek Pacek
+420 724 708 058

zdroj: UP
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Obchodní centrum Maxim pořádá
Bezpečný návrat do školy
Už je za námi více jak polovina prázdnin
a pomalu nastává čas připravovat své děti
na návrat do reality a varovat je před riziky
spojenými s jejich každodenním docházením do
škol a zájmových činností.
Proto pro Vás naše obchodní centrum
Maxim připravuje akci s názvem „Bezpečný
návrat do školy“.
Akce se bude konat v pátek 29. 8. 2014 od
14,00 hodin. Vstupenkou bude pro každé dítko
herní kartička (kupon) za symbolických 25,- Kč.
S touto kartičkou si může dojít pro jednu
fantastickou cukrovou vatu zdarma a pustit se
do soutěžení a užívání si dobrodružného dne.
A na co se tedy můžete těšit? Určitě toho
nebude málo!
Do venkovních prostor před OC Maxim nás
přijdou svými ukázkami a soutěžemi podpořit
složky IZS (integrovaný záchranný systém).
Děti si mohou prohlédnout vozidlo MKKC
(mobilní kontaktní a koordinační centrum),
vozidlo policistů obvodního oddělení Strakonice,
výzbroj i výstroj PČR a další zajímavosti IZS.
Zájemci si mohou zkusit dopravní testy pro chodce

a cyklisty, nebo doplnit povinnou výbavu jízdního kola.
K dispozici bude dětem mimo jiné i trampolína,
skákací hrad a pro následné osvěžení ledová tříšť.
Nebudou chybět tvarovaná zvířátka
z balonků, názorné ukázky jejich výroby
a pro ty zručnější i školička tvarování
zvířátek. Balonkové výtvory obdrží děti
s platným kuponem zakoupeným při vstupu.
Nudit se Vaše ratolesti určitě nebudou ani v budově
OC Maxim, kde si při procházení jednotlivými patry
budou moci zahrát různé soutěže a odpovídat na
kvízy v jednotlivých prodejnách.
Po splnění všech úkolů na herní kartičce
(kuponu), si děti budou moci vyzvednout
kopeček zmrzliny zdarma v Maxim café a poté si
dojít pro výherní balíčky, které budou k dispozici
ve druhém podlaží OC Maxim od 16:30 hod.
Toto byl jen hrubý náhled, abychom Vás upoutali,
k vidění a prožití toho bude mnohem více!
Informace o připravované akci se dozvíte
též na nových webových stránkách
www.ocmaxim.cz
Těšíme se na příjemně strávené odpoledne s Vámi.
Jana Sekerková
9

Samotnou mě překvapuje dodnes, jak mě všichni vzali mezi sebe, mluví o kolektivu ze
seriálu Ordinace v růžové zahradě mladá herečka Kateřina Pechová.
divadlo raději než televizní obrazovku, jak to
má plno herců?
Teď zkouším zrovna novou věc, jinak to
není bohužel tak jednoduché se v Praze jen
tak dostat do divadla, ale mám za sebou pár
zkušeností i zde. Co mám raději, nejde říct.
Mezi divadlem a natáčením je diametrální
rozdíl. Co se divadla týče, je to pro mě základ
herectví a nejkrásnější na tom je, že vždycky je
to teď a tady. Pokaždé je to jako poprvé.
Co tě čeká v budoucnu?

Chtěla jsi být herečkou už jako malá?
Jo, herectví miluju od malička a díky tomu,
že moje maminka hrála v ochotnickém divadle,
tak jsem tomu propadla už jako dítě a věděla
jsem, že je to ono.
Takže si myslíš, že jsi pobrala talent od
matky?
(úsměv) Otázkou je, jestli vůbec nějaký mám.
Ale rozhodně od každého něco, hlavně po
mamince, samozřejmě.
Chodila jsi na konzervatoř. Kdy se zrodila
myšlenka být studentkou této umělecké
školy a proč jsi tam nakonec skončila?
Tak ta myšlenka přišla dost náhle, respektive
ze dne na den jsem se rozhodla a na poslední
chvíli jsem poslala přihlášku. Skončila jsem
z několika důvodů a nerada se k tomu vracím.
Bylo to moje svobodné rozhodnutí a stojím si za
ním. Je to skvělá škola života, ale stačilo mi to.

Člověk projde milion castingů a jeden z nich
vyjde. No a to byl právě ten případ.

Tak určitě dál natáčet, dělat vše, co zvládnu.
Mám před sebou nějaká studentská natáčení
a jeden zahraniční projekt. Navíc teď makáme
na písničkách s mým kolegou z naší kapely
Messy Mind, takže pracovní léto, tak jak ho
mám nejradši. (úsměv)
Roman Škoda
autor fotek: archiv K. Pechové

Jak tě přijal tamější kolektiv coby
sedmnáctiletou slečnu? Koho sis dnes již
z kolegů oblíbila nejvíce?
Musím říct, že mě samotnou překvapilo
a překvapuje dodnes, jak mě všichni vzali
mezi sebe. Snad s nikým jsem neměla problém,
a to nejen s herci, ale i s technickým zázemím,
cateringem, maskéry, kostymérky... Je jich
hodně a všechny je mám ráda.
Jak je pro tebe těžké se učit scénáře?
Musím poděkovat někomu z mých předků za
skvělou paměť, co se textů týče, takže s tím
nemám problém.
Mohla bys přiblížit čtenářům, jak probíhá
takový normální natáčecí den?

Do podvědomí diváků ses dostala především
účinkováním v seriálu Ordinace v růžové
zahradě. Jak ses tam dostala?

Tak ne každý den je natáčecí, ale když točím,
tak přijdu, dám si kafe, nechám se zmalovat,
obleču se, doučím se texty a už to jede. Sem
tam se najím (nejlepší catering na světě) a pak
jedu zase někam do města.

Šla jsem na casting a tam si mě vybrali.

Hraješ také na divadelních prknech? Máš

Plynoservis

servis a zapojování spotøebièù

pravidelné prohlídky plynových kotlù


 ! #, :) ' = & .
zajištìní projektu a revize

VP
servis

záruèní a pozáruèní servis domácích spotøebièù
chladírenský servis
PRODEJ DOMÁCÍCH SPOTØEBIÈÙ GORENJE - MORA
Václav Petøík tel: 731 629 803
vpservis.petrik@seznam.cz
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BEZ BOURÁNÍ, BEZ NÁSTØIKU
MONTÁŽ 2 HODINY
ZÁRUKA 5 LET, ZÁSTÌNY, SANITA
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od 40,-/hod.

od 40,-
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Mezinárodní dudácký festival
Datum konání: 21. 8. – 24. 8. 2014
(Vstupenky lze zakoupit v Letním kině)
Vážení diváci,,
ve dnech 21.–24. 8. 2014 se uskuteční 21. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích. Představí se zahraniční i české dudácké soubory. Dudy jsou
tradičním lidovým nástrojem, Strakonice a jejich okolí
byly vždy krajem dudáků. Podle četných dokladů byl tento nástroj velmi oblíbeným a hojně užívaným – toto téma
bylo i inspirací k Tylovu Strakonickému dudákovi.
V dnešním světě mají dudy své místo, a tak na festivalu
můžete vidět nejen dudáky od věku dětského až do věku
seniorského hrající folklor, ale i hráče na dudy v hudbě
historické a rockové.
Festival je především příležitostí k setkání muzikantů,
tanečníků a zpěváků z celé Evropy s širokou veřejností.
Setkávají se nejen na vystoupeních, ale i neoﬁciálně v
ulicích města či v hospůdkách a mají si co říci bez ohledu na jazykové bariéry. V neopakovatelné atmosféře se
setkávají staří známí a vznikají nová přátelství. Stírají se
rozdíly národnostní, jazykové, ekonomické i intelektuální
a myslím, že je tím do značné míry naplňována myšlenka
sblížení evropských národů.
Každý ročník festivalu připravuje tým lidí zapálených a
nadšených a přesto, že je příprava festivalu práce nemalá, přináší nám všem radost.

Rádi bychom se s Vámi o tuto radost podělili, a proto vás všechny zvu na Mezinárodní dudácký festival do
Strakonic. Náš tým i všichni účinkující se na Vás moc těší.
Eva Dresslerová, ředitelka MDF
Program:
ČTVRTEK 21. 8.
19.00 hod - PRŮVOD ÚČASTNÍKŮ FESTIVALU
MĚSTEM
20.30 hod - MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÉ KASACÍ
(Hradní nádvoří)
23.00 hod - KONCERT SKUPIN BENJAMINGSCLAN A
BAJADÉRA JOY (ve dvoře Měšťanského pivovaru)
PÁTEK 22. 8.
10.00 hod - MATINÉ ZAHRANIČNÍCH SOUBORŮ
(Hradní nádvoří)
14.00 hod - TO BYL JOSEF REŽNÝ... (Rytířský sál)
14.30 hod - POJĎTE VŠICHNI, POJĎTE HRÁT, VESELE SI
ZAZPÍVAT (Hradní nádvoří)
16.00 hod - ŽENY A JEJICH DUDY (Dům kultury)
17.00 hod - PREZENTACE VÝROBCŮ DUD (Hradní nádvoří)
20.00 hod - KDYBY MNĚ TO PÁMBŮ DAL, ABY SI MĚ
DUDÁK VZAL (Letní kino)
22.30 hod - DUDÁCKÝ BÁL - ANEB KDYŽ DUDY ZAMEČÍ, KAŽDEJ SI POSKOČÍ (Dům kultury)
22.30 hod - STŘEDOVĚKÉ DUDY NA HRADĚ I V PODHRADÍ (Hradní nádvoří)

TAJENKA O CENY
Tajenka z minulého čísla: MOŘE
Výherci minulého čísla: Novotná Květoslava, Mužetice a Ing. Miroslav Bouček, Strakonice

22.30 hod - KUDY TEČE, TUDY LÉČÍ, DUDÁK S NEKTARKOU NÁM SVĚDČÍ (ve dvoře Měšťanského pivovaru)
SOBOTA 23. 8.
09.00 hod - LAUDATE DEO OMNIS TERRA (Kostel sv.
Markéty)
10.00 hod - JAK KUBA HEZKOU PÍSNIČKOU OSVOBODIL PRINCEZNIČKU MALIČKOU (Maltézský sál)
10.30 hod - ZA DUDÁKY PO ZEMÍCH BÝVALÉ RAKOUSKO–UHERSKÉ MONARCHIE “MOŽNÁ PŘIJDE I ...”
(Hradní nádvoří)
13.00 hod - ČESKO–NĚMECKÉ PÍSNIČKY (Rytířský sál)
14.00 hod - PLZEŇSKÁ VĚŽ PŘEVYŠUJE KOPCE (Letní kino)
16.00 hod - ROK V NAŠEM KRAJI (Hradní nádvoří)
17.30 hod - KONTRASTY (Dům kultury)
20.00 hod - KŘÍŽEM KRÁŽEM DUDÁCKÝM SVĚTEM
(Letní kino)
22.30 hod - ŠVANDOVATÝ PÍSNIČKY (ve dvoře Měšťanského pivovaru)
NEDĚLE 24. 8.
09.00 hod - MEZINÁRODNÍ MŠE (Kostel sv. Markéty)
10.00 hod - KOMU STRAŠÍ VE VĚŽI (Dům kultury)
10.00 hod - KROJE DUDÁCKÝCH KRAJŮ (Rytířský sál)
13.00 hod - SLAVNOSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
15.00 hod - GALAKONCERT ANEB ZA DVA ROKY ZAS
(Letní kino)
15.00 hod - GALAKONCERT ANEB ZA DVA ROKY ZAS
- REPRÍZA (Hradní nádvoří)

RECEPTY
Kokosový dort
,QJUHGLHQFH
&XNUNUXSLFHJ&XNUYDQLONRYêEDOHQt.DNDROåtFH
.RNRVVXãHQêJ.\SĜtFtSUiãHNOåLþND0OpNRGO
0RXNDSRORKUXEi2OHMOåtFH2VWDWQtVXãHQN\NRND
3XGLQNEDOHQtâOHKDþNDPO9HMFHNV9RGD

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do
25.8.2014) 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 8.9.2014 v kavárně Maxim, Bezděkovská 30, Strakonice.

2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky vyhrají poukázku na
slevu v hodnotě 100 Kč na konzumaci v kavárně Maxim Strakonice.
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äORXWN\VLY\ãOHKiPHVFXNUHPGRSČQ\SĜLGiPHYRGXROHMPRXNX
VN\SĜLGOHPDNDNDR9ãHĜiGQČSURPtFKiPHDQDNRQHFYPtFKiPH
L WXKê VQtK ] EtONĤ 7ČVWR QDOLMHPH GR Y\PD]DQp D NRNRVHP
Y\V\SDQpIRUP\3HþHPHYSĜHGHKĜiWpWURXEČFFDPLQXW
+RWRYêNRUSXVQHFKiPHY\FKODGLWSDNSURNURMtPH
=  GO VWXGHQpKR POpND D SXGLQNX EH] YDĜHQt Y\ãOHKiPH
NUpP NWHUêP QDPDåHPH VSRGQt YUVWYX NRUSXVX GUXKRX
þiVWt NRUSXVX SĜLNORStPH =H VPHWDQ\ YDQLONRYpKR FXNUX
D]WXåRYDþHXãOHKiPHãOHKDþNXNWHURXSRWĜHPHGUXKRXþiVW
NRUSXVXXKODGtPH3RYUFKGRUWXSRV\SHPHUR]GUFHQêPL.RND
VXãHQNDPLDQHFKiPHY\FKODGLW
.RNDVXãHQN\PĤåHPHQDVNOiGDWLQDYUVWYXSXGLQNXDDåSDN
SĜLNORSLWGUXKRXþiVWtNRUSXVX

www.tradicnirecepty.cz

„Vyšetření dětí lékařem podiatrem - ortopedem nejen pro
zdravý vývoj nožiček“
Víte, že více než 98 procent dětí se
rodí se zdravýma nohama? Současné však je
nutno dodat, že téměř 30 procent dětí přichází
do první třídy s nohama různě poškozenýma.
Po lidském srdci je noha nejvíce zatěžovaným
orgánem. Dětská noha se neustále vyvíjí, roste
nejen do délky, ale i do šířky, mění se její
tvar a proporce a také způsob chůze. Lidská
noha je speciálně vyvinuta a plní během
života jedince několik funkcí. Zajištuje nejen
správný přenos váhy těla na podložku, ale
umožňuje pohyb z místa na místo, dokáže
se adaptovat na terén, předává mozku svými
kožními, šlachovými, svalovými i kloubními
nervovými receptory informace o prostředí, na
kterém stojí, o jeho měkkosti, kluzkosti, teplotě
či sklonu.
Celé tělo totiž funguje jako jakýsi řetězec,
a proto potíže vzniklé primárně v dolní části se
mohou projevit ve zcela jiné oblasti. Stejně tak
je tomu i v opačném směru. Vlivem nesprávné
obuvi se objevují právě různé změny nohou
už v útlém věku, dítě bývá unavené, mívá
bolesti nohou, odmítá chodit, chce být nošeno,
apod. Objeví-li se funkční porucha nožky –
plochonozí, krčení prstíků, vybočování pat, pak
se objevuje jiné osové postavení v kolenou,

kyčlích, vadné držené těla.
Začít s preventivním vyšetřením dětí, se
správnou životosprávou, s cvičením pro zdravé
nožičky v dětství, je tou nejlepší cestou ke
zdravému způsobu života. Zde více než kdy
jindy platí známé úsloví: „Co se v mládí nalezne,
tomu se ve stáří předejde“.
Preventivní vyšetření pohybového aparátu
Vašich dětí dne 24.9 a 25.9.2014

tenzometrické desce – podobarografu. Cena
bude pouze o 50,- Kč vyšší.
PR

Objednávat se můžete: Pedikúra,
Manikúra Pavla Chadrabová Obchodní
centrum Maxim Strakonice

Tel: 607711485

Nabízíme Vám vyšetření vašich dětí
odborníkem – podiatrem, ortopedem
II
stupně – MUDr. Marií Součkovou . V případě,
že bude zjištěna nějaká funkčních porucha,
na místě zhotovíme počítačový plantogram,
zabezpečíme dodání individuálních vložek
a navíc Vás bude lékařka podrobně informovat
o možnosti dalšího postupu či léčby. Každé dítě
obdrží stručný písemný záznam o provedené
prohlídce pohybového aparátu.
Cena za vyšetření jednoho dítěte činí
250,- Kč. Prosíme Vás, v případě zájmu,
o písemný souhlas odpovědného zástupce.
Za stejnou částku jsme ochotni vyšetřit
sourozence. V případě zájmu z řad dospělé
populace bude vyšetření navíc provedeno na

Práce z pohodlí domova má své světlé i stinné stránky, jako všechno
– říká strakonický překladatel.
Vystřídal nejrůznější zaměstnání, navštívil mnoho
zemí na několika kontinentech a získal tak bezpočet
cenných, nejen jazykových zkušeností, ze kterých
čerpá při svém současném povolání, jímž se živí již
12 let. Řeč je o Petru Hnilovi, překladateli, který sice
původně ze Strakonic nepochází, ale s přestávkami
zde během svého života strávil téměř dvacet let.

než pestrá. Vyzkoušel si například práci redaktora
Českého rozhlasu, průvodce cestovního ruchu,
profesionálního hudebníka, publicisty na volné
noze, tlumočníka, ale také učitele nebo manuálního
dělníka. „Nejzajímavější pro mě bylo průvodcovství

době, se dostal v podstatě náhodou. „Pomohl jsem
kamarádce s několika ﬁlmy. Následně se na mě
obrátilo studio Budíkov, zda bych nechtěl zkusit něco
samostatně, a už to jelo,“ líčí. „Překlad pro dabing je
ten nejtěžší, jaký existuje, jelikož je třeba brát v potaz
mnoho aspektů - například melodii, rytmus a délku
promluvy,“ upřesňuje.

Ke zmíněnému zaměstnání vedla dlouhá a klikatá
cesta. Po vojně v roce 1986 nastoupil na FF UK, kde
studoval angličtinu a korejštinu v době, kdy znalost
těchto jazyků byla díky pozvolna se rozvíjejícím
stykům s okolním světem velmi žádaná. „Obor se
otvíral pouze jednou za pět let, stejný počet nás
byl také v ročníku. Otevíraly se nám tak zajímavé
možnosti,“ přemítá Petr, jemuž plány překazila
autonehoda, díky níž studia nedokončil.

Práce překladatele obecně má své výhody, které
jsou však doprovázeny také stránkami stinnými.
„Můžete pracovat doma nebo kdekoliv, kde chcete,
pracovní dobu si určujete také čistě podle svých
potřeb. Na druhou stranu je člověk na mentální
úrovni neustále uzavřen ve ﬁktivním světě – a sám.
Chybí mi kontakt s lidmi,“ osvětluje. Ve volném
čase se proto věnuje mimo jiné hraní v místním
ochotnickém divadelním spolku.

Po zotavení přišlo období cestování a střídání
nejrůznějších povolání. „Během let 1990 – 1999
jsem navštívil 25 zemí 3 kontinentů. Asi nejvíce se
mi líbilo v Macau, v té době ještě portugalské kolonii
ležící kousek od Hong Kongu. Dokonce jsem tehdy
zvažoval, že bych zůstal. Na druhou stranu byl velice
silný zážitek návštěva Severní Koreje. Celá země
na mě dělala dojem velkého pracovního tábora,“
popisuje.

po střední Evropě pro VIP a super VIP, neskutečná
byla také moje čtyřletá profesionální muzikantská
kariéra, kdy jsem si více než splnil sen,“ vzpomíná.

I když jsou Strakonice s Petrovým životem úzce
spjaty, pro jeho plány do budoucna se zdají být
příliš malé. „Rád bych využil daru v podobě svého
hlasového aparátu – ne přímo v dabingu, ale třeba
v rámci tzv. voice-overů, nebo spojit hlas s divadlem
při moderování a podobně. Ovšem na to všechno je
lepší Praha či jiné velké město,“ podotýká. „Mám
v plánu tu zůstat ještě rok a pak se rozhodnu, co
dál,“ uzavírá Petr Hnilo.

Co se Petrových profesí týče, i zde je paleta více

K překladu pro dabing, kterým se živí v současné

Štěpán Pelán
autor fotky: osobní archiv Petra Hnila
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SPORT
Do rodiště prvního pěvce naší národní hymny
aneb na kole až do Blatenska
Dějiny státu jsou jedním ze základních pilířů
našeho národa, a proto bych rád připomenul touto
cestou, že letos v prosinci uplyne již 180 let od
pražského uvedení divadelní hry Josefa Kajetána
Tyla (+1856) Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná
rvačka ve Stavovském divadle, ve kterém poprvé
zazněla naše pozdější hymna – Kde domov můj.
Díky tomu jsme se stali první zemí, která měla jako
hymnu divadelní šlágr. Hudbu k ní složil František
Škroup (+1862) a jejím prvním interpretem, který
ztvárnil slepého houslistu Mareše, se stal blatenský

J. V. Spitzera. Po modré turistické se vydejte do
Bezdědovic, kde se vzápětí změní na žlutou trasu
a na silnici II. třídy č. 173. Po osmi set metrech
odbočte doleva do obce Chlum, kde se dříve u
Závišínského potoka rýžovalo zlato.

na návsi nebo rodný domek Tomáše (+1950),
bývalého prezidenta Bank of Europe a spisovatele
v New Yorku, a Jana Vratislava (+1909), českoamerického spisovatele a novináře, Čapka.

rodák z hrnčířské rodiny – Karel Strakatý (+1868),
od jehož narození v červenci uplynulo 210 let.
Proč se tedy na kole nevypravit právě do nedaleké
Blatné?
Naše více jak sedmdesáti kilometrové putování
započněte na silnici III. třídy, která vede ulicí
MUDr. K. Hradeckého až k Cihelně a zároveň se

Najeďte na komunikaci II. třídy č. 139, která vás
vezme do vedlejších Třebohostic s dominantou
kostela svaté Ludmily a hradištěm z pozdní doby
halštatské na vrchu Zámek. Odtud po silnici II. třídy
přes Doubravice s přírodní památkou Kovašínské
louky do Lažan. Zaujme vás na první pohled zámek
z 16. století, který byl postaven hrabaty Enysy, a
místní rybník Zděný. Trasa vás však zavede také i
do Čekanic s klasicistním zámkem v rukou dědiců
Židlických s parkem a Husovým kamenem, který
byl odhalen v roce 1901. Směrem na obec Mačkov
se zastavte u výstavního buku významného
českého botanika Dr. Velenovského (+1949), který
roku 2003 byl ﬁnalistou v anketě Strom roku. V
blízkosti se nachází i zatopený lom Balkov, který
využívají potápěči. Mimo jiné v jeho okolí hnízdí výr
velký.
Cyklotrasa č. 312 vede napříč třešňovou alejí
z Mačkova do pohádkové Blatné – města růží.
Odpočiňte si v areálu vodního zámku, který patří
baronce Kornelii Hildprandtové (*1916) a jejím
dcerám, navštivte také zámecký park, oboru s
daňky, městské muzeum na náměstí Míru, Zvonici
či kostel Nanebevzetí Panny Marie. Určitě stojí za
to si někde sednout a něco dobrého pojíst.

kryje s cyklostezkou č. 1062. Ta projíždí přes
obec Droužetice s malebnou kapličkou a přírodní
památkou Ryšavy přes Černíkov do Podolí. Za obcí
na křižovatce pokračujte rovně, kolem rybníka
Chválovec do Chřášťovic s 250 stálými obyvateli. Za
zhlédnutí zde zajisté stojí zrekonstruovaná kaplička
14

„Blatenský zámku, nejkouzelnější svode mých
dětských očí, tolikrát se mi zdálo o tvých arkýřích
a renesančních komínech z doby pana Lva a
nejednou usínal můj dobrodružný sen na medvědí
kůži, kterou jsem zde zahlédl zavěšenou nad
nábytkem z paroží daňčího. Stával tam na schodišti
i rytíř v brnění se spuštěným hledím, ale toho jsem
se bál víc než samotného pana fortnýře, střeživšího
vstup do tohoto ráje, nám klukům zapovězeného
a málokdy dostupného,“ úryvek z díla Ladislava
Stehlíka, Země zamyšlená (Hlasy z domova).
Po cyklotrase č. 311, která začíná u blatenského
náměstí, dojedeme do Paštik, kde se nachází
barokní kostel sv. Jana Křtitele od Kiliána
Ignáce Dientzenhofera (+1751) s freskami od

Najeďte na cyklotrasu č. 31 směrem přes Hajany
se zámkem ve tvaru obyčejné chalupy, zahněte
po čtyři sta metrech a udělejte si přestávku v
Kocelovicích. Nachází se tu kostel sv. Bartoloměje,
ale především meteorologická stanice a přírodní
památka s největším výskytem hořečku drsného.
Následně zavítejte do nedaleké obce Lnáře na
břehu třech rybníků s renesančním zámkem,
rybníkářskou expozicí a zámeckým parkem s
jedenácti sochami antických bohů.
Cestou zpět se vyhněte silnici I. třídy č. 20. Jeďte
raději směrem na Hajany, odbočte následně do

Tchořovic s tvrzí a dvěma přírodními památkami,
a po modré turistické k rozcestí Hadí rybník,
následně dva kilometry po zelené. Po silnici III. třídy
přes Mračov, Lažánky, Záboří s tvrzí a kostelem
do Bratronic. Za zmínku tu stojí renesanční tvrz,
která je v soukromých rukou a je tedy nepřístupná,
ale také památník amatérského cyklisty barona
Christiana Battaglia, který pocházel z benátského
rodu a za svůj život ujel úctyhodných 935 tisíc
kilometrů. Severně od obce, asi dva kilometry,
se nachází neogotický hrobka rodu Battagliů z
Bratronic a Enysů z Lažan.
V Třebohosticicích se napojte na cyklotrasu č.
1064 kolem Únic, Hubenova přes Habeš až do
Strakonic.
Josef Němec
autor fotek: Josef Němec

SPORT
Dokázali jsme si, že patříme mezi elitu jižních Čech, říká trenér a kapitán strakonických ﬂorbalistů Marek Jiřík.

autor fotky: FBC Strakonice

Florbalisté FBC Strakonice mají za sebou
vynikající sezonu. Strakonickým mužům
se povedlo vyhrát 3. ligu a postoupit tak do
divize, kde se v příští sezoně utkají například
s Pískem či Trutnovem. Veliký podíl na tomto
úspěchu nese kapitán a trenér v jedné osobě
teprve dvacetiletý Marek Jiřík. Mára, jak mu
spoluhráči přezdívají, hraje florbal již osmým
rokem. Za celou svou kariéru ovšem nezažil
větší úspěch. „Je to tak, tuto sezonu řadím asi
nejvýše. Na tým můžu být náležitě hrdý.“
Vezměme to ale hezky od začátku. Minulá
sezona totiž nezačala nikterak nadějně.
Strakoničtí muži sice postoupili až do třetího
kola Národního poháru, kde vypadli s Dačicema,
nicméně v lize se jim moc nedařilo. „Postup
do třetího kola poháru byl pro nás úspěchem
a velkým přínosem, ale v lize to ze začátku
vůbec nešlo. Viděl jsem na klucích, že ztrácejí
sebedůvěru, nevypadalo to vůbec dobře,“ mluví
o pomalejším rozjezdu strakonického FBC.
Postupně se ale začalo vyhrávat a po polovině
soutěže byli strakoničtí florbalisté na slušném
třetím místě. Co se dělo potom, není ani ve sportu
jako je florbal moc běžné. „Najednou jsme to byli
my, kdo byl u míčku dřív než soupeř, vyhrávali
jsme osobní souboje a dávali branky. Ztracená
sebedůvěra se stala naopak naší silnou stránkou,
pracovali jsme dobře jako tým a důsledkem toho
všeho byla pro nás až neuvěřitelná vlna deseti
vyhraných zápasů v řadě,“ rozpovídal se Marek
Jiřík o úctyhodné jízdě, která byla pochopitelně
základem pozdějšího prvního místa v konečné
tabulce.

Co ale tak najednou? Kde se vzala ve
strakonickém týmu tak velká síla? Příčinu
vidí Mára ve kvalitní přípravě na sezonu. „Po
polovině sezony se ukázalo, že máme více
fyzických sil než protivník. Před začátkem
ligy jsme vedli vůbec první historickou letní
přípravu, a ta byla k blížícímu konci soutěže
velmi znát,“ vysvětluje ono „tajemství“.

autor fotky: Jan Škrle
špičku,“ pěje Marek ódy na svého parťáka,
který by měl být i v příští sezoně v brance
strakonických mužů.

Očekávání strakonických fanoušků pro
nadcházející sezonu může být různé. Marek Jiřík
má však jasno. „Náš cíl je postoupit alespoň do
čtvrtého kola Národního poháru a v soutěži,
ačkoliv jsme nováčkem, pomýšlíme na nejvyšší

autor fotky: FBC Strakonice

Mladý kapitán a trenér by také rád vyzdvihl
jednu klíčovou personu strakonického týmu.
„Jak jsem už říkal, hrajeme jako tým, každý
má na výborné sezoně zásluhu. Musím ale
vypíchnout našeho brankáře Lukáše Chaberu,
který dokazoval celý rok, jakým je platným
hráčem, vlastně můžu říct rozdílovým. Myslím
si, že Lukáš patří na jihu Čech mezi gólmanskou

pozice a chceme postoupit,“ burcuje. „V této
sezoně jsme si dokázali, že florbal umíme,
že patříme mezi elitu jižních Čech. To taky
budeme chtít dokázat v příští sezoně. Hlavně
ale chceme hrát pohledný florbal, aby se na
nás chodilo koukat hodně fanoušků,“ završuje
trenér a kapitán Marek Jiřík.
Roman Škoda
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