NOVINY STRAKONICE
PROSINEC 2014

Tato práce je krásná a má hluboký smysl,
říká ředitelka Domu klidného stáří sv. Anny
v Sousedovicích Olga Medlínová
Oblastní charita Strakonice slavila v roce
2013 patnáct let od svého založení. Vy
jste ředitelkou Oblastní charity Strakonice
a vedoucí DKS sv. Anny v Sousedovicích. Jak
dlouho zde tuto funkci zastáváte a co se zde
za vašeho působení změnilo?
Oblastní charita Strakonice (dále OCHS) vznikla
v březnu 1999. S pohnutím vzpomínám na
naše dobrodružné začátky, kdy nám obrovskou
podporou byli holandští odborníci na péči o seniory.

Začínali jsme s 10 000 Kč od pana faráře a se
dvěma dobrovolníky.
Dnes je OCHS organizací s provozním ročním
rozpočtem kolem 15 000 000 Kč. Za 15 let činnosti
jsme vytvořili propracovaný systém sociálních
služeb, který je zaměřen především na seniory.
Začínali jsme v r. 1999 v Domově důchodců
ve Štěkni, kde jsme s obyvateli dělali aktivizační
činnosti – procházky, čtení, zpívánky, kavárničky,
modlení, rukodělné a pohybové aktivity, cvičení
pokračování na straně 13

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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„Chceš-li být svobodný, stačí jen vzdát se toho, na čem lpíš.“
A to myslel buddhistický mnich sídlící v horách nad Městem tří mlh naprosto vážně. Vede
to k hlubokému zamyšlení a především k činům.
Proto Modrý jezdec, jeden z nejvyšších členů tajné zpravodajské služby, učiní rozhodnutí, které
změní jeho dosavadní život. Skoncuje totiž s životem v utajení.
Jenže brzy je povolán zpět „obyčejným“ detektivem Bradleym k případu zavražděné ženy v hotelu na Manhattanu. Není možné deﬁnovat nejen
oběť, ale ani žádné stopy vedoucí k vrahovi, který
snad opravdu myslel na vše. Taky aby ne, vždyť
se učil od nejlepšího agenta v tajných službách,
který to má nyní vyšetřovat.
Rozpadlá plachetnice na rozbouřené hladině. Tři
pokusní nevinní v rukách dávno vymícené vražedkyně. Pod žárem slunečného kotouče trpí syn
popraveného. Cizí oči jsou bránou do všemocného světa. Záchrana druhých bez vedlejších beneﬁtů. Klam v rukou Eviných děvčat.
Jedná se o 750 stránkový thriller Poutník od nepříliš
známého rodáka z Anglie Terryho Hayese (* 1951), který momentálně pobývá v Austrálii.
Dlouho jste působil i jako novinář v různých koutech světa. Naplňovala Vás tato práce?
Ano, novinařinu jsem miloval. Je to fantastické povolání – opravdu se stáváte, jak kdysi někdo moudrý řekl,
svědkem dějin. Nutí vás to přemýšlet o tom, co se ve
světě děje, snažit se to pochopit skutečně do hloubky a
taky nevěřit příliš tomu, co říkají politici. Tohle jsou velmi důležité lekce – něco, co se snažím naučit i své děti.
Jinak kromě toho taky trávíte spoustu času s jinými novináři – a někteří patří k těm nejtalentovanějším, nejvtipnějším, nejchytřejším, a taky k nejexcentričtějším lidem,
jaké jsem kdy potkal. Tohle je skutečné kamarádství –
obzvlášť mezi zahraničními korespondenty – a zasloužilo
se o některé z nejpamátnějších okamžiků mého života.
Bylo těžké prosadit se?
Ano, to bylo opravdu složité – ale řekl bych, že to by
se koneckonců dalo říct i o jakékoli jiné profesi. Kdyby
to bylo snadné, dělal by to každý a ta práce by nakonec neměla smysl. Každopádně v případě novinařiny ty
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obtíže plně kompenzuje pocit nadšení a naplnění, jež
s sebou tato práce přináší, a ten může být obrovský.
Pracoval jste na ﬁlmu Z pekla s hlavním protagonistou – Johnnym Deppem. Bylo těžké psát scénář
na základě skutečných událostí?
Každý scénář je těžký! Neřekl bych, že ty, co jsou založené na skutečných příbězích, jsou těžší nebo snazší než
ty úplně smyšlené. Vždycky se potýkáte s těmi samými
problémy – aby byl příběh chytlavý a zároveň logický, aby
vzal diváka na nějakou pozoruhodnou pouť, která by byla
zajímavá jak vizuálně, tak myšlenkovým obsahem, a postavy aby měly svůj vývojový oblouk, a především aby
byla dobrá zápletka. S tímhle bojujete vždycky – s tímhle
a ještě s mnohými dalšími věcmi – a ty jsou důležitější
než kořeny vašeho příběhu.
I dospělí by měli mít své sny. Máte Vy nějaké?
Ty obvyklé – šťastný, zdravý a naplněný život. Ne jenom pro sebe, ale také pro mou ženu a mé čtyři děti.
Pořádně je vychovat, projevit jim dostatek porozumění
a dát jim šanci využít všech výhod, které jim život přináší. Vždyť to znáte – nic moc důležitého…
Máte nějaký citát nebo motto, z něhož čerpáte
pozitivní energii?

Přesně ten jeden, který jsem použil v románu –
„Chceš-li být svobodný, stačí jen vzdát se toho, na
čem lpíš“. Pochází to z jednoho ohromného zenového příběhu, který je v románu taky převyprávěn,
a ten mi vždycky připadal jako hodně užitečná lekce, co je třeba si zapamatovat.
Josef Němec
Autor fotek: Helen Nezdropa

Každý zákazník OtavaNetu s ﬁxním
připojením k internetu získá aktivaci
služby mobil bez úvazku a ZDARMA.

Mobil Relax

Mobil Optimal

Mobilní tarif zaměřený na děti a seniory.

Mobilní tarif zaměřený na děti rodiče a seniory.

bez dat, 30 volných min. v síti Otavanet + 30 volných minut nebo SMS
do pevných a mobilních sítí ČR, cena minuty
a SMS v síti Otavanet 0,5 Kč, MMS 4 Kč

60 Kč

Internet 64k, neomezeně, cena minuty a SMS v síti Otavanet 0 Kč,
250 volných minut nebo SMS do pevných
a mobilních sítí ČR, MMS 4 Kč

300 Kč

OtavaNet s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, www.otavanet.cz, info@otavanet.cz, tel.: 383 383 384
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Každý zaplněný klub a publikum, které si užívá náš koncert, je pro nás
úspěch, říká zpěvačka skupiny Bags Barbora hájková
jsem začala až tento rok.“
Hudba je fenomén, ve kterém se stále učí i ty
největší gardy. Kdo udělal za působení ve vaší
kapele největší pokrok?
Vojtěch Homolka – saxofon: „Nedá se říct,
že by to byla jen jedna osoba a hlavně jedna
osoba nezachrání celou kapelu. Nejdůležitější
je zlepšení celé skupiny, a to je, myslím, dobře
patrné. Zlepšili jsme sehranost a snažíme
se i zdokonalovat projev na pódiu, který je
v dnešní době velice důležitý.“
Když vystupujete, vypadáte velice sehraně.
Hlavně z vás ale čiší výborná nálada, která je
zřejmě zásadně ovlivněna tím, že mezi sebou
máte nadstandartní vztahy. Je tomu tak?
Vojtěch Homolka – saxofon: „Největší výhoda
velké kapely je její počet, který umožňuje najít si

je to naše imaginární přítelkyně, kterou nemáme
v lásce, a dnes tomu nebude jinak. Jinak vždy,
když se lidem líbí jakákoliv naše píseň, tak jsme
moc rádi a budeme ji vždy rádi hrát.“
Jste bezesporu kvalitní muzikanti. Zkoušel někdo z vás určitou talentovou soutěž?
Barbora Hájková – zpěv: „Nikdo z nás se jako
jednotlivec žádné talentové soutěže nezúčastnil.
A pokud bych mluvila sama za sebe, tak mě
taková zkušenost ani neláká.“
Co považujete za váš prozatímní největší
úspěch? Kam to chcete, můžeme se pohybovat i
ve fázi „snové“, dotáhnout?
Barbora Hájková – zpěv: „Každý zaplněný
klub a publikum, které si užívá náš koncert, je
pro nás úspěch. A čím větší je ten klub a čím
víc lidí se baví, tím lépe. Když už byly zmíněny

foto: Jiří Kubíček

Jak jste se dali vůbec dohromady? Kdo byl tím
hlavním iniciátorem a za jak dlouho se vytvořila parta, která nyní dělá radost nejen strakonickým fanouškům?
Vojtěch Homolka – saxofon: „Pár kamarádů si
řeklo, že by bylo supr hrát v kapele, a tak ji dali
dohromady. Jmenovitě to byl Radim (kytara),
Honza (basa) a já. Něco okolo čtyř let trvalo,
než jsme se poskládali do současné podoby.
Během té doby jsme vystřídali několik bubeníků,
posílila se dechová sekce a přidali jsme klávesy.
Nakonec se k nám přidal Petr jako manažer
a v té podobě fungujeme dodnes.“
Jak dlouho, Báro, zpíváš? Předpokládám, že
se zpěvu věnuješ již od dětství, protože tvůj
rozsah je na vysoké úrovni.
Barbora Hájková – zpěv: „Zpívám opravdu
od dětství. Od školního sboru, folklorního
souboru Prácheňáček a zpívání si jen tak sama
pro sebe u klavíru skončilo u zpívání s Bags,
kde s klukama válčím už 6 let. Opravdovému
věnování se zpěvu, a tím myslím učení se
správné techniky a rozšiřování svého rozsahu,

foto: Jiří Šimeček

člověka, na kterého mám zrovna náladu. Kapelu
jsme ale zakládali především z přátel, takže
jsme se znali a věděli, do čeho jdeme.“
Jak vlastně probíhá nahrávání, cvičení na
koncerty atd.? Můžete prozradit, kde se připravujete?
Barbora Hájková – zpěv: „Několikadenní
soustředění na Šumavě. To je teď pro nás
nejefektivnější způsob v přípravě nových
písniček na desku. Tento rok už jsme taková
soustředění absolvovali tři. Pravidelné zkoušky
ve zkušebně jsou kvůli narůstajícím povinnostem
členů, a hlavně našemu počtu, trošku těžší
zorganizovat, ale i to se nám vcelku daří.“
Kdo je Stáňa Frčková? Neirituje vás už někdy tato
osůbka, když ji plno fandů stále a stále vyžaduje?

foto: HFPHOTO.cz
4

Vojtěch Homolka – saxofon: „Stále říkáme, že

soutěže, tak jeden s našich úspěchů bylo
umístění se v anketě Žebřík, kde jsme získali
druhé místo v kategorii Objev roku. Pak stojí
za zmínku soutěž Mercedes-Benz Live space,
která probíhala téměř půl roku a kde jsme se
stali vítězem diváků - hlasování bylo ukončeno
minulý měsíc. Snově bych si nás představovala
v rádiích a na hlavních pódiích velkých festivalů.
Snad někdy. (úsměv)
Dočkají se fanoušci vašeho vystoupení
v závěrečném měsíci roku 2014?
Barbora Hájková – zpěv: „V prosinci se
připojíme již k rozjeté tour, kterou od listopadu
jede kapela UDG a folkpopový zpěvák Voxel. Na
divokou párty se s nimi těšíme 12. prosince
v Sedlčanech a den na to v Písku.“
Roman Škoda
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!
a bydlela zde soukromnice paní Marie Zimová s dcerou
Marií. Spořitelně patřily i domy dolů do ulice V Dláždění /
zvaná též Švamberkova, Švehlova dnes U Svaté Markéty/
s č. p. 56 a 57, dostavené v letech 1928-29. Dřív zde
stával dům Josefa a Anny Ventových, jejíchž dceru Marii
Annu si vzal v roce 1834 básník František Ladislav
Čelakovský dům prodal spořitelně Josef Stulík a ta ještě
koupila další bývalý dům Krajských.
pohlednice z I. republiky

Dnes začneme domem č. p. 54. Tento barokní dům
nese název "U hroznu" podle reliefního červeného,
vinného hroznu ve štítu a letopočtem 1808. Býval zde
kdysi i hostinec "U Hroznu" nebo též zvaný "U Zdráhalů".
Obchod s potravinami zde měla paní Marie Stehnová, její
manžel Josef byl pekař, měli zde úschovnu kol a výčep,
dále zde bydleli: zřízenec spořitelny pan Václav Jáchym
s manželkou Josefou, truhlář František Hodoušek
s manželkou a matkou Marií a paní Marie Hrubcová v
domácnosti. V posledních letech minulého století dům
silně chátral a měli zde ptactvo chovatelé. V současnosti
jej dal do původní podoby jeho majitel pan Jiří Urbánek
a je zde prodejna zdravé výživy. V jeho plánu je, aby zde
byla také galerie.

pohlednice z období R-U

nestačí a tak přikupují další dva domy a vystavují
moderní obchodní činžovní dům dokončený roku 1929.

Tím jsme dokončili Revoluční náměstí /Velké nebo
náměstí Svobody/ a budeme pokračovat ulicí Lidickou
od č. p. 164 na pravé straně za Hradební ulici. Než tam
přejdeme, je třeba připomenout bývalou dominantu
Velkého náměstí morový /mariánský sloup/, který by

Následuje poslední stojící dům Velkého náměstí
tohoto seriálu a to č. p. 55 spořitelna města Strakonic.
V roce 1882 bylo na schůzi obecního úřadu navrženo
zříditi městskou spořitelnu a po schválení stanov v roce

foto nyní

foto dříve

současná fotografie

1884 zahajuje 1.1. 1887 spořitelna činnost v nuzných
poměrech. Teprve však roku 1906 staví spořitelna
na náměstí vlastní dům, do jehož I. patra se v roce
1907 přestěhovala. Samozřejmě, že časem prostory

Důslednou adaptací byl nový dům spojen se starým
v roce 1931. Na budově jsou sgraﬁty s výjevy ze života
živnostníků od akademického malíře Václava Malého
a pamětní deska národního buditele a zakladatele místní
knihovny/1843/ pátera Josefa Schmidingera, který se
v původní budově narodil v roce 1801. Zemřel roku
1852 v Hostomicích, kde má svůj pomník. Z ředitelů, kteří
zde byli a bydleli. Vzpomeňme pana Jaroslava Hrušku
a pana Karla Malinu. Krámky zde měli: pan Budilovský
zde prodával dlouhé rohlíky tzv. "volyňský couráky". Dále
zde bydleli: podúředník spořitelny pan František Harant
s manželkou Janou, úřednice Marie a Anna Harantovy,
ředitel gymnázia pan Vojtěch Novotný s manželkou
Ludmilou a synem Vojtěchem, pan František Koubek
- holič s manželkou Libuší a synem Josefem, též zde
měl fotoateliér pan Emil Blažek, řezník pan Theodor Král

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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postaven po velkém moru v roce 1586. Za druhé
světové války byl Němci rozebrán pro zlepšený pohyb
těžké vojenské techniky a později postaven na Palackého
náměstí. Na jeho místě stojí dnes socha dudáka jejímž
autorem je zdejší akademický malíř Jiří Kubelka, v jehož
šlépějích jde i jeho dcera Zuzana. Socha byla slavnostně
odhalena 15. listopadu 2011.

pohlednice z období R-U
Jan Malířský

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

BEZ BOURÁNÍ, BEZ NÁSTØIKU
MONTÁŽ 2 HODINY
ZÁRUKA 5 LET, ZÁSTÌNY, SANITA

WWW.RENOVO.TYM.CZ

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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MÁME VŠECH 5 POHROMADĚ

TISK I KOPIE I SKENOVÁNÍ I LAMINACE I VAZBA

COPY CENTRUM
MALO I VELKOFORMÁTY • PLAKÁTY • DOKUMENTACE
VIZITKY • POZVÁNKY • SAMOLEPY • POUKAZY
FOTOKNIHY • KALENDÁŘE • RÁMOVÁNÍ

DIPLOMKY
expres výroba

razítka

trodat

Bavorova 318, Strakonice
Tel.: 602 145 245, 383 325 349
xerox@strakonice.cz
www.xeroxstrakonice.cz
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NABÍDKA PRÁCE
Prodavač/ka
Přijmeme do prodejny Pekař v OC Maxim.
Více informací na místě.
OC Maxim- Bezděkovská 30, Strakonice

Obsluha pily
na třísměnný provoz. Požadujeme min.
střední odborné vzdělání, vyučení, praxi
v oboru, manuální zručnost, preciznost,
spolehlivost, určitou míru flexibility. Vhodné
pro absolventy.
Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.
+420 383 337 202

Přijmeme číšníka
/servírku. Požadujeme vyučení v oboru
číšník/servírka nebo alespoň dlouhodobou
praxi, znalost AJ výhodou.
Volejte Restaurace Prostor
+420 602 444 568

Prodejce zábavní
pyrotechniky. Požadujeme alespoň základní
vzdělání, nástup od 15.12.
Volejte Tomáš Plaček
+420 731 909 123

Hledáme vedoucího
úřadu - tajemníka Městského úřadu Vodňany.
Požadujeme min. vysokoškolské vzdělání,
nástup od 01.01.
Volejte Vodňany - městský úřad
+420 383 379 117

Pracovník 3D
kontroly na nepřetržitý provoz. Požadujeme
středoškolské vzdělání ukončené maturitou strojírenství, praxe na 3D kontrole výhodou,
anglický jazyk výhodnou, řidičský průkaz.
Volejte Brabant Alucast Czech, Site
Strakonice, s.r.o.
+420 383 338 140

Realitní poradce
Nabízíme:prům. výdělek 35 000 Kč, obchodní
příležitosti zajištěny, provize z prodeje, KNOW-

HOW budované 10 let, právní servis, zaškolení
zdarma, automobil a tel. s neomez. voláním.
Požadujeme: sebevědomého člověka, který
jde za svým cílem, smysl pro zodpovědnost
a orientaci na klienta, komunikativnost, trest.
bezúhonnost, ŘP sk. B.
Volejte Bart Reality, s.r.o.
+420 602 507 241

Pracovník půjčovny.
Hledáme do mladého kolektivu nové síly pro
skiareál Kašperské Hory. Náplní práce je aktivní
komunikace se zákazníkem, administrace
a zajištění provozu půjčovny lyží a snb,
základní servisní práce (mazání a broušení
lyží, seřizování vázání). Požadujeme: manuální
činnost, zručnost a časovou flexibilitu.
Volejte YELLOW POINT, spol. s r.o.
720 118 557

Přijmeme řidiče
na SILO cisternu. Pracovní doba pondělí
až pátek, trasa ČR-AT. Požadavky: ŘP C+E,
profesní průkaz, karta řidiče, psychotesty,
čistý trestní rejstřík, výhodou částečná znalost
německého jazyka. Nástup možný ihned.
Volejte ŠINDELÁŘ SPEDITION, s.r.o.
+420 731 123 121

Přijmeme prodavače
/ku. Požadujeme alespoň střední odborné
(vyučen) vzdělání, nástup od 01.12. Jedná
se o předváděcí a výstavní prodej např. na
výstavách.
Volejte Tomáš Hokr
+420 736 778 118

Přijmeme číšníka
/servírku. Jedná se o provozovnu na
vlakovém nádraží ve Strakonicích. Pracovní
doba je turnusová. Požadujeme min. základní
vzdělání s praktickou školou.
Volejte Miluše Petrová
+420 724 576 819

Hledáme vedoucího
referenta zahraničního obchodu Strakonice.
Požadujeme min. ÚSO s maturitou.

Volejte Bohemia Works
+420 773 220 667

Přijmeme kuchaře
/ku. Jedná se o provozovnu na vlakovém
nádraží ve Strakonicích. Pracovní doba je
turnusová. Požadujeme min. základní vzdělání,
vyučení.
Volejte Miluše Petrová
+420 724 576 819

Všeobecná
sestra urologického oddělení. Požadujeme
min. ÚSO s maturitou. Vhodné pro absolventy.
Požadavky: Min. středoškolské vzdělání,
obor všeobecná sestra, odborná a zdravotní
způsobilost, bezúhonnost.
Volejte Nemocnice Strakonice, a.s.
+420 383 314 114

Kuchař
/ka. Požadujeme min. střední odborné
vzdělání v oboru kuchař/ka, vyučení. Vhodné
pro absolventy. Nástup ihned.
Volejte JATKY Hradský, s.r.o.
+420 383 332 083

Vedoucí
účetního oddělení Náplň: Zodpovědnost za
vedení účetnictví, tvorba daňových přiznání,
interních dokladů, výkazů. Požadavky: SŠ/
VŠ ekonomického směru, znalost aktuální
legislativy, praxe v oboru min. 5 let, práce na
PC (+Helios Orange výhodou). Nabízíme: - Plat
od 25.000,- Kč - Nástup možný ihned
Volejte AGRA GROUP, a.s.
+420 383 399 737

Prodavač/ka
na stánkový prodej po celé republice, požadujeme
praxi v oboru, komunikativnost, čistý trestní rejstřík,
časovou ﬂexibilitu, řidičské oprávnění skupiny
B výhodou.
Volejte Tomáš Hokr
736 778 118
zdroj: UP
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Cd „Na prodej“ obohacuje hudební scénu
Během října vydala rocková kapela Harlej
své dvanácté cd, které představila a pokřtila
i u svých fanoušků ve Strakonicích. Společně
s kapelou Jaksi Taksi vystoupila v sobotu 22.
listopadu ve strakonické sokolovně.
„Každé cd je pro nás něčím výjimečné a každé
zachycuje jinou etapu života Harleje i nás všech, kteří
v něm hrajeme,“ říká jeden ze členů Tonda Rauer.
„Harlej má ale už za ty roky svůj styl a svoje fandy
a myslím, že každá kapela by měla mít zodpovědnost
ke svým fanouškům a pohybovat se v ranku, který
mají rádi. Asi nikdo by od Harleje nečekal a ani nechtěl
slyšet třeba techno desku a nás by to ani nebavilo.
Jsme Harlej, a to nás baví.“
Počátky tohoto hudebního seskupení hledejme již
v roce 1993, kdy došlo k velkým změnám v kapele
Brian, kde někteří členové dříve hráli. Nahráli dvě
verze písní, z níž právě ta druhá dala později vznik
prvního cd dnešního Harleje. „Nejprve se vše šířilo
mezi našimi kamarády a právě jedni z nich si shodou
okolností zrovna zakládali vydavatelství Snake
Records a začátkem roku 1995 přišli s nabídkou,
ať pro ně něco nahrajeme. V začátcích jsme tomu
demu říkali Harley 125, protože první otextovaná věc
byla Volání krve a byla o motorkách. My jsme ani
jeden motorku neměli a ani nás to k nim netáhlo,
proto jsme tam dali tu nesmyslnou číslovku. Když
jsme ho točili, název jsme poté zkrátili – na konci

10

místo y dali to j, protože jsme se báli problémů
s Harley Davidson,“ uvádí na pravou míru Tonda.
Několikrát vystupovali ve Strakonicích, na které
vzpomínají díky spoustě krásných koncertů nejen
pod taktovkou agentury Magmakoncert, ale i díky
Jirkovi Tomanovi, tentokrát to opět bylo po boku
stejné skupiny. „Jaksi Taksi s námi jako hosti hráli
již na jaře, takže se již trochu známe. Myslím,
že jsme si hodně padli do noty, proto jsme se
dohodli, že nás doprovodí i teď – na podzim. Já
z toho mám radost. Měl jsem Jaksi Taksi dlouho
rád a těší mě, že jsme si sedli i jako lidi. Radek
nám teď napsal pár super textů na nové cd.“
Inspirace k novým textům a písním přichází z různých
koutů a zážitků. „Občas něco přiletí samo, jindy člověk
na nějakém nápadu pracuje dlouho. Jezdím několik
let do Řecka s kytarou a přivážím si domů ty základní
motivy a na těch pak dál dělám během roku.“

oslavičku. A mohla by se z toho stát pěkná tradice
(úsměv). Navíc už pár let hrajeme pro náš fanklub
a kamarády uzavřený předvánoční koncert v Praze, a to
je oslava bouřlivější než Silvestr (smích),“ dodává.
Každý má mít asi nějaký ten sen. „Já svůj sen
s Harlejem prožívám. Od mládí jsem snil o tom hrát
muziku a bavit se tím, a to že se tím můžu i živit, je pro
mě splněný sen. Jsem za to moc vděčný a považuju
to za ohromné štěstí. Chtěl bych dosáhnout toho, aby
se tím naši posluchači, ale i my, mohli bavit, co možná
nejdéle. Miluji hraní a koncerty. Doufám, že ten sen
budu moci prožívat ještě hodně, hodně dlouho.“
Tonda Rauer doufá, že budou bavit nejen sebe, ale
i své posluchače. A je neustále vděčný za fanoušky,
kteří jim to pomalu denně umožňují. „Díky vám všem!“

Kterou píseň nejraději kapela hraje a zpívá. „To je
těžká otázka a opravdu na ni nejde dát jednoznačnou
odpověď. Mám rád koncert jako celek a vzhledem
k tomu, že dávám dohromady playlisty, vím, že každá
skladba tam má svoje nezastupitelné místo.
Pomalu, ale jistě se blíží vánoční svátky a zakončení
letošního roku 2014. Kapela Harlej slaví Silvestra
odděleně a Vánoce jsou samozřejmě rodinnou záležitostí.
„Minulý rok jsme se ale o vánoční pauze srazili na menší

Josef Němec

STUDENTSKÁ RUBRIKA: Mladý redaktor

Článek od další mladé redaktorky, jež využila téma Vánoc k sepsání vtipné povídky.

NRêNX

Vánoce pod psa
Ach můj Bože, tak zase ty Vánoce. Bůh ti nepomůže, odpověděla by mi manželka. Doufám, že nedopadnou jako minulý rok. A to všechno díky jedné
malé „roztomilé“ kočičce…
To si jednou v zimě před Vánocemi manželka
usmyslela, že budeme mít kočku. Byl jsem zásadně proti, ale kdy se na mě naposled braly ohledy?
Říkal jsem, že nemáme čas starat se o kočku, že
bude po ní nepořádek, nebo že se do tak malého
bytu zvířata rozhodně nehodí. Manželka si ale na
každou moji námitku něco vymyslela. Budu ji citovat: Kočička přece zas tak moc pozornosti nepotřebuje, a navíc si ji všichni zamilujeme. A nebo: Kočky jsou velice čistotné, podívej, jak si čistí srst!…
Někdy si říkám, jak moc někdo může být naivní.
No tak se teda jedno mrazivé odpoledne
vrátila manželka i s tou naší novou micinou. A když
už jsme teda museli mít kočku proti mé vůli, chtěl
jsem jí vybrat alespoň to jméno, aby se mi v práci
kolegové nesmáli, že mám doma nějakou Kuličku, Lízinku nebo Chlupáčka. Ale jak už to u nás
doma bývá, moje snaha o zapojení se do vymýšlení
jména byla k ničemu. Pak už jsem se jen modlil, aby nedošlo k nejhoršímu. Ale když se zeptala
manželka našeho malého, šestiletého synka, věděl
jsem, že je s tím vším konec. Většinou totiž vyřkne
první slovo, které ho napadne. Takže to vypadá, že
máme doma Fazolku. Zrzavou kočku s hloupým
a roztomilým jménem…
Po několika dnech tu byl Štědrý den, ale s Fazolkou už jsem stačil zahájit válku. Ráno začalo celkem dobře, když nepočítám to, že jsem se probudil
s jejím zadkem na obličeji. Když jsem ji odehnal
celý vzteklý pryč, přemýšlel jsem o tom, zda-li je
opravdu příjemnější můj neoholený obličej, nebo
její měkký a vyhřátý pelíšek. Dospěl jsem k závěru, že ta kočka mi to asi opravdu dělá naschvál,
dokonce i za cenu příjemného spánku. Ještě jsem
byl ale celkem v klidu. Snídaně proběhla stejně
jako každý den. Mezitím, co jsem seděl u stolu,
jedl mírně připálenou vánočku (manželka musela
dokoukat Ordinaci, než ji vyndala z trouby) a popíjel kafe, tak kočka seděla pod stolem, škrábala mi
nohy a dožadovala se pozornosti.
„Zlato, můžeš si ji vzít k sobě? Už mi zase
škrábe nohy,“ řekl jsem tenkrát a podíval jsem se
na Fazolku. Její zelené oči na mě ublíženě zíraly.
„Ale miláčku, není to přece hezké, že si tě takhle
dožaduje?“ usmála se manželka. „Ta kočka mě nenávidí!,“ zamračil jsem se a snažil jsem se Fazolku
odstrčit nohou. Už jsem ale věděl, že tohle na ni
neplatí. Místo toho se mi vysápala až na klín, kde
se spokojeně stočila do klubíčka. „Vidíš?“ ukázal
jsem gestem na Fazolku. „No tak, nebuď přece
naivní,“ řekla a zakousla se do vánočky. To si taky

občas říkám… pomyslel jsem si.
Mezitím se k nám doplahočil i náš syn. Cestou si
protíral oči a vláčel za sebou plyšového medvídka.
Potom se posadil k nám a společně jsme se v klidu
(no, u sebe bych o tom trochu pochyboval, protože
s kočkou na klíně se moc dobře nejí) nasnídali.
Dopoledne jsme s manželkou dokončovali s „pomocí“ Fazolky balení dárků, ale až na pár rozkousaných autíček pro našeho kluka se nic moc nestalo.
Po obědě jsme vyrazili na procházku a já jsem
byl strašně rád, že jsem se na chvíli zbavil toho
otravného zvířete. Když jsme přišli, našli jsme kočku ve vaně, jak se snaží marně chytit našeho už
takhle zuboženého kapra.
Odpoledne se pomalu přehouplo v podvečer a my začali připravovat večeři. Já připravoval
bramborový salát a žena smažila řízky. Syn si hrál
v obýváku s kočkou a chvílemi koutkem oka sledoval večerníček. Zatím to docela vychází, pomyslel jsem si, zatímco jsem promíchával salát s majonézou, žádný požár, ani rozbité nádobí, dokonce
ani cukroví manželka už nespálila.
Najednou
se ozvala rána. Nemohlo to být nic jiného, než ta
nádherná porcelánová váza, která stála na stole.
Jako bych to právě neřekl. Rázným krokem jsem
vešel do obýváku a podíval se na místo, kde předtím stála váza. A nebyl to nikdo jiný než ta zpropadená kočka. Seděla tam jako nějaká královna
a olizováním si čistila tlapku, jako by se nic nestalo. Problém byl ale v tom, že se něco stalo. Pod ní
se totiž válely bílé střepy. To bylo už i na mě moc.
Vzal jsem ji hrubě do náručí, vystrčil ji na balkon
a zabouchl jsem za ní.
„Proč jsi to udělal?“ zamračila se na mě moje
žena s utěrkou přes rameno. „Jen ať se chvíli
dusí,“ odpověděl jsem a naštvaně si založil ruce.
Dalších patnáct minut jsem strávil tím, že jsem seděl v křesle s obkladem na čele a díval se na zprávy, zatímco se mi ostatní členové rodiny snažili domluvit. „Ta kočka mě za chvíli dovede k šílenství,“
oddechoval jsem a přitiskl si obklad pevněji na
čelo. Proč zrovna já, říkal jsem si v duchu.„Tak už ji
pusť, chudinku,“ doprošoval se mě syn.m„Chudinku? Vždyť nám rozbila vázu, kterou jsme s maminkou dostali k výročí!“ rozčílil jsem se. „Prosím…,“
spustil znovu syn a udělal na mě psí (no v téhle
chvíli by se spíš hodilo „kočičí“) oči. Na jeho stranu
se později přidala i manželka, i když nemám tušení proč. Asi jí víc záleželo na tom chlupáčovi než
na vlastním manželovi. Chtěl bych vidět její reakci,
kdybych dostal z té kočky mrtvici. V duchu jsem se
uchechtl. To jsem snad tak bezcitný kočičí zabiják?
„Tak… dobře,“ obměkčili mě nakonec. Vstal jsem
a otevřel jsem dveře od balkonu. Fazolka vyběhla

rychlostí blesku a svalila se mi k nohám. Na srsti měla bílý poprašek sněhu a mě po chvíli došlo,
že se ke mně vlastně lísá. Celá se třásla zimou,
podobně jako náš starý počítač. Akorát s tím rozdílem, že Fazolka byla studená. Přiklekl jsem k ní
a pohladil ji po hlavě. Kočka radostně zavrněla. Vypadá to, že po měsíci války mezi námi (alespoň na
chvíli) nastalo příměří.
Konečně naše rodina usedala ke štědrovečernímu stolu. A kočka si zabrala své oblíbené místo
pod stolem. Nemám ani tušení, čím to bylo, ale ani
se k mým nohám nepřiblížila. Ale když jsme byli
uprostřed druhého chodu, skočila mi na klín a já ji
tam nechal bez povšimnutí ležet. Rodina se skoro
bála, jestli jsem nechytl nějakou smrtelnou nemoc.
Ale v ten den to bylo naposled, co jsem jí to dovolil.
Potom jsem ji ještě nechal dojíst pár zbytků kapra
ze synova talíře. Ale asi se přejedla, proto už vím,
co byly zač ty podivné a nechutné hromádky na
chodbě.
Po jídle jsme synkovi řekli, ať si jde na
chvíli hrát do pokoje, že zatím přijde Ježíšek. Ach
jo, co já bych dal za to, kdybych mohl znovu uvěřit
na Ježíška, myslel jsem si. A mezitím co jsem tak
myslel, si kočka vzala do parády ubrus, co byl na
stole. Po pár minutách z něj nezbylo už téměř nic.
Přemýšleli jste někdy o tom, že přihlásíte kočku do
demoliční čety? Já taky ne, ale začínám o tom dost
silně uvažovat…
Když jsme všechny dárky nashromáždili pod
stromek (a Fazolku jsem sundal ze stolu), zazvonil
jsem na zvoneček. Syn celý rozradostněný přiběhl a začal hopem strhávat balicí papíry. Kočka se
toho samozřejmě s radostí ujala taky. Mezitím co
stačili rozbalit lego, novou stolní hru a pár knížek,
za mnou přišla manželka a podala mi docela objemnou krabici zabalenou v blýskavém, až trochu
kýčovitém papíru. Tu jsem položil na stůl a zvedl
jsem víko. Málem mě treﬁl šlak, protože tam sedělo malinké, doslova mrňavé kotě. Jeho srst byla
hedvábně šedá a oči mělo nebesky modré. Tak tohle jsem opravdu nečekal…
„Veselé Vánoce, miláčku…,“ zašeptala mi do
ucha žena a políbila mě na tvář. Já jsem však stále
nebyl schopen slova. Zírali jsme si s kotětem do očí
a já se pomalu začal usmívat. Ono na těch kočkách
totiž opravdu něco bude. Vlastně jsou docela roztomilé, pomyslel jsem si a vzal kotě do náručí. Jeho
srst byla tak hebká, jak jsem předpokládal. Začal
jsem ho hladit po hlavě a kotě začalo potichu příst.
A taky jsem měl úplně jasno, jak ho pojmenuji. Jméno jsem si totiž konečně mohl vybrat sám.
Jmenuje se Hrášek…
Natálie Kochová, 8.A
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TAJENKA O CENY
Tajenka z minulého čísla: LISTÍ
Výherci minulého čísla: L.Maloňová, Bohumilice a Vlasta Mojžíšová, Strakonice

RECEPTY
Vánoční ježci
NA POTŘENÍ: 50 gčokoláda na vaření
PODLE POTŘEBY: kokos ořechy
TĚSTO: 50g cukr krupice, 100g máslo, 1 ks vejce, 200g tuk,
350g hladká mouka

Z mouky, tuku, cukru a vejce
vypracujeme těsto. Rozdělíme
je na menší kousky. Do každého
dílku zabalíme kousek ořechu
(např. vlašského, lískového nebo
i mandle) a tvarujeme ježky doporučuji dělat menší a kulaté ježky se zvednutými čumáčky,
jelikož se těsto při pečení trochu rozlije.
Ježky pečeme cca 15 minut, dokud ježci nezrůžoví, při 160 °C. Po
upečení necháme ježky vychladnout.
Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do
22.12.2014) 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 5.1.2015 v kavárně Maxim, Bezděkovská 30, Strakonice.

2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky vyhrají poukázku na
slevu v hodnotě 100 Kč na konzumaci v kavárně Maxim Strakonice.
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Rozpustíme si čokoládu. Tělíčka ježků potřeme čokoládou
a posypeme kokosem. Zbytkem čokolády malujeme ježkům očička
a čumáčky.
Lepší je nechat vánoční ježky nějakou dobu odležet.
www.recepty.vareni.cz

pokračování z titulní strany

Tato práce je krásná a má hluboký smysl,
říká ředitelka Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích Olga Medlínová

paměti atd. V té době jsme také zahájili provoz
sociálně-právní poradny v prostorách Penziónu
na Jezárkách ve Strakonicích. V r. 2000 jsme
začali s projektem osobní asistence u uživatelů
v domácnostech a s projektem Pečovatelská
služba Radomyšl a Strakonice. V témže roce jsme
zahájili projekt POHODA – gerontologický stacionář,
který byl realizován v prostorách fary v Radomyšli.
V r. 2001 se přestěhoval do Strakonic do Tovární
ulice a v r. 2004 do DKS sv. Anny v Sousedovicích.
V r. 2008 činnost stacionáře skončila vzhledem
k nízké podpoře ze státních zdrojů.
V r. 2002 jsme prošli velkou zkouškou. Strakonicko
a Blatensko bylo silně zasaženo povodněmi.
Okamžitě jsme se zapojili do humanitární pomoci.
Rozváželi jsme humanitární pomoc a dobrovolníky
do postižených měst a obcí. Charita jako celek pak
poskytla postiženým domácnostem i významnou
ﬁnanční pomoc.
Když jsme vážně začali plánovat výstavbu
vlastního domova v Sousedovicích (cca v r. 2000),
setkávala jsem se s obrovskou nedůvěrou
a s nepochopením. Překážky se podařilo překonat
a v únoru 2003 světil Otec biskup Mons. Jiří
Paďour OFMCap. základní kámen. Dne 24.5.2004
pak byl slavnostně zahájen provoz domova.
Jaké hlavní cíle a zásady vůči uživateli služeb
musíte splňovat?

motorem. Jak se říká v jedné nejmenované
reklamě: „Když ji miluješ, není co řešit.“ A já svoji
práci miluji.
Jak vypadá typický den uživatele?
Máme uživatele v terénu a v domově.
Pravděpodobně máte na mysli uživatele v domově.
U nás jsou lidé v domově, tedy doma. Takže jejich
den se řídí jejich zvyklostmi a je pouze částečně
přizpůsoben provozu. Ráno jim personál pomůže
s hygienou a s oblečením a jdou na snídani. Poté
je obcházejí děvčata z klubovny a nabízejí jim
činnosti, které se ten den v domově odehrávají.
Každý den běží klubovny a nějaká společná aktivita.
Kdo chce, toho pozvou nebo doprovodí, jiní se třeba
na pokoji dívají na televizi, podle nálady a zálib.
Když je hezky chodíme na vycházky, jezdíme na
výlety atd. Obyvatelé se také mohou těšit s našimi
i s vlastními zvířátky (pes, kocour, ptáčci).

přímá obslužná péče u lůžka, sociální pracovníci,
zdravotní sestry, pracovníci denních aktivit atd.).
Pracovníci v přímé péči musejí mít minimálně
akreditovaný kurz pracovník v sociálních službách,
sociální pracovníci minimálně VOŠ sociální atd. Je
to opravdu složité jednoduše odpovědět.
Jak byste čtenářovi popsala „Váš domov klidného stáří“?
Krásný domov plný radosti a rodinné
atmosféry. Domov je láska, bezpečí, možnost
spolehnout se na druhé, místo, kde se cítím
dobře, kde mám soukromí a jsem tam ráda.
Doma mám volnost rozhodování, mohu dělat

Musí uživatel splňovat určité regule, aby u Vás
mohl být? Kolik činí v DKS maximální kapacita?
Práce celé Oblastní charity Strakonice je
postavena na letitých zkušenostech, citlivém
a odborném přístupu, na láskyplné péči a hluboké
úctě ke každému člověku jako k jedinečné lidské
bytosti.
Jedná se o velmi empatickou záležitost. Stane
se někdy, že přijdete z práce, či nějaké akce psychicky až vyřízená, nebo téměř vždy převládají
pozitivní pocity?
Kdybych se necítila někdy unavená, bylo by
to opravdu divné. Pravdou ale je, že moje práce
se mi stala smyslem života. Samozřejmě mívám
někdy takové pocity, jako „mám to zapotřebí?“, ale
většinou se z toho do rána vyspím. Tato práce je
krásná a má hluboký smysl. Vidět naše uživatele
šťastné a usměvavé je pro mě hlavním hnacím

Náš domov je pro 30 uživatelů. Je to malý domov
rodinného typu, kde tvoříme s obyvateli jednu
velkou rodinu. Do domova přijímáme seniory, kteří
vyžadují nepřetržitou péči. Nemůžeme přijmout
pouze lidi, kteří by narušovali kolektivní soužití
z důvodu závislosti na návykových látkách nebo
z důvodu duševní poruchy či nemoci.
Kolik máte zaměstnanců a jak musí být kvaliﬁkovaní? Jaké zásadní činnosti jejich služba
obsahuje?
Toto je velmi široká otázka. Máme sedm služeb
a každá má svá speciﬁka. Obecně řečeno,
zaměstnanci musejí splňovat podmínky stanovené
Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách.
Naše charita má zhruba 50 zaměstnanců. Většinu
tvoří zaměstnanci v přímé péči (pečovatelé v terénu,

činnosti, které mě baví, mám kolem sebe
lidi, se kterými jsem ráda, kde mě vítá pejsek
a kocoura si mohu vzít na noc do postele…
Máte vy osobně nějakou vzpomínku, jež stojí
za zmínku spojenou s Vaší profesí?
Těch vzpomínek je strašně moc. Hlavně
jsou to vzpomínky na skvělé lidi a na úsměvy.
Jedním z obrovských okamžiků pro mě
ale bylo, když se mi splnil sen a podařilo
se dostavět náš skvělý domov, kde první
obyvatelkou bylo malé rezavé štěně.
Roman Škoda
foto: archiv DKS sv. Anny
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SPORT
Můžu zaručit, že pro postup do vyřazovacích bojů uděláme maximum,
říká brankář HC Strakonice Jakub Myslivec
brzký příchod do kabiny před zápasem, kde má
na vše svůj vlastní klid. „Většinou přicházím do
kabiny tak dvě hodiny před zápasem. Potřebuju
si hlavně obalit hokejky a nabírám tu také
koncentraci na svůj výkon.“
Za nejpřínosnějšího hráče v týmu považuje
podle jeho slov Máru Klouda, kterého si
váží. „Umí v šatně udržet pohodu a sem
tam přihodí i nějaký ten vtípek. Na druhou
stranu při nějakém problému dokáže kabinu
srovnat správným směrem a natož, že
není nejmladší, s námi mladými se ještě
drží,“ směje se Jakub, kterému mimo jiné
spoluhráči neřeknou jinak než Hajnej.

foto: Zuzana Harková

HC Strakonice vstoupily do letošní
sezóny nebojácně, s velkým zaujetím
a koncentrovanými výkony. Nyní se pohybují
na rozhraní poloviny tabulky.
a

Jakub Myslivec, brankářská jednička
v letošní sezoně stálice strakonického

nejspíše i díky tomuto faktu chytá při většině
zápasech puky ve strakonické kleci Jakub
Myslivec. Jak už ale bylo řečeno, tuto roli zvládá
Jakub s bravurou a elegancí, což potvrzují časté
radostné výkřiky a povzbuzování strakonických
fanoušků na jeho adresu.
A zatím probíhající sezonu Jakub Myslivec
hodnotí spíše pozitivně. „Sezona začala dobře,
soupeře jsme přehrávali, bylo to hlavně tím, že
jsme měli natrénováno. Teď už je vidět, jak je
soutěž vyrovnaná a vyhrát není vůbec jednoduché.
Myslím si ale, že zhruba v polovině sezony si
špatně nevedeme,“ říká muž s maskou.

foto: Zuzana Harková

Při pomyšlení na svoje dávné sny narazí i naši
nejvyšší ligu - Extraligu. „Chuť si tam zachytat je
velká, ale zůstávám nohama na zemi a myslím
jenom na Strakonice. Soutěž nehrajeme vůbec
špatnou, týmu se celkem daří a hokej mě baví,“
říká Jakub, který má pochopitelně za svojí
dosavadní kariérou i úspěchy. „Za největší
úspěch považuju asi vítězství v krajské hokejové
lize ve své první sezóně za strakonické áčko.
Pak bych zmínil určitě juniory, když jsem chytal

Takový základní cíl strakonického mančaftu
je jako každý rok postup do play-off, kde se
rozhoduje o úspěšné či neúspěšné sezoně.
„Každý rok je to těžší a těžší. Kvalita týmů, které
proti nám nastupují, stoupá. Alespoň jsou ale
zápasy kvalitní a můžu zaručit, že pro postup do
vyřazovacích bojů uděláme maximum,“ burcuje
pětadvacetiletý brankář HC Strakonice.

Jakub Myslivec - osobní archiv

áčka, je nezpochybnitelnou oporou týmu.
V dosavadních zápasech sezony nejednou
podržel svůj tým a díky jeho výkonům mají
strakoničtí muži větší šanci dovršovat jednotlivé
zápasy do vítězného konce. Přitom předcházející
roky Jakub nechytával tak často, přednost měl
zkušený Roman Špiler, který je ovšem nyní
podle slov Jakuba více pracovně vytížen, a tak
14

Jakub Myslivec není jediný z týmu, kterému
prospívají nejen náročné tréninky pod vedením
zkušeného hlavního trenéra Pavla Hejla, ale také
individuální příprava. Díky tomu se pak jednotliví
hráči cítí daleko lépe, což potvrzuje i Jakub.
„Snažím se, pokud mi to čas dovolí, chodit
před tréninkem cvičit do posilovny, kde hlavně
skáču přes švihadlo, jezdím na kole a dělám
nějaká gólmanská cvičení. Do toho se snažím
dělat ještě něco navíc i na ledě,“ popisuje svoje
trenérské obyčeje.
Další takový zvyk, snad i rituál, je Jakubův

foto: Zuzana Harková

za Písek, kde jsme bojovali v baráži o Extraligu.
Potom mám ještě jeden úspěch z inline hokeje,
kdy jsme postoupili z první ligy do extraligy
a v dalším roce až do play-off, tam jsme
nakonec vypadli se Zlínem.“
Jakub Myslivec by v neposlední řadě rád
poděkoval strakonickým fanouškům, bez kterých
by to prý v žádném případě nešlo. „Hlavně vy
nás držíte stále nahoře,“ vzkazuje.
Roman Škoda

SPORT
Václav Kraml aneb mezinárodní rozhodčí si skočil pro světové vítězství
Ohodnotit správně, nezaujatě a přesně něčí výkon,
není nikdy jednoduché. A aby byl výsledek opravdu
objektivní, skoky závodníků hodnotí vždy více
rozhodčí. „Každý samozřejmě vidí jiné chyby, všimne
si jiných drobností, proto je na každém závodu pět
stylových rozhodčích. Jestliže se jedná o závod
mezinárodní, musí být každý člen rozhodcovského
týmu jiné národnosti.“

V každém sportu existuje jistá dávka adrenalinu.
Ovšem adrenalin v desítkách metrů nad zemí dokáže
nabídnout jen některý. A skoky na lyžích jsou jedním
z nich. Je to fascinující, ale velmi náročný sport, ve
kterém může závodníkův výkon ovlivnit i špatný směr
větru. Své o tom ví rodák ze šumavských Stachů,
Václav Kraml, který od roku 1995 reprezentuje
Českou republiku jako mezinárodní stylový rozhodčí,
právě ve skocích na lyžích.

I samotné bodování skokanů je zařízené tak, aby
konečný výsledek nemohl být jednostranný. Nejnižší
a nejvyšší udělená známka se totiž škrtá, takže
zbudou známky tři.
Ovšem pod těmito známkami jsou ukrytá poměrně
přísná kritéria, závodník to rozhodně nemá lehké.
„Známka se skládá ze tří faktorů. Délka skoku,

Snaha o navýšení světového rekordu bude
probíhat na mamutím můstku, který Slovinci pro
tuto příležitost rekonstruovali. Název odvozený
od mamuta je způsobený jeho velikostí.
Závodníci mohou skákat z takzvaných malých
a normálních můstků. Když závody probíhají
na mamutích můstcích, příznačně se ze skoků
stávají lety na lyžích.
„Náš mamutí můstek v Harrachově patří mezi
nejvyšší na světě, paradoxně se na něm létá
nejméně. Má totiž zastaralé parametry oproti novým,
moderním můstkům. Mamutích můstků je na světě
pouze pět a už nejsou povoleny stavět další.
Václav Kraml však úplně neopustil ani roli
závodníka. V roce 2004 získal titul mistra
světa v kategorii veteránů. A jeho přípravy na
závod? „Jelikož jsem dvacet let neměl žádnou
skokanskou praxi, tak jsme s is kamarádem
na původním zbouraném můstku na Zadově
udělali nájezd ze sněhu a trénovali jsme za
těchto podmínek. Náhodou se tam dalo skočit
až třicet metrů.“

„Se skoky jsem začal už jako žák, nejprve však
na pozici skokana. V té době byl tento sport velmi
populární. Bavilo mě to, výsledky jsem měl dobré,
takže jsem skákal i závodně. Ovšem v osmnácti
letech jsem si musel vybrat mezi Duklou Liberec
a školou. Vyhrála škola. Ale protože pro mne byly
skoky na lyžích srdeční záležitost, dal jsem se na
dráhu rozhodčího.“
Jelikož jsou skoky na lyžích oblíbené po celém
světě, navštívil pan Kraml spoustu zajímavých zemí.
Japonsko, Ameriku a samozřejmě celou Evropu.
Ve své kariéře se zúčastnil velkého množství
významných závodů, ale nejsilnější zážitek připisuje
Turné čtyř můstků. Toto turné spočívá v sérii čtyř
závodů, které se konají vždy na přelomu roku. První
závody se uskutečnily na rozmezí let 1952 a1953.
Série se skládá ze dvou závodů v Německu (konkrétně
v Obertsdorfu a v Garmisch-Partenkirchenu), na
které naváží dva závody v Rakousku (Innsbrucku,
Bischofshofenu). Vítězem série je ten závodník,
jehož součet bodových ohodnocení jednotlivých
skoků je po čtyřech závodech nejvyšší.

„Momentálně světový rekord drží Nor Evensen,
který skočil úctyhodných 246,5 metrů. „S hrdostí
mohu říci, že mi bylo velkou ctí tento skok stylovat.“

styl skoku a v dnešní době se počítá i wind a gate
faktor. Pod tímto názvem se ukrývá působení větru
a výška nájezdového okna. Působení větru je velmi
podstatná část. Pokud nejsou větrné podmínky
vhodné, měřící technika nedá znamení a závodník
nemůže jet. Zajímavé na tom je, že ačkoliv si
spousta lidí myslí opak, je mnohem lepší, když vítr
fouká proti závodníkovi zepředu, než zezadu. Gate
faktor znamená posouvání výšky nájezdového okna,
právě kvůli povětrnostním podmínkám.“
Pro některé závodníky nyní nesmí být překážkou
přísné hodnocení, ani větrná náladovost přírody.
V březnu 2015 se totiž ve Slovinsku uskuteční ﬁnále
světového poháru, kde chtějí skočit světový rekord.

Sám pan Kraml se k vítězství tohoto titulu
vyjadřuje velmi skromně. „Tehdy se v mé
kategorii sešla tak slabá účast, že jsem to
nějakým způsobem prostě vyhrál.“
Skokanská sezóna pomalu začíná, tak pokud
se chcete podívat na statečné závodníky, kteří
se vrhají ze strmého můstku, zapněte si na své
televizi sportovní kanál. A pokud chcete ten
adrenalin zažít z blízka, vydejte se příští rok do
Slovinska, atmosféra je tam prý vždy úžasná.
Nebo to zkuste na vlastní pěst jako Anděl na
horách. Skáču dobře, skáču rád!
Tereza Kramlová
zdroj fotek: www.skoky.net
www.skijumpeast.com
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