NOVINY STRAKONICE
KVĚTEN 2015

Májové oslavy vrcholí
Květen není převážně jen měsícem lásky
a
básnických romancí, bez kterých by
nejeden z nás nemohl žít tak, jak právě činí,
ale připisují se mu i studentské oslavy jara,
jejichž tradice sahá až do temného středověku.
Na začátku května prochází ulicemi města
průvod masek a alegorických vozů, které
jsou tvořeny studenty vysokých škol. Vše
bývá zakončeno na předem určeném místě,
kde probíhá studentské veselí, kterému
navíc předchází velmi populární volba krále
majálesu. Právě ten by měl být oporou všech
studentů po celý následující rok a ke svému
zvolení nestačí jen jeho pověst, ale především
nápaditost jeho volebního projevu a mimo jiné
i masky.
„Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován.“ A. Ginsberg
Není možné říci, kdy přesně k těmto tradicím
poprvé dochází, ale nejpravděpodobnější
dobou se stává 15. století, kdy vznikalo nejvíce
univerzit a kdy byla snaha také tolerovat
studentskou recesi. Předcházelo mu ranní
stavění máje, jež v minulosti symbolizovalo
například to, že za jeho postavení hoch získal
za manželku svoji vyvolenou, a pod ním
pokračování na straně 2
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Májové oslavy vrcholí
zrušení majálesů a jejich nahrazení jarními
studentskými slavnostmi v rámci tzv. Týdne
mládeže.
Porevoluční majálesy se vrátily a navázaly
na tradici z osmdesátých let, tedy nadále
svým charakterem připomínají velký hudební
festival s různými zábavnými doplňky. První
pražský majáles se konal v roce 1990, naopak
například ten českobudějovický až roku 2004.

odpolední setkání mládeže, která se snažila
zvolit toho nejkrásnějšího hocha za krále,
děvčata ho následně vyzdobila a všichni
mu přislíbili věrnost. Napodoboval se také
obřad svatby krále s královnou, chodívalo
se v průvodu po domech, prosilo se o dary,
chválilo se i kritizovalo. Slavnost končila
stíháním prchajícího krále, koňskými závody
i hozením krále do vody.

však skončila stejně tak rychle, jako začala.
Básník byl z mravnostních důvodů, prý
propagoval homosexualitu a byl pod vlivem
alkoholu, ze země násilně vyhoštěn. To
samozřejmě vyvolalo velmi negativní ohlasy
především u převážné části kulturní elity
včetně vysokoškolských studentů. Například

V
roce 2010 oslavovalo Gymnázium
Strakonice své 90. výročí, při kterém
uspořádalo Majáles s volbou krále a královny.
V té době se z více jak deseti kandidátů
králem majálesu stal, skoro bez zábran
tančící, Miroslav Homola ze 3. C, který
dokázal pobavit nejen studenty a profesorský
sbor, ale i porotu. Královnou se stala Kateřina
Muchová z Kvarty s pejskem Goldie, který
převedl neuvěřitelné kousky. Místní obyvatele
mohl potěšit studentský průvod i vystoupení
jednotlivých tříd na témata, jako spartakiáda,
lyžařský kurz, výběr brambor, apod.
Vyvrcholením se stal večerní kulturní program
u strakonického pivovaru, kde vystoupilo
mnoho gymnaziálních kapel.
Ve čtvrtek 7. května, přesně po pěti letech,
se koná Majáles znovu, tentokrát s podtitulem
„Filmové panoptikum“. Po poledním průvodu

V Českých zemích mohla být ale historie
těchto zvyků mnohem starší, i když je
zaznamenán tento fenomén v průběhu 18.
století, kdy během školního volna před
filipojakubskou nocí – ze 30. dubna na 1.
květen, kdy se tzv. pálily čarodějnice – se prý
středoškoláci vydávali s učiteli do přírody,
kde zpěvem oslavovali jaro a radost ze života.
Několikrát v minulosti byl z mnoha důvodů
majáles zakázán. O jednom z takových
zákazů napsal i spisovatel Alois Jirásek ve
svém románu Filosofská historie, kde uvádí,
že hlavní příčinou byly recesistické průvody,
které možná někteří vůbec nepochopili.
„Království Máje je příliš krásné, než
aby trvalo déle než měsíc.“ A. Ginsberg
V době světových válek i v čase první
republiky studentské oslavy upadaly,
k menší popularitě se znovu dostaly po roce
1949, kdy však byly pod silným dozorem
jedné vládnoucí strany. Když byly po dlouhé
odmlce, z obav režimu z možných politických
dopadů studentských recesí, v roce 1965
studentské oslavy opětovně povoleny, byl
v jeho prvním ročníku králem majálesu
zvolen americký beatnický básník Allen
Ginsberg. Jeho návštěva v Československu
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Milan Kundera se podle Státní bezpečnosti
vyjádřil, že morální důvody byly jen záminkou,
takové a horší věci podle něj dělají i naši
studenti, hlavní důvod pro vyhoštění podle něj
představoval strach z ideologického působení
Ginsberga.
V roce 1968 se v Praze uskutečnil
studentský majáles, který byl vzpourou
proti útlaku a proti přetvářce, došlo tedy ke

městem budou od dvou hodin odpoledne
k
vidění filmové scénky připravené
studenty a jejich učiteli na hradním nádvoří
strakonického hradu. Potom po hodinových
intervalech se vystřídají strakonické kapely,
jako L-Band, Sun on field, When it rains,
Mamuma, Cela pro Klárku, Čutací Meruna
a Bags. Celý slavnostní den bude zakončen
slavnostním ohňostrojem.
Josef Němec
Foto: Matouš Vinš

SAMOZABARVOVACÍ
SKLO SENSITY ZDARMA

Akce platí při zakoupení kompletních brýlí
se samozabarvovacími čočkami Sensity.
Akci nelze kombinovat s jinými slevami.
Platnost akce je od 14.4.2015 do 29.5.2015.
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Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38
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750 let Jihočeské Florencie
Známý citát z divadelní hry Záskok s Járou
Cimrmanem se stal symbolem letošních oslav
k sedmistému padesátému roku od založení Českých
Budějovic, které probíhají a nadále budou po celý rok.
Právě v úterý desátého března se na jednom
z největších náměstí střední Evropy, které je
šachovnicového původu, konal hlavní kulturní program,
na kterém vystoupila kapela He Band a česká
zpěvačka Lucie Bílá s klavíristou a skladatelem Petrem
Maláskem. Vyvrcholením večera byla ale multimediální
show pod názvem Magické Budějovice. Ta dokázala
bravurně převyprávět zásadní okamžiky vývoje města,
oživila radniční sochy, rozezpívala dominanty města –
Samsonovu kašnu i Černou věž – a společně s několika
tisíci lidmi se pokusila vytvořit největší živé srdce.
Nechyběl ani ohňostroj, který rozzářil nebe nad radnicí.
Píše se desátý březen roku 1265 a český král
Přemysl Otakar II, zvaný také jako král železný a zlatý,
dává pokyn královskému rytíři a purkrabímu na hradě
Zvíkov Hirsovi k vybudování dominikánského kláštera
na soutoku Vltavy a Malše, kde se již nachází původní
ves Budoywiz (Budivojovice) – přídomek České získalo
pozdější město až v 15. století, aby poukázalo na
příslušnost k Českým zemím.
Krátce po založení města muselo bojovat o svou
nezávislost na mocných rodech v okolí, především
Vítkovců, kteří České Budějovice měli pár let také
v držení. Rozkvět královského města nastal během
renesance, díky těžbě stříbra, vaření piva, rybničnímu
hospodářství, obchodu se solí či splavnění Vltavy.
Opomenout by se nemělo období 19. století, tedy doba
průmyslového pokroku, která dala podnět ke vzniku
Koněspřežné železnice vedoucí až do Lince, Vltavské
plavby Vojtěcha Lanny, ale i tužkárny Hardtmuth
Koh-i-noor, pivovaru Budvar, výrobny na čokoládu
a cukrovinek Merkur, atd. V současnosti je statutárním
městem i centrem kulturního a univerzitního života
Jihočeského kraje, ve kterém žije více jak devadesát
tři tisíc obyvatel.

„V Českých Budějovicích by chtěl
žít každý… kromě mě teda.“

4

Jelikož vedení město očekávalo, že návštěvnost
bude veliká, nechala posílit spoje městské hromadné
dopravy, která byla po celý den pro všechny zdarma.
Ženám, které využily těchto služeb v ranních hodinách,
byly odměněny na vybraných zastávkách celkem
sedmi sty padesáti růžemi.

O den později byla pro veřejnost otevřena výstava
s kopiemi korunovačních klenotů a pohřebních
královských insignií Přemysla Otakara II. zapůjčených
z Pražského hradu ve výstavní síni českobudějovické
radnice, kterou si nenechalo ujít více jak deset tisíc
návštěvníků. Součástí klenotů byla koruna o průměru
17,5 centimetrů, která se podobala té přemyslovské,
čtyřiceti osmi centimetrové žezlo se šestilistým květem
a jablko s křížkem. Tuto výstavu pak nahradila jiná
s kopií koruny sloužící ke korunovaci vládců Svaté říše
římské, která přicestovala z hradu Karlštejn.
České Budějovice letos ještě připravují nejen na
konec května ryze studentský Budějovický Majáles,
červnový Velký středověký jarmark na náměstí,
jubilejní průmyslovou výstavu Expo 2015 na Výstavišti,
červencový hudební festival Múzy na vodě, 26. hudební
slavnosti vážné hudby Emy Destinové, zářijový Den
Budvaru, ale především dojde k odhalení Postlovy
sochy Přemysla Otakara II. v nadživotní velikosti. Ta by
měla světlo světa spatřit 28. října, kdy bude slavnostně
v parku Na Sadech vztyčena.
Josef Němec

Setkání vodáků TK „Podskalí Strakonice“
Tradice vodáckých oddílů ve Strakonicích
začíná počátkem sedmdesátých let, kdy pod
Okresním domem pionýrů vznikly první oddíly.
Nejdříve měli vodáci svoji klubovnu u dnešního
letního kina, později se přestěhovali k Mravenčí
skále, kde mají svou základnu a loděnici dodnes.
Během více než čtyřicetiletého působení vznikla
celá řada oddílů, kterými prošlo několik stovek
členů. V dnešní době fungují pod Domem dětí
a mládeže ve Strakonicích tři oddíly: Mokrá
stopa, Bušmeni a Podskaláček, které vyvíjejí

čtrnácti denní táborová škola pro budoucí
vedoucí a instruktory. Srub je ale hojně využíván
i po celý rok na mnohé víkendové akce.

letech pak přibyly i další účelové stavby
a především i tzv. „nový srub“, který pojme na
přespání okolo 80 táborníků.
Během léta probíhají na táborové základně na
Kadově dva běhy letních táborů pro děti a pak

Vodácká tradice ve Strakonicích tedy žije dál,
dotkla se a jistě se ještě také dotkne mnoha
generací, které na své zážitky z oddílů budou
ještě dlouho a rádi vzpomínat. Důkazem
ostatně bylo i proběhnuté setkání všech vodáků
o víkendu 24. - 26. dubna, kde jinde než na
Kadově. Potkali se zde jak zakládající členové,
tak i současní vedoucí. Mohli si tak předat své
zkušenosti a zážitky, jaké to bylo vést vodácký
oddíl, kdysi a jaké je to dnes.
Libor Staněk

pravidelnou celoroční činnost zaměřenou
na tábornictví, přírodu, vodáctví a turistiku,
zakončenou třítýdenním letním táborem.
Hlavní táborovou základnou vodáků se v roce
1981 stala louka u rybníka Krčový ležící blízko
obce Kadov. Postupně se podařilo vlastními
silami postavit kuchyň, srub, molo a sklípky
pro uchování potravin během léta. V pozdějších

Den práce spadá na 1. květen. Proč je tomu tak?
Ti mladší z nás si první máj, čili svátek práce
možná spojí s polibky pod rozkvetlou třešní. Starší si zase nejspíše vzpomenou na povinné oslavy
minulého režimu. U někoho to vyvolá snad i příjemnou nostalgii, u druhého spíše odpor. Je ovšem nezpochybnitelné, že 1. květen ještě dlouho
bude svou historií speciﬁcký a svou podstatou
originální. Podívejme se na tento den s historickým kontextem. Nahlédněme na to, co museli
obyvatelé v druhé polovině 19. století prožít, aby
jejich životy nabraly alespoň trochu jiný rozměr.

Historie tohoto slavného dne spadá do amerického Chicaga, a sice na rok 1866, kdy Americká
federace pracujících přišla s požadavkem uzákonit osmihodinovou pracovní dobu. Již několik
měsíců před tímto datem se pracující připojovali
po tisících do boje za kratší pracovní den.

Dne 1. května stávky zaplavily město. Stávka
byla velmi rozsáhlého charakteru, počet lidí se
odhaduje až na 400 000. Nikoho zřejmě nepřekvapí fakt, že vše neprobíhalo zrovna klidně - na
jednom ze shromáždění došlo k neštěstí. Nastal
nenucený střet mezi stávkujícími jedné tamější společnosti a skupinou stávkokazů, přičemž
skupina dvou set policistů bez jakéhokoliv varování zaútočila na dav s obušky a revolvery. Policisté zabili nejméně jednoho stávkujícího, vážně
zranili pět nebo šest osob a množství dalších lidí
bylo zraněno lehce. Následující noc se mělo konat protestní shromáždění proti tomuto zásahu.
Ono protestní shromáždění se konalo na Haymarketském náměstí a bylo svoláno aktivisty
z odborového hnutí - Albertem Parsonsem, Augustem Spiesem a Samuelem Fieldenem. Traduje se, že chování davu bylo naprosto klidné.
Nastala již téměř desátá hodina večermí, když
Samuel Fielden ukončoval shromáždění. Za deštivého počasí na náměstí zůstalo asi jen na dvě
stovky lidí, aby za moment nečekaně přišel policejní oddíl o sto osmdesáti mužích. Ten přikázal lidem, aby se okamžitě rozešli. Následovalo
nepředvídatelné. Do řad policie byla vhozena
bomba. Jednoho policistu zabila, vážně zranila
dalších šest a lehce asi sedmdesát policistů. Reakce policistů byla krutá. Počet mrtvých a zraněných osob policejními kulkami nebyl nikdy

přesně vyčíslen. Jasné bylo ale to, že Chicago
zachvátila vláda teroru.
Za vhozenou bombu nakonec stanulo před
soudem osm mužů, kteří byli obviněni. Asi nikoho nepřekvapí, že případ byl zcela vykonstruovaný a anarchisté odsouzeni k smrti byli nevinní.
Později vyšlo najevo svědectví, že bomba mohla být vhozena policejním agentem, jako součást
spiknutí jistých ocelářských bossů ve snaze zdiskreditovat hnutí pracujících.

Poprvé se Svátek práce celostátně v USA slavil
1. května 1888, kdy probíhaly celý den stávky
a demonstrace na památku dva roky starých
událostí. Až po této události se Den práce rozvíjel
do dalších koutů světa.
Roman Škoda
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!
Na místě zbouraných budov v Lidické /Siebertovo/ ulici se nachází dnes obchodní komplex Hvězda
a vede zde Ellerova ulice. Dřív Hvězda byla restaurace s jídelnou, výčep, nahoře kavárna a noční
vinárna s hudbou a vlastním učilištěm. Dole býval
velmi využívaný bufet. Dnes má objekt nové vlastníky a název „Obchodní centrum Hvězda“ a nachází se zde: LD okna, prodejna zlata a stříbra, kuchyně Koryna, China restaurace, Disco coktail Bar,
cukrárna, Supermarket Coop Tuty, prodejna zdravotnických potřeb, Raiffeisen stavební spořitelna a
prodejna novin. V levé části budovy za schody, kde
bývalo učiliště a prodejna loveckých zbraní, je dnes
pivnice Hvězda, Fashion Tor, Outlet-prodej hraček,
nábytku a textilu a ve spodním patře Päral zahradní technika. K budově též přistavený bankomat.
A budeme pokračovat směrem na Písek. Dojdeme
k č.p. 189, kdysi Siebertův špitál z druhé poloviny

a převezen do farního kostela Zvěstování Panny
Marie na Dobrši. Podle zasvěcení sv. Martinu se
v této části Strakonic slaví martinské posvícení.
V době první republiky se v ústavu vystřídala celá

Špejl, penzista pan Matěj Čapek, dělník pan Matěj
Srb s manželkou Josefou, truhlář Karel Kotrba
s manželkou Františkou, tovární topič Josef Me-

Kostel sv. Martina a domy č.p. 190 a 563
Pekárna J. Kahovce s kostelem sv.Martina r. 1961

řada chovanců a chovankyň. Připomeňme si nějaká jména: František Kuneš, Julie Kůsová, Barbora
Kůsová, Josef Krejčík, František Joza, Kateřina Jo-

loun s manželkou Františkou a tovární dělník František Zemen s manželkou Josefou. Došli jsme k č.
p. 563, kde měl pekařství a krupařství pan Josef
Kahovec s manželkou Annou. Vůně chleba byla cítit již z dálky. Později zde byla prodejna loveckých
zbraní a dnes je zde obchod s přírodními podlahami. Ale ještě mnohem dříve zde bývala hospoda
„U Lapků“, podle šenkýře Jana Lapka. Příště budeme pokračovat putování dál ulicí Lidickou.

Hězda a Dům s pečovatelskou službou

17. století. Poslední vůlí odkázal plukovník dělostřelců Viktorín Siebert, pocházející ze Strakonic,
v roce 1685, 100.000 zlatých na stavbu domu pro
10 zchudlých strakonických měšťanů. Otec Viktorína, Wincenc Karel Siebert z Liliensteinu byl primátorem města a měl chalupu poblíž Pražské brány /
poblíž kina Svět/. Později se domov důchodců zvětšil a v roce 2012 byl celý rekonstruován. V roce
1713 byl ke špitálu přistaven kostelík zasvěcený
sv. Martinu a vysvěcený v roce 1715 Danielem
Josefem Mayerem z Mayernu, později pražským
arcibiskupem. Ke špitálu patřila i zahrada. Do roku
1949 bylo vše majetkem Siebertovy nadace, kdy
to převzala katolická charita a v roce 1956 ONV
Strakonice. V letech 1932 až 1976 zde působily
milosrdné sestry svatého Karla Boromejského /boromejky/. V roce 1977 by kostelík zrušen zároveň
s odchodem boromejek. Došlo zde k přestavbě na
zasedací místnost a v roce 1992 se z toho stala jídelna. Od roku 1992 je ústav ve správě městského
úřadu Strakonice. Původní oltář byl zrestaurován

Siebertův ústav foto z období R-U

zová, František Bárta s manželkou Marií, Aloisie
Bublová, Matěj Cimburek, Pavlína Kolářová, Anna
Čapková, Anna Fialová, Josefa Hájková, Kateřina
Holá, Marie Kopečková, František Koreš, Jana
Kozáková, Růžena Masopustová, Anna Miksová,
Marie Močohradová, Josef Müller, Anna Němečková, František Zíka, Anna Hochová, Karel Štěpán,
Eleonora Pacourková, Alois Poustka, Marie Rádlová, Terezie Rathouská, Josef Ressner, Josefa Sabathová, Marie Samcová, Františka Sluková, Karel
Svoboda, Jan Švehla a řada dalších zde prožila
zbytek svého života.
My však budeme pokračovat domem č.p. 190.
Zde měl lakýrnickou dílnu pan Jan Steidl, který
zde bydlel s manželkou Karlou, dále zde bydlel obchodník s dobytkem pan Václav Rybáček s manželkou Marií. Dalšími obyvateli domu byli pan Viktor

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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Kostel sv. Martina r. 1961
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Malířský Jan, tel.: 723 158 306.

Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Bezděkovská 30, Strakonice 386 01
727 818 359

STAVÍME PRO VÁS
NOVÉ PROSTORY
OTEVÍRÁME

V ZÁŘÍ 2015
INFO O PRONÁJMU

+420 724 360 086
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Zdravý spánek si žádá kvalitní matraci!
„Jak si kdo ustele, tak si lehne,“ praví známé přísloví. Bezesporu však také platí: „Jak si kdo lehne,
tak se také probudí.“ Takže pokud se chcete každou
noc dobře vyspat, ráno vstát jako znovuzrození a začít nový den s chutí, je načase zamyslet se nad tím,
jak a hlavně na čem spíte.
Ročně prospíme až tři tisíce hodin, to je zhruba jedna
třetina života strávená v posteli. Během spánku tělo čerpá nové síly a shromažďuje energii na další den.
Kvalitní matrace je základ
Většina lidí věnuje výběru matrace poměrně
málo pozornosti a přitom právě ona má stěžejní
vliv na to, jak hluboký bude náš spánek a nakolik se budeme cítit po probuzení odpočinutí. Při
výběru správné matrace bychom měli být skutečně obezřetní, jen vhodná matrace totiž dokonale rozloží hmotnost těla, kopíruje jeho tvar,
poskytne páteři dostatečnou oporu a zádovým
svalům a kloubům uvolnění. Rozdíly v kvalitě
nabízených výrobků jsou však obrovské.
Absolutní odpočinek
K dokonalé regeneraci celého těla, která je hlavním
účelem spánku, zkrátka nestačí jen na osm hodin padnout na jakoukoli postel.„Při testování ve spánkové laboratoři jsme zjistili, že ve spánku na běžné pružinové
matraci se člověk pohne až osmdesátkrát. Přitom každý pohyb je reakcí těla na signál mozku, který vysílá,
že někde hrozí proleženina. V praxi to znamená, že se

tělo musí každých šest minut z osmihodinového spánku
zmobilizovat, místo aby se regenerovalo“. Proto také výrobci matrací čím dál více spolupracují s lékaři specialisty, kteří svým odborným okem sledují vývoj nových technologií a patentů. „Hlavním úkolem matrace je vytvořit
spáči perfektní anatomickou podporu, která tělu umožní
dokonalé uvolnění. Vezmeme-li si, že ze zdravotního hlediska je nejoptimálnější poloha na zádech nebo na boku,
příčná osa těla by měla být v absolutní rovině. To znamená, že v oblasti páteře by se matrace měla přizpůsobit
jejímu přirozenému zakřivení a v oblasti kyčlí by měla
tělo podpírat tak, aby se nepropadalo. Špatnou matraci
poznáte na první poležení podle toho, že se v této partii propadnete a máte pocit, že je vaše tělo zkroucené
do tvaru písmene V“. Proto spolupracujeme se specialisty v oboru anatomie. Ortopedi nám zase pomáhají
zkoumat, jak vytvořit správné podmínky pro regeneraci
páteře a kloubů. I když totiž ležíte například na boku
a zatěžujete ramenní a kyčelní kloub, potřebujete tyto
partie zároveň uvolnit. Nepostradatelná je také pomoc
alergologů. Postel, která by měla být oázou regenerace
a odpočinku, je totiž pro alergiky často hotovým peklem.
A nakonec také spolupracujeme s dermatology, protože
matrace nesmí obsahovat žádné škodlivé látky, které by
mohly při kontaktu s kůží vstupovat do těla. To je problém u matrací, které se vyrábějí v podstatě z odpadu.
Tyto matrace obsahují lepidla, která mohou obsahovat
toxické látky, a to je problém. Zvláště pak u malých
dětí, které spí až 16 hodin denně.“U nás v tomto směru
bohužel zatím neexistují žádné regule, které by výrobu
matrací korigovaly. Proto se při jejich nákupu vyplatí po-
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ptat se na jejich certiﬁkace a nezávislé testy. Nejvyšší
zdravotní certiﬁkací je MedicalDeviceClass 1, která platí
v celé EU a kterou se mohou pochlubit skutečně jen
zdravotní produkty 1. kategorie. Vejdete-li do obchodu
s matracemi, první otázka by neměla znít, jaký je stav
vašeho bankovního konta, ale jak jste na tom vy sami.
Důležitou roli hrají vaše spánkové návyky, jaká poloha
vám při spánku nejvíce vyhovuje, v jaké kondici je váš
pohybový aparát, zda vás netrápí nějaké obtíže s páteří,
klouby a svaly či alergie, zda jste horkokrevní či zimomřiví a řada dalších otázek. Dnes se při výrobě matrací nepoužívají jen různé studené a paměťové pěny,
ale i léčivé ingredience a luxusní materiály, jako je aloe
vera, sléz lesní, stříbro, hedvábí nebo kašmír či unikátní
technologie chladivého gelu Magnigel a kosmická tkanina Outlast. Variant je celá řada.
Na co bychom si tedy měli dávat pozor? To
si povíme v článku Výběr matrace, který vyjde
v příštím vydání novin Maxim Strakonice
František Vávra
Tel.: 601 394 146
ww.nabytekvavrovi.cz
ZZZPDJQLÁH[F]

ITALSKÉ MATRACE NEJVYŠŠÍ KVALITY

NABÍDKA PRÁCE
Do kanceláře
v centru Strakonic hledáme nového kolegu/
kolegyni. Plat min. 15000 Kč. Středoškolské
vzdělání podmínkou. Volejte 725 448 571.

Nástup možný ihned.

Volejte Miloš Hampergr

Volejte FORESTINA, s.r.o.

+420 731 501 801

+420 725 350 835

Řidič
Trýskač
Manipulační dělník
Jedná se o obsluhu technických zařízení
(běžné údržbářské práce). Požadujeme min.
základní vzdělání s praktickou školou, zkoušky
na vysokozdvižný vozík, manuální zručnost, ŘP
sk.B. Nabízíme stravování a další zaměstnanecké
beneﬁty. Vhodné pro absolventy škol. Nástup ihned.

Práce s trýskacím zařízením, pískování, praxe
nutná. Místo okolí Vodňan, dobré platové podmínky,
možnost ubytování zajištěno, týdenní zálohy,
možnost přesčasů, dlouhodobá celoroční práce.
Volejte Jana Paclíková
724 960 739

Osobní asistent/ka
Požadujeme alespoň střední odborné (vyučen)
vzdělání.
Volejte Centrum pro zdravotně postižené
Jihočeského kraje
+420 383 321 931

Šička

Zedník/ce
Požadujeme min. základní vzdělání s praktickou
školou.
Volejte STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o.
+420 602 447 820

MKD na pravidelné přepravy Rakousko-Anglie a
zpět. Skupina C+E, karta řidiče, profesní způsobilost.
Platové ohodnocení min. 40000,- Kč netto.
Volejte Tim Van Vlaandern Transport s.r.o.

Volejte VLKOS - družstvo invalidů

702 402 968

+420 383 322 054

Řidič speciálního vozu
v obleku na HPP i brigáda - Vodňany. Nabízíme
práci ve stabilní společnosti, možnost profesního
i platového růstu, získání profesního průkazu za
výhodné ceny. Náplň práce je kontrola a organizace
majetku zákazníka, komunikace se zákazníky,
kontrola čistoty objektu. Požadujeme trestní
bezúhonnost, komunikativnost, spolehlivost

.- silocisterny. Přijmeme řidiče silocisterny pro
přepravy po ČR. Požadujeme:ŘP sk. C+E, karta do
dig. tach., platný prof. průkaz, zdravotní způsobilost,
čistý RT. Znalost obsluhy cisterny výhodou. HPP, ﬁxní
plat+ odměny, nástup ihned.
Volejte LEŠTINA TRANSPORT, s.r.o.
+420 602 533 316

Volejte Mark2 Corporation Czech, a.s.
+420 234 033 333

Obchodní zástupce/kyně
Požadujeme min. ÚSO s maturitou.

Oblastní manažer
Pro tým stabilních a úspěšných obchodníků
hledáme Oblastního manažera pro oblast Klatovy
– Strakonice. Požadujeme maturitu a zkušenost
s vedením týmu. Mzda od 25.000 Kč dle zkušeností.
Volejte 725 448 571

Řidič

Požadujeme SOU - obor šička, praxe výhodou.

Strážce/ná

Volejte František Němec
737 133 752

Volejte EKO Kratochvíl
+420 777 695 969

Mezinárodní a vnitrostátní doprava. Na kamion
i na menší nákladní auto. Autodoprava František
Němec je fungující rodinná ﬁrma od roku 1992
se sídlem v Sedlici u Blatné. Řidiči mají hodinovou
sazbu a diety v EUR. Jezdíme stále stejné přepravy
z regionu Písek, Strakonice, Blatná. Víkendy jsou
vždy volné! Možný nástup ihned do TPP.

Samostatný/á kuchař/ka
Pracovní doba je turnusová. Požadujeme min.
základní vzdělání s praktickou školou, praxi v oboru
(podmínkou). Nástup od 27.04.

Obsluha kalírny
Nepřetržitý provoz. Obsluha kalicí a popouštěcí
pece, zátěž teplem, těžší železné dílce. Nabízíme
nadstandardní ﬁnanční ohodnocení a mnoho
dalších beneﬁtů, stabilní zaměstnání v dobrém
kolektivu, možnost zaškolení. Nástup ihned.
Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.
383 337 202

Kontrolorka
Amboseli s.r.o. přijme uchazečky na kontrolu
konečného produktu. Jedná se o jednoduchou
manuální práci ve třísměnném provozu.
Požadujeme velmi dobrý zrak, manuální zručnost,
ochotu pracovat ve směnném provozu. Nabízíme
velmi dobré platové ohodnocení, ubytování zdarma,
týdenní zálohy, dotované stravování, nástup ihned.
Volejte AMBOSELI s.r.o.
724 984 800

zdroj: UP

3RNXGGRVYp¿UP\KOHGiWH]DPČVWQDQFHYQRYLQiFK0D[LPPĤåHWH]GDUPDXYHĜHMQLWLQ]HUiW
SRGREQpKR]QČQt3RVtODWMHMPĤåHWHQDHPDLOUHGDNFHUHGDNFH#RFPD[LPF]
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MDD – Mezinárodní den dětí
žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Jak už bylo
řečeno, datum oslav byl ustanoven na 1. června.
Historie MDD na českém území

Mezinárodní den dětí je každoročně slaven
1. června, kdy jsou pro děti připravovány
nejrůznější vesele a sportovní akce. Den dětí
upozorňuje veřejnost ve světě na práva a potřeby
dětí a slaví se v mnoha zemích modré planety.
Pojďme se ohlédnout na to, jaké základní milníky
předcházely tomu, aby z obecného hlediska
nebyly děti opomíjeny a aby ty nejmladší měli
svůj den.
První podněty ke vzniku MDD a druhá
světová válka

krédem byla myšlenka, jež to dokonale potvrzuje:
„Děti jsou nový začátek zítřka.“
Vyhlášení Mezinárodního dne dětí, který by
se slavil nejlépe po celém světě, bylo poprvé
doporučeno 1. června v roce 1925 na Světové
konferenci pro blaho dětí, leč bez úspěchu den dětí vyhlášen nebyl. Ve stejný den se v San
Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž
oslavu čínský generální konzul shromáždil velké
množství čínských sirotků, aby poukázal na to,
že by se společnost měla více zabývat blahem

V Československu již v období první republiky
se kladl důraz na potřeby a práva dětí;
mimo jiné redakce Kwětů českých, časopisu
založeného J. K. Tylem v roce 1834, věnuje
jedno číslo každoročně těm nejmladším a také
adolescentům, později dětem u příležitosti
MDD. V oné době byly oslavy dne pro děti
ve formě různých představení a her většinou
organizovány a konány na půdě škol a jejich
forma a rozsah závisel na vstřícnosti učitelů.
Oficiálně byl Den dětí na našem území
uznán na 1. června Mezinárodním dnem dětí
v Československu v roce 1950, obdobně
jako v da/lších komunistických státech.
V popředí oslav bylo právo dětí na život
v míru, právo na péči o zdraví a harmonický
vývoj v podmínkách svobody.
Světový den dětí
V roce 1952 usilovala Mezinárodní unie pro
péči o dítě o vyhlášení dne, který by oslavoval
výhradně děti. Na toto OSN zareagovala a v roce
1954 vyhlásila Světový den dětí. Primárním cílem
vyhlášení bylo, aby každý stát jednou v roce
upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem
vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí
dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj
a přístupu ke vzdělání. Valným shromážděním
OSN bylo všem státům doporučeno, aby
oslavovaly děti ve stejný den. Datem oslav
byl zvolen, pro mnohé možná překvapivě, 20.
listopad, a to také proto, že v tento listopadový
den roku 1959 Valné shromáždění OSN přijalo
Deklaraci o právech dítěte.
Některé státy si i přesto ponechaly datum oslav
na začátek června, jiné datum oslav přesunuly
na listopad podle doporučení OSN a určité státy
si ponechaly červnové datum s tím, že rovněž
přijaly oslavy dětí 20. listopadu.
Řešení problémů v současnosti

Počáteční krok k založení speciálního dne pro
děti nastal v Turecku při založení Národního
shromáždění 23. dubna roku 1920 během
Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce
národních práv, zakladatel Turecké republiky,
Mustafa Kemal Atatürk, vyhlásil, že důležitou
součástí k budování nového státu jsou děti.
Mustafa Kemal měl děti ve veliké lásce a jeho
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dětí. Tyto dvě významné události, které se staly
ve stejný den, předurčily datum oslav Dne dětí,
který byl ovšem oﬁciálně vyhlášen později.
Vše změnila druhá světová válka a její zvěrstva.
Masové zabíjení žen a dětí v Lidicích a Ležácích
roku 1942 či také francouzský Oradour-sur-Glane
z roku 1944 znamenalo závratný obrat ke změně.
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace

V současném světě se aktuálním tématem
stává zejména ochrana dětí násilím, které
může mít různou podobu – domácí násilí,
organizované násilí, nicméně rovněž před
vykořisťováním dětskou prací, komerčním
sexuálním zneužíváním... Podle Dětského
fondu OSN UNICEF jsou takto ohrožené milióny
dětí na celém světě.
Je politováníhodné, že Mezinárodní den dětí má
taktéž připomenout, že největší tragédií na světě
je přetrvávající nedostatek potravin, zdravotně
nezávadné vody, školního vzdělávání a lékařské
péče pro děti. UNICEF ČR má řadu projektů, kterými
přispívá k jejich odstranění a zlepšení situace pro děti
na celém světě.
Roman Škoda

STUDENTSKÁ RUBRIKA: Mladý redaktor
Nevidomí
mohou hodně zvětšit a také si mohou změnit
pozadí za textem. Text si nevidomí neověřují
jen posloucháním textu, ale i pohmatem na
přístroji, který jim ukazuje v Brailleovu písmu,
co napsali. Proto je pro ně důležité vědět,
kde je co na klávesnici. Říkali nám, že zrovna
vyučují slepého chlapce na počítači, aby mohl

Ve čtvrtek 9. dubna se nám v ZŠ Povážská
představili lidé ze společnosti Tyflokabinet
České Budějovice a z občanského sdružení
Vodicí pes z Brna. Řekli nám, co a proč dělají.
Pomáhají nevidomým.
Představili nám různé pomůcky pro
nevidomé, například přístroj, který rozlišuje
barvy, nebo říká, kde se člověk právě nachází.
Ale co jsem velmi obdivovala, byla kniha pro

ukázka tyﬂopomůcek pro nevidomé

slepé. Viděla jsem nějaké vystouplé tečky.
Měla jsem problém hmatem rozeznat jejich
rozmístění, a když nám pak řekli, že nevidomí
čtou hmatem rychleji než my očima, nemohla
jsem uvěřit. Obdivuhodné. Pak nám dali
papírek s abecedou a pod ní byla abeceda
Brailleovým písmem. K tomu jsme dostali
papírek s textem v tomto písmu, ten jsme měli
přečíst. Bylo to zábavné, ale i těžké. Ukázali
nám také, jaké jsou pro slepé lidi pomůcky na
počítači - ten jim text přečte, nebo si písmo

ukázka tyﬂopomůcek pro nevidomé

chodit do školy. Ale to nebylo všechno. Ještě
jsme měli ukázku vodicích psů - předvedli
nám, jak se takoví psi cvičí i to, jak se máme
chovat, když na ulici potkáme nevidomého
s vodicím psem. Na konci přednášky jsme si
jednoho psa mohli pohladit.
Byl to pro mě i všechny ostatní silný zážitek
a především jsem si uvědomila, že přání
zdraví, které občas považujeme za frázi,
je opravdu to nejdůležitější, co si v životě
můžeme přát.
Veronika Uhrová, ZŠ Povážská
foto: www.ruzenakoubova.rajce.idnes.cz

ukázka tyﬂopomůcek pro nevidomé

pozn.red.: Chyba v minulém čísle: Autorem článku
v rubrice Mladý redaktor byl Dominik Petráň
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Tajenka z minulého čísla: FIALKA
Výherci minulého čísla: Marie Němcová, Kapsova Lhota a Adam Kruml, Mnichov

RECEPTY
-DUQËWXĀ¿NRYÛVDO¿W
JWČVWRYLQJþHUVWYpKRQHER]PUD]HQpKRKUiãNX
NUDELþN\WXĖiNDYROHMLSDSULN\WYUGiUDMþDWDFLEXOHVĤO
2PiþND
JPDMRQp]\OåtFHPOpNDROHM]NRQ]HUY\OåLþNDVyMRYpRPiþN\
POHWiVODGNiLSiOLYiSDSULNDPOHWêSHSĜVĤO

ALKOUN BARVY BUDIČ DROPS BUDÍK FIGURKA KAKAO KLOKAN KOKOS
KOKŘI KOVKON KRYPTON OBILÍ OČNÍK OKOPY OMYLY OPÁLY OPATI
OPTIK OSOBA PODPĚRA VULKÁN ZÁVOD
Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do
18.5.2015) do předmětu zadejte heslo: křížovka. Nebo pište na adresu: Bezděkovská 30, 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 1.6.2015 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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Těstoviny uvaříme v osolené vodě, scedíme, necháme odkapat
a nakrájíme na menší kousky. Hrášek krátce podusíme v osolené
vodě, scedíme a necháme odkapat. Tuňáka nakrájíme na malé
kousky, papriky na nudličky, rajčata na kostičky, cibule nadrobno.
Vše zamícháme a necháme vychadit.
Zdroj: http://ona.idnes.cz

KULTURNÍ PROGRAM KVĚTEN
MC Beruška: Mladá a krásná
v každém věku
04.05.2015 - 17:00
beseda s kosmetičkou Evou Hanusovou
o správné péči o pleť + masáž obličeje dárek ke Dni matek.
vstupné 60 Kč
přihlášky na 773 165 696

Výstava prací žáků Základní
umělecké školy Strakonice
Termín: 8. 5. - 31. 5.
Místo konání: Maltézský sál
7. 5. vernisáž v 16.30 hod. v Maltézském
sále
Jarní Tatrasraz
Datum konání: 9. 5. od 10:00

DP „A“ - Úhlavní přátelé
Datum konání: 5. 5. od 19:30

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 290 kč
Režie: Jiří Seydler
Překlad: Anežka Svobodová
Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka,
Nela Boudová a Radek Holub
Majáles Gymnázia Strakonice 2015
Oslavy 95. výročí založení.
7 květen - 8 květen od 12:30 h

Harmonogram:
8:00 - program na nádvoří Gymnázia
(volba krále a královny majálesu)
12:30 - průvod městem (začátek
průvodu na Gymnáziu, konec průvodu
na hradním nádvoří)
14:00 - představení jednotlivých tříd
17:00 - hudební vystoupení kapel
Kapely:
17.00 L-Band
18.00 Sun of ﬁeld
19.00 When it rains
20.00 Mamuma
21.00 Cela pro Klárku
22.00 Čutací meruna

Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 90 kč
Jak první Češka objela svět (7 kontinentů,
68.175 km, nonstop 3 roky)
4TET
Datum konání: 15. 5. od 19:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 460 kč
4TET
tenor David Uličník
baritone 1 Jiří Korn
baritone 2 Jiří Škorpík
bass Dušan Kollár
Taneční odpoledne s písničkou
Datum konání: 17. 5. od 19:30

Místo konání: II. Hradní nádvoří
Program:
- příjemné posezení s „tatrováky“
- sobotní spanilá jízda po okrese
Strakonice
- vystavení vozů na II. hradním nádvoří
- prohlídka obce Hoštice + vzácný host
- vyjížďka autobusem RTO po okolí
Příjezd bude již v pátek.
Směr od Prahy, Strakonic a Písku po
silnici R4 (neplacený úsek) sjezd do
Mirotic a dále směr Lom a dále dle
směrovek.
Směr od Plzně po silnici č.20 do Sedlice,
dále směr Mužetice a dále dle směrovek.

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 60 kč
Koncert skupiny Jistem
Datum konání: 21. 5. od 19:30
Místo konání: Rytířský sál
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Datum konání: 27. 5. od 19:30

Na kole kolem světa
Datum konání: 11. 5. od 19:30

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 390 kč
Vojtěch Dyk s Tatianou Vilhelmovou míří do
Strakonic. Záda jim bude krýt Belmondo.
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Tento rozhovor se konal opět s velkým talentem z našich končin, a sice se Sárou Veselkovou, jejíž parketou je snowboard. V kategorii
juniorů vládne celé republice v disciplíně zvané slopestyle a je vícemistryně ČR snowboardcrossu. Tak pojďme na to!

Evka Samková je velká inspirace,
říká talentovaná patnáctiletá snowboardistka Sára Veselková

Otázka na úvod je jasná. Kdy a jak ses
dostala na svah?
Protože naši trávili na horách hodně času, stoupla jsem
na lyže už ve dvou letech. Na snowboard pak v pěti. Byl to
takový moc hezký „plasťák“ po bráchovi. Závodně jsem
začala jezdit na Zadově v devíti letech. Pod vimperským
klubem Snowriders.
Jakým směrem se poté tvá kariéra začala utvářet?
Ve dvanácti jsem přišla do Snowboardové akademie ve
Špindlerově Mlýně, kde jsem strávila dvě sezony a závodila ve slopestylu. Potom jsem rok trénovala s bráchou
různě v zahraničí - všude, kde se naskytla možnost. Nyní
jsem ve svých patnácti, od září minulého roku ve snowboardcrossové reprezentaci. Tréninky jsou samozřejmě
daleko tvrdší a jezdíme trénovat i závodit do zahraničí.
Jaké to je pro patnáctiletou dívku reprezentovat
Českou republiku?

zvědavá, jak se vše bude dále vyvíjet.
Jaké úspěchy bys vyzdvihla na nejvyšší
pomyslný stupeň?
Nedá se říci, co je můj největší úspěch. Letos jsem
juniorská vícemistryně republiky ve snowboardcrossu
a juniorská mistryně ČR ve slopestylu. V minulých letech
jsem na závodech Světového poháru ve slopestylu zajela
první místo v ČR a druhé místo v Rumunsku, ve třinácti
jsem vyhrála dětskou olympiádu. Ale moc mě těší i několikanásobné vítězství v krajských závodech.
Přibližně před měsícem jsi přiletěla z Číny. O co
konkrétně šlo?
Zúčastnila jsem se Mistroství světa juniorů v Číně a byla
to velice cenná zkušenost. Byli tam závodníci do dvaceti
let a někteří dokonce byli už i na olympiádě v Soči, takže
konkurence byla opravdu velká.
Co jsi od toho čekala a jak to pro tebe
nakonec dopadlo?
Vůbec nic jsem od toho ve svém věku nečekala. O to
víc jsem byla šťastná, když jsem postoupila z kvaliﬁkace
do rozjížděk pro čtyři závodnice. S kamarádkou jsme byli
čtrnácté v týmech. Nejdůležitější bylo ovšem to, že jsem
skončila na sedmém místě ve své kategorii, a nominovala jsem se tak na světovou juniorskou olympiádu, která
se bude konat příští rok v norském Lillehammeru.
Co očekáváš od toho, až za pár let budeš muset přejít k dospělým? Bude to těžké?

Jsem určitě moc ráda. Snowboardcrossová reprezentace rozšiřovala svůj juniorský tým a mě oslovila na základě úspěchů ve slopestylu, takže tuto sezonu jsem jezdila
převážně tuto disciplínu, což byla pro mě určitá změna.
Díky tomu jsem vyježděnější a zkušenější, tak jsem sama
14

Je pravda, že dokud Eva Samková nevyhrála olympiádu v Soči, byl snowboardcross a vlastně i snowboard celkově velmi málo podporovaným sportem, jak od médií,
tak i ze strany ﬁnancí, které do sportu přicházejí. Teď, i na
základě Evy úspěchu je přeci jen o snowboardingu více
vědět. Více holek a kluků začíná jezdit a v reprezentaci je
nás podstatně více než v minulých letech. Řekněme, že
základna je celkem i široká. Pak jde ale také o to, zda
jsou rodiče ochotni nebo jestli mohou pomoci po ﬁnanční
stránce, protože tento sport je celkem nákladný. Všechny
cesty do zahraničí, ubytování, permanentky si hradíme
sami. Svaz platí pouze trenéry, realizační tým a „velké“ závody jako bylo nedávné Mistrovství světa juniorů
v Číně. Ostatní je na rodičích a částečně sponzorech.
Kam všude s reprezentací v sezoně jezdíte?
S reprezentací jezdíme hlavně po alpských zemích.
Nejvíce asi do Rakouska, Itálie a také Německa.
Jak probíhá organizace závodů? Je vše na
vysoké úrovni?
Organizace závodů je celkem na dobré úrovni. Například v té Číně to bylo opravdu vyšperkované. Často záleží
i na počasí, které hodně ovlivňuje samotnou organizaci
závodů, a to hlavně sníh, kterého je někdy málo a někdy
zas až moc.
Jezdíš tedy dvě disciplíny. Jak bys je porovnala?
Co se týče výkonnosti, tak je těžší slopestyle, kde jde
hlavně o celkovou mrštnost. Na skákání je třeba mít
osvalené celé tělo pro dobrý odraz a také kvůli pádům.
Pro většinu lidí, kteří jezdí na snowboardu jen pro zábavu, by pád na dvacetimetrovém skoku znamenal rovnou
transport do nemocnice. Jde zde také hodně o odvahu.
Jít do toho po hlavě, pořádně se naburcovat a nebát se.
Ve snowboardcrossu jde zase především o výbušnost,
o dravost dostat se dopředu, takže tady je potřeba hlavně síla v nohou. Člověk tu musí být také ale samozřejmě
odvážný. Kolikrát se stane nějaký pád soupeřů a je potřeba ihned reagovat na danou situaci.
Máš už nějakou takovou zkušenost?

Přechod k dospělým není tak složitý jako v jiných sportech. Není výjimkou, že šestnáctileté, sedmnáctileté holky
se účastní závodů dospělých. Nicméně právě věk okolo
sedmnácti určuje budoucnost. Je to věková hranice, kdy
se to láme. Jinými slovy buď u toho zůstaneš, nebo ne.
Musíš do toho šlapat naplno, protože už se to selektuje
na závodníky, kteří se chtějí dát na proﬁ dráhu a na snowboardisty, kteří jezdí závody spíš pro radost. Pak už je jen
na trenérovi, zda tě nominuje do závodů dospělých.

Moc jsem toho osobně nezažila, snowboardcross jezdím prakticky jen jednu sezonu. Snad jednou jsem se
postrkávala se soupeřkou, ale naštěstí jsme nespadly
ani jedna. Na nedávném Mistroství republiky jely přede
mnou holky, které na skoku spadly. Já měla celkem
rychlost a byla jsem nucena strhnout prkno na stranu,
abych do nich nenajela. Pak už šlo jen o to, kdo bude
dřív na nohou a dojede do cíle dříve. Pro mě to bohužel
nedopadlo dobře. (úsměv)

Jaká je u nás v Čechách základna? Ještě
před pár lety jsme třeba právě o snowboardcrossu téměř vůbec neslyšeli…

Nemůžu se nezeptat na zranění. Stalo se ti nějaké
zranění vážnějšího charakteru?
Ve snowboardcrossu jsem zatím žádná zranění nezaži-

SPORT
la, ale ve slopestylu jsem měla asi už čtyřikrát otřes mozku, zablokovanou krční páteř. Naštěstí jinak nic horšího.
Předpokládám, že tvůj vzor nemůže být jiný než
olympijská vítězka Eva Samková. Nebo se mýlím?
Evka Samková je samozřejmě velkou inspirací. Ze
světových závodnic bych ale určitě ráda zmínila jméno
Torah Bright. Torah jela v Soči slopestyle, snowboardcross i u-rampu - to je důkaz, že se dají dělat různé

disciplíny naráz. Je to rozhodně nejuniverzálnější snowboardistka, co se týče disciplín, na světě.
Co máš teď v plánu a na co se nejvíce těšíš?
Nejvíce se těším na světovou olympiádu v Norsku,
v kategorii do sedmnácti let. Ráda bych tam jela obě
disciplíny, ale ještě neznáme přesné instrukce, ty se
budou teprve řešit. Jinak zatím nevím, kam budu směřovat, to ukáže až čas. V neposlední řadě nechci dávat

na druhou kolej školu a pevně věřím, že strakonické
gymnázium se mi podaří dotáhnout do zdařilého konce.
Ale hlavně mě čeká letní příprava u oceánu na surfu!
Ještě chci poděkovat všem, co mě podporují, sponzorům, reprezentaci, trenérům, taky bráchovi za skvělej coaching a hlavně rodičům!
Roman Škoda
foto: Dominik Veselka

S Veronikou Bucifalovou už vyšlo nejen v okolí Strakonic několik článků a rozhovorů. Jsme velice rádi, že radostně kývla i novinám MAXIM. Rozhovor
směřuje k jejím hokejovým začátkům, k dalším hokejovým krokům či se také z velké části debatovalo o jejím působení v ženské hokejové reprezentaci.

Musím říct, že povolání do reprezentace žen byl opravdu strašně milý šok, tvrdí
patnáctiletá hráčka ledního hokeje, nebývalý talent a dříč, Veronika Bucifalová
Jak ses k hokeji dostala?
Vlastně úplnou náhodou. Vděčím za to sušickým fotbalistům, tímto jim děkuji. Když jsem totiž měla jít do
první třídy ZŠ, tak jsem moc chtěla hrát fotbal - bohužel
mamce tenkrát řekli, že holky neberou a musím říct, že
jsem z toho byla smutná. Mamka ale šla do školy pro
moji starší sestru a zrovna někdo rozvěšoval náborové
letáky na hokej. Zeptala se, zda vezmou i holku a odpověď nebyla tentokráte záporná. Prý že to nebude žádný
problém, že si akorát musím vzít brusle a helmu třeba
z kola. Tak jsme koupili klučičí brusle v bazaru a vyrazili
na trénink na zimní stadion v Sušici.
Jaké byly začátky mezi opačným pohlavím?
Začátky byly docela těžké. Kluci, ke kterým jsem nastoupila, bruslili už dobře a hráli už i zápasy. Já sotva na
bruslích stála, ale trenéři mi dali perfektní základ a postupem času jsem se stala na hokeji závislá.
Jak na to reagují příbuzní a kamarádi, že tak úspěšně
reprezentuješ ženský hokej jako takový?
Moje rodina mi fandí, ale to je asi normální. Naši jezdí
skoro na všechny zápasy, občas se přijde podívat i babička s dědou, teta se strejdou a tak. Kamarádi taky,
spíše tedy kluci.
V jakých týmech jsi již nastupovala a kde
hraješ nyní?
Začínala jsem tedy tehdy v Sušici pod vedením pana
Korala a pana Ciňka. Pan Koral dnes vede v Sušici
muže a občas si s nimi chodím také zatrénovat. Hlavně je potřeba říct, že holky dokud můžou, tak trénují
s kluky, což je zatím i moje situace, u kluků bych ráda
zůstala, co nejdéle to půjde. S nimi jsem nastupovala
mimo Sušici i ve Strakonicích, kam jsem přestoupila
v roce 2007. Roku 2014 jsem hostovala v Příbrami,
kde hraju dodnes pod vedením pana Furcha. Za ženy
jsem hrála od svých jedenácti let za HC Plzeň a chvilku
jsem hrála také za HC Berounské Lvice. V lednu tohoto roku jsem dostala nabídku na hostování v HC Slavii
Praha, kde jsem do dneška. A také nastupuju od roku
2010 v reprezentaci.
Jaké je to reprezentovat Českou republiku? Nastupuješ za reprezentační výběry už od mala?

Holky mají jenom tři reprezentační týmy. Na rozdíl od
kluků máme jenom reprezentaci do patnácti let, pak
juniorky do osmnácti let a nakonec seniorky - tedy ženy.
Ve svých jedenácti jsem poprvé nakoukla do repre do
patnácti let, kde jsem poté pravidelně nastupovala.
V roce 2014 jsem dostala pozvánku do repre juniorek, s kterými jsme před pár měsíci v lednu skončily
v Buffalu čtvrté. A pozvánky do seniorského výběru si
cením asi nejvíce. Musím říct, že to byl opravdu strašně
milý šok. Společně s týmem jsem odehrála Turnaj čtyř
zemí ve Švýcarsku, který jsme vyhrály. Zaznamenala
jsem i nějaký ten bodík za asistenci a myslím, že jsme
předvedly perfektní týmový výkon. Především výhra nad
Švýcarkami byl mimořádný skalp – ten pocit porazit
třetí ženský tým z olympiády je nepopsatelný. Pak jsme
vyhrály dvakrát přátelské utkání proti univerzitnímu
týmu USA Washington Pride.
To je tedy obdivuhodná sbírka. Vraťme se ale ještě k
MS v Buffalu, kde jsi reprezentovala juniorský tým do
18 let coby patnáctiletá. Jak probíhal boj o sestavu?
Před MS proběhlo několik kempů, na které jsem byla
pozvána a kterých jsem se všech zúčastnila. Jsou to
klasické hokejové kempy, kde je převážně za den dvakrát led a dvakrát suchá příprava. Dělali jsme různé
testy jak na ledě, tak v tělocvičně a pak přišla pozvánka na MS. Měla jsem velkou radost samozřejmě. Byla
jsem jedna z nejmladších účastnic, hrála jsem ve čtvrté
lajně, takže až tak moc příležitostí se předvést nebylo.
Vždy když mě trenéři pustili na led, tak jsem tam chtěla
nechat maximum – a věřím, že se nemám za co stydět.
Předpokládám, že ses do týmu juniorek dostala na
základě tvých individuálních výkonů z reprezentace
do patnácti let. Je to tak?

Nedokážu si představit, co to pro tebe vše musí
znamenat. Uvědomuješ si, co jsi ve svém věku už
dokázala?
Já hlavně děkuju trenérům za důvěru, kterou do mě
vkládají. Já se jim musím za to odměnit dobrými výkony
a splatit tak tu důvěru. Také jsem šťastná, že jsem se
potkala se špičkovými hráčkami, které si už hokejem
vydělávají. Byla to obrovská zkušenost a další nakopnutí. Mám ještě co zlepšovat a tohle byl dobrý impulz
do další práce.
V čem si myslíš, že vynikáš?
Těžko říct v čem vynikám. Jsem útočník, převážně
hraju křídlo nebo i centra. Myslím, že mám dobré bruslení a držení puku a hlavně jsem týmový hráč, což je
dost důležité. Myslím, že umím na holku dobře vystřelit,
dost často mě trenéři při přesilovkách nechávají na postu obránce. Hokej je můj život. Jak říkám, mám ještě
co dohánět, zdokonalovat, ale to je na tom to nejlepší.
Jaký gól považuješ za nejdůležitější ve své prozatímní kariéře?
Právě na MS v Buffalu při zápase Švédsko x ČR jsem
hned při prvním střídaní dala důležitý gól. Tento zápas
byl pro nás klíčový, musely jsme ho vyhrát, abychom
pak dále mohly hrát o bronz. Ten se nám bohužel nepovedl, nakonec jsme skončily čtvrté, ale ani to není ostuda - byly jsme druhým nejlepším evropským týmem
světa. Ve ﬁnále hrál pozdější vítěz USA proti Kanadě
a my podlehly Ruskám..
Roman Škoda
foto: Martin Mašek

Loni jsem byla posledním rokem kapitánkou reprezentace žen do patnácti let a měly jsme skvělou sezonu,
takže asi jo. Bohužel v této kategorii jsou jenom turnaje,
MS tam není. Dostat se hned na další MS reprezentace
žen do 18 let v Buffalu bylo i z tohoto důvodu super. Já
už jsem nějaké turnaje v USA odehrála před tím, ale MS
bylo úplně jiné. Na zápasy chodila hromada lidí hlavně
kvůli tomu, že je tam ženský hokej velice populární a na
vysoké úrovni, takže skoro vždy bylo na zápasech plno.
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Zkuste si golf
se zvýhodněným balíčkem
pro úplné začátečníky!

objednávejte na recepci
Golf Resortu Písek
Kestřany 70, Kestřany,

nebo na adrese:

www.jdunagolf.cz
16

