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Tři králové
a třemi mágy přinášejícími své dary. Pouze se
dvěma mudrci se setkáme v katakombách sv.
Marka a Marcellína, zatímco v Domicilliných
katakombách se čtyřmi. Dnes vžitý počet tří
mudrců vychází z počtu symbolických darů
popsaných v evangeliu; zlato označovalo
královskou moc, kadidlo Kristovo božství
a myrha - Ježíšovo lidství.

To, že svátky vánoční již pominuly, ještě
neznamená, že pohoda vánoční v prvním měsíci
v roce je již zcela zažehnána. 6. leden je totiž
ztotožněn s liturgickou tradicí, svátkem Tří králů.

Podle pozdních legend byli prý údajně Tři
králové apoštolem Tomášem vysvěceni na
biskupy a po letech misionářského působení
měli zemřít několik dní po sobě. Podle legendy
byli také pohřbeni ve společném hrobě. Tři
králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni,
avšak jsou uctíváni jako patroni poutníků
a hříšníků.

Mudrci z Východu, tradičně označováni jako
Tři králové (Kašpar, Melichar a Baltazar),
jsou postavy z Matoušova evangelia, které
navštívily Ježíše krátce po jeho narození
v Betlémě. Nikde v evangeliu není zaznamenán
přesný počet těchto putujících mágů, a proto
i ve starokřesťanských výkladech jejich
počet kolísá od dvou až po dvanáct. Jejich
nejstarší dochované vyobrazení je v římských
Priscilliných katakombách, kde v Řecké
kapli z počátku třetího století nalezneme
fresku sedící Panny Marie s Dítětem na klíně
pokračování na straně 2
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Tři králové
Ostatky svatých Tří králů podle legendy
nalezla svatá Helena, která je přivezla
do Konstantinopole a později darovala
milánskému biskupovi. Po dobytí Milána
roku 1158 císařem Fridrichem Barbarossou
kolínský arcibiskup Rainald z Dasselu převezl
tyto ostatky do Kolína nad Rýnem, kde je uložil
do chrámového pokladu kostela sv. Petra.
Ostatky Tří králů se staly místem úcty mnoha
poutníků - jeden z významných zlatotepců
Mikuláš z Verdunu pro ně zhotovil relikviář ze
vzácných materiálů. Od roku 1948 je tento
relikviář umístěn v centrální gotické lodi před
hlavním oltářem kolínského dómu.
Dnes můžeme diskutovat a pochybovat
o autenticitě mnoha legendárních textů
a o smyslu několika vět z Matoušova evangelia,
které vyprávějí příběh putujících mudrců do
Betléma. Jistě právem si můžeme klást otázku,
zda naši oblíbení „Tři králové s tím černým
vzadu“ vůbec existovali. Evangelní vyprávění
vánočních událostí však především odráží Boží
lásku k člověku, která jde až do krajnosti. Bůh
v Ježíši Kristu přichází pro každého – židy,
pohany, chudé pastýře i krále.
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Redakce MAXIM tímto pevně věří, že jste si užili
vánoční svátky a přeje Vám krásný rok 2016,

doufejme prožitý se zdravím, láskou, klidem.
Roman Škoda

AKCE
VÝPRODEJ
BRÝLOVÝCH
OBRUB
ZA 1, KČ

Akce platí při zakoupení kompletních brýlí s brýlovými čočkami Hoya. Akci nelze kombinovat s jinými slevami.
Platnost akce je do 19.2.2016 nebo do vyprodání zásob. Více informací v prodejnách Axis Optik.

www.axis-optik.cz
Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38
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Většina lidí vůbec netušila, kde je Evropa,
říká o amerických občanech Jan Andrle.
ladelphie, Atlantic City, Baltimore a také jsme
se podívali na Niagarské vodopády.“

Dnes je velkým trendem mladých lidí cestovat po světě. Možnosti k tomu vyloženě
nahrávají, tak proč nezískávat nové zážitky
a zkušenosti mimo naše hranice, ba co víc
dokonce za Atlantikem. Pražský student ze
Strakonic Jan Andrle tuto příležitost využil
a odcestoval do zámoří se svou přítelkyní.
Společně si vybrali Spojené státy americké,
kde pobývali celé tři měsíce.

Jak sám říká, tím skončilo cestování po východní části USA. Dále pokračovali do končin,
na které se těšili nejintenzivněji. „Nejvíce nás
lákala Kalifornie. Náš okruh začal v Las Vegas,
kde jsme samozřejmě navštívili nějaká známá
kasína. Poté jsme přejeli přes Grand Canyon
a jiné přírodní parky do San Francisca, kde
jsme strávili tři dny. Naše cesta skončila v Los
Angeles, odkud jsme se vrátili zpět do České
republiky,“ vzpomíná na pouť napříč západním
pobřežím, přes které cestovali s dalšími třemi Čechy. A co na Honzu nejvíce zapůsobilo?

by si přáli. „Na Floridě svítí slunce, moře je
teplé a pláže nádherné. Také jsme navštívili
letos Itálii, kde jsme objeli plno historických

Sám Honza se netají, že vycestovat na delší
dobu do zahraničí jej lákalo již dlouho. „Chtěli jsme strávit prázdniny jiným způsobem
než jako obvykle a odcestovat pryč se nám
jevilo jako ideální možnost. Také nás lákala
ta obrovská zkušenost a v neposlední řadě
i zlepšení jazyka,“ vysvětluje své důvody. Se
svou přítelkyní pracovali jako plavčíci v Hersheyparku, což je zábavní park v Pensylvánii.
Tato lokalita se vyskytuje na severovýchodě
USA, čehož oba dobrodruzi rádi využili k cestování a poznávání nových míst. „V pracovním
období jsme se snažili co nejvíce cestovat
o víkendech, které jsme měli volné. Navštívili
jsme přibližně tři hodiny vzdálený New York
a Washington, stihli jsme se podívat do Phi-

„Rozhodně Golden State Bridge v San Franciscu a slavné pláže v Los Angeles,“ říká stručně
bez delšího přemýšlení.
Jan Andrle tvrdí, že se vrátil s mnoha zážitky,
které by jej před odjezdem pochopitelně ani
nemohly napadnout. „Samozřejmě, že samotná
práce plavčíka pro nás byla velkým zážitkem.
Další nezapomenutelné momenty jsme zažili
při cestování, nicméně v paměti mně určitě
utkví čínští studenti – kolegové plavčíci – kteří
teprve až v USA zjistili, že se u nás na západě
nejedí psi,“ říká s úsměvem a ihned reaguje
na americké sebevědomí a především „znalosti“. „Většina lidí vůbec netušila, kde je Evropa.
Také nám tvrdili, že tam u nás není dostupné
žádné zboží, že pouze u nich v Americe mají
všechno,“ vzpomíná.
Do USA by se Honza jednou s pohodou sobě
vlastní rád vrátil, leč jen na dovolenou, a to
ideálně na Floridu, na kterou neměli čas, jaký
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památek. Na další roky prozatím nevíme.
Vydáme se tam, kde bude bezpečno a teplé
počasí,“ má jasno.
Přes svoji cestovatelskou vášeň si je Jan
Andrle jistý, že v budoucnu hodlá žít v Čechách,
kde ctí zdejší zvyky, tradice a celkovou kulturu.
„Když někam odcestuju, vždy se pak rád vracím
a těším zpátky do Čech,“ dovršuje patrioticky
svůj výklad.
Roman Škoda
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!
Pokračujeme ulicí Radomyšlskou č. p. 510, který patřil panu Josefu Uldrychovi zaměstnanci ČZM
a jeho manželce Marii. Měli dvě dcery Hanu a Alenu. Ty zde nebydlí a dům je prodaný. Posledním domem této řady je č.p. 502, kde bydlel profesor pan
Josef Křivan s manželkou, bydlela zde i sestra paní
Křivanové paní Procházková. Bydlíval zde dřív též
známý operní zpěvák Jindřich Jindrák, strakonický
rodák absolvent zdejšího gymnázia. Od roku 1957
byl členem opery Národního divadla v Praze. Narodil se 4. 11. 1931 a zemřel 26. 11. 1993 v Ústí
nad Labem. Dům je na prodej. Následuje zarostlá
vykoupená zahrada, která bude součástí severního
obchvatu města. Za ní je ulice Nerudova. O ní zase
někdy jindy. Když ulici přejdeme, jsme u čísla p. 499
patřící rodině Minářů. Maminka syna Miroslava dělávala ve Fezku. Posledním domem v řadě je č.p.
101, což je novostavba, kde bydlí Němců. Jeden
čas zde v garáži mívali malou prodejnu. Vlevo stojí tři
domy a proti nim je opět řada garáží. Prvním domem
je č. p. 540, kde žil úředník dráhy pan František
Chemíček s manželkou Annou, po té rodina Říhů,

Původní 1. budova nemocnice z roku 1892 vchod
z ulice Lidické.

nictví. Vedle, kde je dnes pozemek Okresní nemocnice, měl zahradnictví pan Josef Troška. Ten zde
nebydlel a moje maminka mu přes léto pomáhala.
Se sestrou jsme sem často odpoledne po škole
chodili a pomáhali ve skleníku přesazovat sazenice.
Dnes je pozemek již součástí Okresní nemocnice
u níž se chvíli zastavíme.
Prvním domem s č.18 je to svobodárna a v přízemí
je hepatitidní poradna, následuje dům č. p. 423, kde
bydlí doktoři a personál nemocnice. V roce 1984 se
staví gynekologicko-porodnický pavilon, otevřený byl
roku 1987 za primáře pana MUDr. Dušana Gregory.
Po zrušení očního, krčního, nosního a ušního oddělení v Husovo ulici se oční oddělení stěhuje do pravého
křídla pavilonu. Vůbec první budovou otevřenou 1. 9.

Nemocnice, dnes na poli stojí domy
Kdysi zahradnictví K. Trošky

1892, do které se vcházelo z Pražské, později Siebertové, nyní Lidické ulice a bylo to v místě pozdějšího dětského oddělení. Nad je budova, kde se provádí odběry
krve a má zde ordinaci pan MUDr. Hanáček. Zde dřív
bývala kuchyně, prádelna, ubytovna řádových sester
a kaple. Za mého mládí se zde v patře promítaly jedenkrát týdně filmy. My jsme sem od Homolků přelezli přes
plot a chodili na kino. Občas jsme byli vyhnáni. Nad
tímto objektem je chirurgický pavilon otevřený 28. 9.
1926, nástavba byla provedena roku 1964, nové ope-

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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rační sály přistavěny v roce 1988 a v roce 2009 začíná
přístavba a přestavba do současné podoby. Kousek
vedle se nachází pavilon interny otevřený v roce 1941.
Je v místě bývalé plynárny č.p. 348 a bývalého tržiště.
V roce 1999 začala jeho velká přestavba do nynější
podoby. Pod ním je Infekční pavilon otevřený v roce
1932 a po přestavbě znovu otevřen v roce 1989. Je
zde celá řada pavilonů jako patologickoanatomický /
dříve prosektura s márnicí/, zubní poliklinika/ přestavěná v roce 2000 na lékárnu/, Zdravotnická záchranná
služba a pohotovost v patře s ředitelstvím nemocnice

Původni stará chirurgie ze zadu.

která měla dvě děti, s jejichž synem Zdeňkem jsem
kamarádil. Dnes zde žije rodina Jelínků.
Dalším domem je č. p. 541, v němž bydlel řezník
pan Theodor Lederer s manželkou Marií. Měli menší hospodářství a na pole nad majerovo loukou jsme
jim s maminkou a paní Kohoutovou chodili pomáhat
vybírat brambory. Měli dva syny Zdeňka a Theodora.
Dnes zde bydlí Novákovi. Posledním domem je č.p.
326, kde žijí Machů a za nimi je uzamčená zarostlá
zahrada sousedící s nemocnicí. My budeme pokračovat dál směrem do města a dojdeme k domu č.p.
429, kdysi zahradníka pana Karla Trošky, který zde
žil s manželkou Julií. Za domem měl velké zahrad-

Vjezd do nemocnice

a další v celém areálu: kuchyně, jídelna, bufet, prádelna, vrátnice s optikou atd. Dnes se před lékárnou
provádí vydláždění prostoru a tím dojde k rozšíření
parkoviště. Pod nemocnicí stojí kiosek, zde bývalo ovoce a zelenina, květiny i občerstvení. Poslední na místě
zbouraných objektů a hospodářských budov Bažatů je
dnes parkoviště, které o strakonických poutích slouží
jako koncertní. A to je pro dnešek vše.
Rád přivítám doplňky, opravy i fotografie a vzpomínky pamětníků na ulice Čelakovská, Hrnčířská,
Zátkova, Na Ohradě a Havlíčkova a Zvolenská, které v současné době zpracovávám.
Malirsky.J@seznam.cz nebo na
tel. 723 158 306

Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Bezděkovská 30, Strakonice 386 01
727 818 359
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Chrudoš od Otavy
jako jedno z dvanácti dětí. Své dětství strávil v Pošumaví, ale také ve Štěkni a Žichovicích, kde jeho otec dělal
panského lékaře u knížete Gustava Lamberga. Studium prožil v Písku, Klatovech a na přání otce se vydal
do Vídně věnovat se medicíně, kterou však brzy opustil.

Uvědomit si o těch, které máme kolem sebe, že jsou
něčím výjimeční, někdy trvá tak neskonale dlouhý čas,
že jim někdy nestačíme ani říci, jak nám přirostli k srdci
a jak jsme na ně pyšní, a oni odejdou do věčných lovišť,
kam už za nimi nemůžeme. Vyhnout se něčemu podobnému lze jednoduše, stačí jim děkovat a oplácet jim
lásku pokaždé, když jste v jejich blízkosti, a to ačkoliv se
to může zdát jako naprostá banalita.
Za dva roky tomu bude sto sedmdesát let od narození a pětadevadesát let od úmrtí českého spisovatele,
představitele realismu a venkovské prózy, který svým
srdcem dokázal na stránkách svých více jak čtyřiceti
románů, povídek, různých črt, fejetonů i skic zachytit
region šumavský, za což ho mnozí čtenáři v České
a Slovenské republice i v okolní Spolkové republice
Německo a Rakouské republice milují dodnes.
Karel Faustin Klostermann se narodil 13. února roku
1848 v hornorakouské obci Haag am Hausruck do rodiny lékaře Josefa a Charlotty ze sklářského rodu Abélé

Šestého ledna 1867 vstupuje do českého spolku
akademického, kde získává nové vlastenecké jméno,
tedy Chrudoš od Otavy; a věnuje se navíc jazykům,
kterých ovládá do té doby úctyhodných deset, včetně
italštiny, angličtiny a rumunštiny, neboť se může
pochlubit vynikající pamětí. V té době vstupuje také
do redakce pročeského časopisu Wanderer a začíná
publikovat své fejetony a povídky, z nichž tu první –
Črty ze Šumavy (Böhmerwaldskizzen) – vydává na
své vlastní náklady v Plzni, kde vyučuje jako profesor
francouzštiny. Následuje drobná próza Rychtářův syn
(Der Sohn des Freirichters) a pak roku 1891 dokončuje
svůj snad nejkrásnější román Ze světa lesních samot
(Aus der Welt der Waldeinsamkeiten), který je otištěn
v časopise Osvěta a brzy si jej mohou čtenáři zakoupit i
v prvním knižním vydání. Román Ze světa lesních samot
zachycuje Šumavu v její původní nedotčené podobě
v polovině 19. století, před zhoubnou podzimní vichřicí
roku 1870, která zničila rozsáhlé plochy šumavského
polesí. Na pozadí románového děje realisticky popisuje
život prostých lidí v pürstinské myslivně a jejím okolí,
úmornou službu lesníků a těžkou práci dřevařů, jejich
souznění s přírodou, apod.
Klostermann se pohyboval ve svých dílech na
národnostním rozhraní, které nebylo za postupujících
nacionálních třenic bez obtíží. Sám totiž pocházel
z německo-českého prostředí, a proto vnímal Šumavu
jako společný domov obou národů a její budoucnost
viděl v součinnosti Čechů a Němců. Svou angažovanost
ve prospěch Čechů vysvětloval jako potřebu pomáhat
menšímu národu, který se chce povznést, a to ve
spolupráci s jinými národy, nikoliv na jejich úkor.
Podpora českého obrození u Klostermanna nikdy
nevedla k protiněmeckému smýšlení. Za Němce se

www.pivnici.cz

nikdy nepovažoval a odmítal rovněž výtky o odpadlictví,
proto v jeho románech nenalezneme žádnou stopu po
národností nesnášenlivosti.
Po dvou letech svého působení ve školství se oženil.
Roku 1898 ale ovdověl a téhož roku se oženil podruhé.
Jeho ženou se stala zámožná vdova po továrníkovi, což
ho finančně zajistilo až do konce života. Na první dívku,
kterou miloval, ale do smrti nezapomněl a nesmírně ho
těšilo, že i ona ho měla v letech stáří stále v paměti.
O vztahu k ženám proto soudil: „Každý se má chovati
k mladé dívce jako k dítěti, k starší dívce jako k sestře,
k staré dámě jako k matce. Má ji ctíti.“ Jak lze navíc
doložit, dobrotu a laskavost Klostermann vyjadřoval
nejen rodině, ale i svým přátelům a zvířatům. Zasazoval
se o pravý kulturní vztah lidí ke zvířatům, předkládal
konkrétní výzvy k ochraně přírody. Tyto své snahy
nejvýstižněji formuloval ve zvláštním spise Kulturní
naléhavost, věnovaném „všem lidem dobré vůle“, kde
mimo jiné zdůrazňuje, „že kdo týrá zvíře, nebude míti
citu ani pro týraného člověka“.
Ale i Karel Klostermann trpěl jednou špatnou náruživostí, mimo spisovatelství, a tím bylo kouření. Denně
totiž dokázal vykouřit čtyřicet až padesát cigaret, ačkoliv
věděl, že se mu tím zhoršuje astma. Dokonce svým zapříčiněním si málem zničil román Suplent, kdy omylem
ještě hořící sirku odhodil do sbírky svého rukopisu, který začal hořet. Ohořelo naštěstí jen kolem osmdesáti
listů, které pak musel pracně doplňovat a podlepovat.
„Kráčím jako spisovatel svou cestou nestaraje se o
to, kam mi ji ukazují blahovolní i zlomyslní kritikové, tak jako v životě trvám na svém přesvědčení. Že
jsem se nedal svésti materielními výhodami, přizná
mi zajisté každý, kdo mne zná. Jmenuji věci pravým
pokračování na straně 10
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NABÍDKA PRÁCE
Seřizovač
vstřikovacích lisů pro výrobu vstřikování plastů.
Požadujeme praxi s touto prací, možnost dalšího
růstu a vzdělávání. Nabízíme práci ve společnosti
s připravovaným významným strategickým rozvojem,
která má vzhledem k novým nasmlouvaným
zakázkám dlouhodobou perspektivu a jistotu práce.
Závod se nachází v průmyslové zóně v Písku.

3 směny. Příprava materiálu na zakázky, převoz
materiálu mezi pracovištěmi, přeskladňování
a zaskladňování. Manipulace s těžkými kusy.
Nabízíme stabilní zaměstnání v perspektivním
podniku oceněném jako Zaměstnavatel regionu
do 500 zaměstnanců, širokou škálu finančních
i nefinančních benefitů.
Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.

Volejte HEYCO WERK ČR s.r.o.

383 337 203

+420 382 206 311

Kontrolor/ka kvality.

Přijmeme řidiče/řidičky nákladního
automobilu.
Tuzemská doprava. Nabízíme plat 25/35tis Kč čistého,
příplatky za práci v noci, příplatky za víkendy a stát.svátky,
pevný výplatní termín. Vozidla DAF XF105. Požadujeme:
ř.průkaz C+E, dig.kartu, profesní způsobilost, praxe
výhodou. Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Volejte ŠINDELÁŘ SPEDITION, s.r.o.
+420 731 123 114

Obsluha obráběcího centra.
Obrábění svařenců. 3 směny. Není nutná znalost
programování. Nabízíme stabilní zaměstnání v
rakouském rodinném podniku, širokou škálu
finančních i nefinančních benefitů.
Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.

Svařenců a obrobků velkých rozměrů. 3 směny.
Nástup možný ihned. Nabízíme zajímavou práci ve
stabilním rakouském rodinném podniku oceněném
jako zaměstnavatel regionu do 500 zaměstnanců,
širokou škálu finančních i nefinančních benefitů. Bližší
informace o volném místě naleznete na našem webu.
V případě zájmu zašlete Váš životopis.
Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.
383 337 203

Jedná se o základní výchovnou nepedagogickou
činnost v domově pro seniory. Požadujeme min. ÚSO
s maturitou v sociálním nebo zdravotnickém oboru,
praxi v oboru (výhodou), znalosti a tvořivé schopnosti
ve výtvarné, hudební a pohybové činnosti, dobré
komunikační a organizační dovednosti, ŘP sk. B
(aktivní řidič), práci na PC.
Volejte Městský ústav sociálních služeb Strakonice
+420 722 095 729

Řidič vysokozdvižného vozíku,
skladník.

Barman-ka / servírka-číšník.
Imperiál casino Stážný. Do mladého kolektivu
scháníme na HPP. Praxe výhodou. Nabízíme
velmi dobré platové podmínky, ubytování zdarma,
personální jídlo, pití. Nástup možný ihned.
Volejte APEX gaming EUROPE a.s.
+420 602 594 596

Elektrotechnik.
Náplň práce: opravy montážních linek, základy
programování PLC automatů, zálohování dat,
mechanické opravy zařízení, opravy pneumatických
a hydraulických zařízení. Požadujeme: vyučení
v oboru (2 roky praxe), čtení technických výkresů,
zkušenost s opravou strojů. Nabízíme: motivující
platové ohodnocení, možnost kariérního růstu.
Bohemia Works, a.s.
Volejte Bohemia Works, a.s.

Řidič/ka mkd.
Požadujeme min. základní vzdělání s praktickou
školou. ŘP“C, E“ - praxe podmínkou, znalost Aj
nebo Nj pasivně Víkendy jsou volné. Mzdové rozpětí:
od 27 000 Kč.Mzdové rozpětí: od 27 000 Kč.
Volejte IPM TRANSPORT, s.r.o.
+420 602 458 333

383 337 203

Pracovník/ce v sociálních službách.

+420 382 206 311

Operátor/ka výroby.
Společnost Amboseli s.r.o. hledá uchazeče.
Požadavky:- dobrý zrak, manuální zručnost
,pečlivost, jemná motorika Nabídka: ubytování
zdarma, práce na HPP, týdenní zálohy
Volejte AMBOSELI s.r.o.
724 984 847

Nástrojař/zámečník.
Pro výrobu vstřikování plastů - na dvousměnný
provoz. Požadujeme min. vyučení, praxi v práci
s nástroji, znalost vstřikování plastů výhodou,
uživatelskou znalost práce s počítačem.
Volejte HEYCO WERK ČR s.r.o.

+420 773 220 105

Hledáme kuchaře/ku.
Místo výkonu práce: Domov pro seniory, Strakonice.
Směnnost: jednosměnný nepřetržitý provoz
s odstupňovaným nástupem. Požadujeme min.
střední odborné vzdělání, vyučení v oboru kuchař/ka,
praxi ve velkokapacitní stravovně (výhodou).
Volejte Městský ústav sociálních služeb Strakonice
+420 383 312 274

Regionální vedoucí obchodních
zástupců.
Nabízíme spolupráci v energetice ve svěřeném
regionu pro zaměstnance, který již má k dispozici
svou vlastní skupinu obchodníků. Nabízíme: portfolio
skupiny RWE, naším call centrem navolané schůzky
s klienty, bezkonkurenční provize a motivační systém,
zpracování sepsaných smluv. Požadujeme: dodržení
předem domluvené minimální produkce.
Volejte ZM Energy s.r.o.
+420 734 204 014
zdroj: UP

Pokud do své firmy hledáte zaměstnance, v novinách Maxim můžete zdarma uveřejnit inzerát
podobného znění. Posílat jej můžete na e-mail redakce: redakce@ocmaxim.cz
9
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Chrudoš od Otavy

jovou, vymyká se mému posouzení. Snad utrpělo,
čemu se říká umění, nemohu za to. Jsem vypravěč,
líčím přírodu, jak se mi jeví. Snad ji vidím subjektivními skly, jiný vidí věci jinak. Bůh mě chraň, abych
mu zazlíval! Prosím jen, aby se mi věřilo, že poctivě
líčím a vypravuji, co jsem viděl a čeho jsem zažil.“

jménem, ať si nad tím krčí nos kdokoliv. Jsem chudobný u vynalézání. Mohu jen o těch lidech, věcech
a situacích psáti, které jsem poznal nebo co jsem
prožil. Pokud jsem dovedl je uvésti v souvislost dě-
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Po těžkém zápalu plic během první světové války se
zotavuje v letním sídle ve Štěkni, kde se věnuje psaní
již od vstávání v půl šesté ráno až do oběda. Odpoledne
chodíval na procházky se svým psem Jokem k řece
Otavě či k rybníku, kde rybařil, ale také choval drůbež.
16. července 1923 se však zapisuje černým písmem.
V tento den umírá pětasedmdesátiletý autor románů
V ráji šumavském, Skláři, Světák z Podlesí, Mlhy na

Blatech, Robinson na Otavě i Ecce homo! a dalších,
Karel Klostermann, jenž se na poslední cestu vydal
vlakem ze Štěkně na plzeňský hřbitov svatého Václava,
kde je dodnes uložen.
Připomenout si jej můžete i dnes, a to nejen jeho
kteroukoliv knihou, ale i jízdou vlakem na trase Plzeň
- České Budějovice a zpět, který je podle něj pojmenován, zahnat žízeň třináctistupňovým strakonickým
polotmavým ležákem i vystoupat na rozhlednu na vrchu Javorník, která se poprvé otevřela 28. srpna 1938.
Jméno po něm ale nese i studánka ve střední části
Moravského krasu. Karel Klostermann tedy žije stále,
ač jeho fyzická schránky již dávno není.
Josef Němec

KomeRční ÚvěRy pRo
Roční úroková
sazba p.a. od

1,2%

Splatnost
v letech až

25

· společenství vlastníků jednotek
· bytová družstva
· stavební bytová družstva
Úvěr až
v mil. Kč

50

vhodné pro:
financování ReviTalizace - opravy a stavební úpravy nemovitostí
financování Koupě nemovitosti stávajícími nájemníky (např. pRivaTizace)
Refinancování stávajících úvěrů na výše zmíněné
více informací na : www.realitytrade.cz/financování
Tímto produktem nelze financovat:
· Sdružení (spolky) vlastníků
· města a obce
· Developery a jiné komerční subjekty

Pracejovice 8, 386 01 Strakonice
tel.: + 420 602 271 334
e-mail: petr.strbacka@gpf.cz
www.realitytrade.cz/financovani

Země hřmícího draka

Dnes se budeme věnovat jedné z nejméně prozkoumaných zemí světa. V zemi, kde nevládne jediný obchodní řetězec, kde neuvidíte žádný semafor.
Budeme se věnovat zemi, která oplývá himálajským
královstvím a zemi, kde národní štěstí je důležitější
než ekonomická prosperita, leč s ní úzce souvisí.
Bhútán je vnitrozemský stát v jižní Asii ležící na
východním konci himálajských hor. Na jihu, východě a západě sousedí s Indií, na severu s Tibetskou autonomní oblastí. Od nedalekého Nepálu je
Bhútán oddělen indickým státem Sikkim. Téměř

padesát procent rozlohy se nachází v nadmořské
výšce přes 3000 metrů nad mořem, lesy pokrývají více než padesát pět procent rozlohy země.
Na většině území převládá chladné a suché vysokohorské podnebí, na jihu země se vyskytuje
subtropické klima vlhkého monzunového typu.
Hlavní město Bhútánu je Thimphu.
Není přesně dané, kdy se tato země zapsala do naší
bohaté historie. Historikové se vesměs domnívají, že
Bhútán osidlovaly kmeny z Tibetu, a to v devátém
století. Svůj vlastní stát zde Bhútánci vytvořili ve sto-

letí jedenáctém. V sedmnáctém století se Bhútán
stal knížectvím závislým na Tibetu, později na Číně.
V roce 1772 byla země anektována Velkou Británií.
Až po druhé světové válce, roku 1949, kontrolu nad
zahraniční a obrannou politikou převzala Indie, která
se rovněž vymanila z britské nadvlády. Od roku 1971
je Bhútán členem Organizace spojených národů. Pro
naši západní kulturu je prakticky nemyslitelné, že až
v roce 2000 byl v této zemi zpřístupněn internet.
Pozoruhodná je také skutečnost, že od roku 2004
se v Bhútánu nesmí prodávat tabák a s tím spojené
kouření je zde zakázáno zcela.
pokračování na straně 12
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Země hřmícího draka
zachování kultury a náboženství, bez kterého by
život prakticky všech lidí v této zemi ztratil směr
a smysl. Myšlenka vychází z tibetského buddhismu, nicméně tamější lidé věří, že ji lze aplikovat
kdekoliv na světě.

Je patrné, že si tuto zemi bez jejího navštívení jen
těžko představíme. Zkušenosti turistů ovšem nasvědčují, že propadnout tomuto koutu světa není
vůbec obtížné.
Otec současného krále Jigme Singye Wangchuck v roce 1972 definoval rozvojovou politiku
jako snahu nikoliv o co nejvyšší hrubý domácí
produkt (HDP), leč o velké národní štěstí (GNH).
Koncepce této myšlenky spočívá v politickoekonomické ideologii, která zahrnuje i metodiku
jak měřit štěstí. Podle mnoha občanů Bhútánu
ekonomický progres není zárukou štěstí. Vše by
mělo být v harmonii – důležité je, aby lidé měli
přístup ke vzdělání a zdravotní péči, aby se zachovalo zdravé životní prostředí a pochopitelně

V roce 2011 Bhútán dokonce prosadil, aby se koncept GNH projednával v OSN. V nezávazné rezoluci
byly pak členské státy vyzvány k návrhům vlastních
kritérií pro tento koncept. Když OSN naposledy
zkoumalo štěstí obyvatel různých států světa, Bhútánci triumfovali. Pětačtyřicet procent z nich označilo svůj život za velmi šťastný, dalších padesát dva
procent za šťastný.
Podle jiných zdrojů ovšem ne všichni souhlasí s těmito lichotivými čísly. Zejména mladí lidé stále častěji zpochybňují pověst „země šťastných lidí“. Znepokojuje je hlavně
to, že chybějí pracovní místa pro mladé kvalifikované
osoby. Zdá se, že s nástupem globalizace „Bhútán“, který povolil vstup prvním turistům v roce 1974 a demokracii v roce 2008, ztratil určitou část své bývalé harmonie.
Nyní je tedy Bhútán nejmladší demokracií na světě. Pro
nás Evropany je zřejmě paradoxní, že sami Bhútánci dávali po tomto historickém milníku jasně najevo, že demokracie je pro ně nedůstojná, a rozhodně to není něco, co
by mělo nahradit moudrost a vznešenost krále.

LUŠTĚNÍ O CENY
Tajenka z minulého čísla: Radka Dobešová- Kapsova Lhota, Jan Pytel- Strakonice
Výherci minulého čísla: JEŽÍŠEK

Země musí začít řešit především stále se zvyšující toxikománii a alkoholismus. Dokonce roste i kriminalita
jako krádeže či loupeže, což bylo před pár lety v Bhútánu nepředstavitelné.
Je to jednoduše vývoj jednoho státu a nikdo nemůže říci, co je správné. Jisté je to, že král v sedmdesátých letech nechtěl připustit, aby se jeho
země stala terčem invaze Číny nebo sousední Indie. Všichni známe osud Tibetu. Bhútán se začal
zapojovat do mezinárodního systému, postupně
začal komunikovat s okolním i vzdálenějším světem, což dozajista pomohlo a stále pomáhá určité
prevenci svobody, jež je důležitá ze všeho nejvíce.
Roman Škoda

RECEPTY
Plněné slané rohlíčky
NA OZDOBU: sezamová semínka
NA POTŘENÍ: 2 ksvejce
NÁPLŇ: 100 g anglická slanina 100 g niva
TĚSTO: 350 g hladká mouka, 250 g ztužený tuk, 250 ml smetana ke šlehání

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do
28.1.2016) 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 7.2.2016 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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Prosátou
mouku
promícháme
s rozdrobeným tukem a smetanou.
Vypracujeme těsto, ze kterého
vytvoříme kouli. Necháme v chladu
odpočinout nejméně 2 hodiny.
Plátky slaniny nebo vepřové šunky
nakrájíme na proužky. Nivu nakrájíme
nadrobno. Vejce se solí rozšleháme
a později použijeme na potírání.
Kouli těsta rozdělíme na dvě poloviny. Z každé půlky vyválíme kulatou
placku, kterou rozdělíme na osm trojúhelníkových dílů. Nejširší část
každého dílu naplníme slaninou a sýrem. Svineme a vytvarujeme do
rohlíčku. Potíráme rozšlehanými vejci a sypeme sezamovým semínkem.
Plněné rohlíčky přendáme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme
ve středně předehřáté troubě do zrůžovění.
Slané plněné rohlíčky podáváme jako chuťovku k vínu nebo pivu.
www.ecepty.vareni.cz/

KULTURNÍ PROGRAM LEDEN
ŽENA / WOMAN 2015 XV. ročník mezinárodního
fotografického bienále

Termín: 5. 12. 2015 - 30. 1. 2016
Místo konání: Maltézský sál
Mezinárodní fotografické bienále „ŽENA / WOMAN STRAKONICE 2015“ zahájilo svůj 15. ročník
HAWAI na HAVAJI - Tropický ráj uprostřed
Pacifiku

JIHOČESKÉ DIVADLO

Doba konání: 25. 1. od 19:00

Joanna Murray – Smith: ŽENA JAKO DRUH

Místo konání: Dům kultury

Režie: Jana Kališová
Účinkují:
Margot Masonová - Bibiana Šimonová
Molly Riversová - Teresa Branna
Tess Thorntonová - Dana Verzichová

Doba konání: 12. 1. od 19:00

Bryan Thornton - Jan Kaštovský

Místo konání: Rytířský sál

Frank - Tomáš Drápela

Vstupné: 80 kč

Theo Reynolds - Jiří Untermüller

Diashow Miroslava DENEŠE

Čeká nás 30-ti hodinová cesta a po ní
se ocitneme v tropickém ráji. V první části
pořadu prozkoumáme „Big Island nebo také
Velký ostrov jak se největšímu a nejmladšímu
ostrovu souostroví přezdívá. Zastavíme se na
farmářském trhu, vyšplháme se na nejvyšší horu
Havaje Mauna Kea 4205 m.n.m. kde jsou na
jejím vrcholu postaveny teleskopy a observatoře.
Zastavíme se také v národním parku Volcano
ze seznamu UNESCO kde probíhá posledních
17 let stálá sopečná erupce. V druhé části se
přesuneme na nejznámější ostrov Oahu kde je
jedna z nejznámějších světových pláží Waikiki
Beach. Dále se podíváme do legendární vojenské
námořní základny Pearl Harbor. Mimo jiných
se zastavíme na památníku bitevní lodi Arizona
a také na bitevní lodi Missouri.
SETKÁNÍ - 9. ročník přehlídky amatérských
divadelních souborů

16. 1. od 15:00 Divadelní spolek PIKI Volyně –
Čertovská babka
16. 1. Od 19:00 DS J. K. Tyl České Budějovice
– Mátový nebo citron?
17. 1. Od 10:00 TYJÁTR Horažďovice – Jak
jsem ztratil
17. 1. Od 13:00 Divadlo pod plachtou při MěKS
Vodňany – Jakobytramping
17. 1. Od 16:00 DS Podkroví při DDM Praha
5 – Tudorovci
17. 1. Od 19:00 Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice – Dovolená po česku
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 70 kč/představení, děti do 12 let
a ZTP 35 kč
ŽENA JAKO DRUH Divadelní předplatné B

Slovo je mocná zbraň. Zvlášť v ruce obratné
spisovatelky, která si z provokace udělala skvělý byznys. Její knihy „Naprostá bezvýznamnost
mužské sexuality“, „Oškliví podvádějící parchanti“, „Láska a jiná sprostá slova“ nebo „Za vším
hledej postel“ se staly bestsellery. Ale některým
naivním obdivovatelkám pořádně zamíchaly život.
A jedna z nich si přichází vyřídit se svým idolem
účty. S pistolí v kabelce…
Divadlo Járy Cimrmana BLANÍK

Doba konání: 23. 1. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 390 kč
Všem dobře známá budova Národního divadla v Praze. Zde se Mistrovi také nepodařil
husarský kousek a hru BLANÍK zde neodehrál.
Dovolili jsme si tedy jeho herecké společnosti
nabídnout sál ve Strakonicích. Bez mrknutí oka
byla naše nabídka přijata.
Honorář za kus u nás uvedený prý nikomu nevěnují.
Fotografii naší „Zlaté kapličky“ záměrně zachováváme v původní velikosti, aby byla lépe patrná
majestátnost budovy, V prudkém kontrastu je pak
odmítnutí uvedení Mistrova tak stěžejního díla,
jakým hra BLANÍK bezesporu je.
Recenze kusu BLANÍK od odborné divadelní
veřejnosti by bez problémů zaplnily nejen tento
web, ale mnoho dalších.
Pro „Neználky“ v sekci Plakát přidáváme
dochovanoou dobovou fotografii jedné
z auto-bust Mistra.
DRAHOUŠKOVÉ Divadelní předplatné A

Doba konání: 21. 1. od 19:00

DIVADLO KALICH

Místo konání: Dům kultury

Dany Laurentová - DRAHOUŠKOVÉ

Vyhledávaná dvojice našich předních komiků, Jana Paulová a Pavel Zedníček, přichází
s novou komedií!
Drahouškové jsou komedií pro pět herců, která
se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou
zabývá otázkou fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou, jež je i u nás aktuální
a stále palčivější.
Pierre právě přijde o místo ředitele velké televizní stanice, Marion naopak začíná slavit úspěchy
na konkurenčním kanále. Do už tak napjaté situace přichází Mariin první manžel, rozený dobrodruh Francois s žádostí o poskytnutí přístřeší
na pár dní a dcera Julie chce rodičům představit
svého snoubence Alexandra... zkrátka je nade
vše jasné, že to naši Drahouškové nebudou mít
jednoduché...!
Dechové kvintento

Doba konání: 26. 1. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Dechové kvinteto PKF je soubor založený sólo
hráči dechové sekce orchestru PKF - Prague
Philharmonia.
Všichni členové tohoto tělesa jsou laureáty národních i mezinárodních interpretačních soutěží
a koncertně působí též jako sólisté nebo hráči
v jiných komorních a symfonických tělesech. (ČF,
FOK, SOČR, ND )
Dechové kvinteto PKF vešlo do hudebního
podvědomí nejen pravidelnými koncerty na českých pódiích, ale i natáčením pro Český Rozhlas
(kompozice českých skladatelů 20. a 21.st.) a též
i spoluprácí s Českou televizí ( pravidelná spolupráce na advenentních koncertech pro ČT).
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SPORT
Výsledky nejsou vidět hned
Existují lidé, kterým stačí kniha, křížovka s křeslem či postelí, aby si odpočinuli od běžného pracovního dne; jiní ale raději dají přednost
aktivnímu pohybu venku nebo v uzavřeném prostoru, aby pro svoje tělo něco fyzicky udělali. Nejspíš jim nestačí myšlenkové vypnutí, ale vždyť
fantazii se meze přeci nekladou. Někteří ale sport natolik prožívají, že touží potom, aby v té dané disciplíně či oblasti byli prostě ti nejlepší.
Což bere samozřejmě někdy mnoho času, peněz i síly v tom nadále pokračovat.
proto stále pracuji na jejich odstranění a tím
na zlepšení své formy.
Máš nějaké ambice, kam bys to chtěl dotáhnout?
Jak už jsem řekl, stále pracuji na tom být
lepší a lepší. Rád bych se jednou viděl na
předních příčkách v mezinárodním mistrovství
České republiky.
Společně se svým bratrem jezdíš za team
Moto Team EXCEL racing. Jak ti to vyhovuje?
Ano, společně s bratrem jezdíme za Moto
Team EXCEL racing. A jsem opravdu šťastný, že
tomu tak je, že mohu závodit právě za tento tým.
Sportem žije i devatenáctiletý student
Tomáš Trnka, který se již několik let věnuje
motokrosu, tedy motocyklovému sportu na
uzavřených terénních tratích. Právě ty jsou
seřazené podle různé úrovně i kategorie,
včetně samotných motocyklů, na kterých
daný jezdec jezdí, a to podle objemu – tedy
kubatury – stroje. Kam by to rád dotáhl a komu
vděčí za podporu, to a mnohem více prozradil v
následujícím rozhovoru.

Jak často trénuješ? Stíháš vůbec ještě
něco jiného?
Snažím se s týmem trénovat tak často, jak
jen to jde, ať už jde o trénink na motorce nebo
o samotný suchý trénink. Tento sport je velice

V příští sezóně budu znovu jezdit za Moto Team
EXCEL racing, tentokrát ale na motorce Suzuki RM-Z
450. Spravuji svou facebookovou stránku Tomáš
Trnka #396, kde se mí fanoušci mohou dočíst něco
více i o tom, kde mě mohou vidět.

Koncem října ti skončila další sezóna. Jak je to dlouho, co ses dostal k motokrosu a proč právě k němu?
Ano, v říjnu mi skončila další sezóna.
K motokrosu jsem se dostal, když mi bylo
třináct let. To se taťka rozhodl mi koupit první
motorku Suzuki 125ccm 2T.
Nezajímal ses také o něco jiného? Byla to tvoje
volba, nebo tě někdo do toho nutil?
Do té doby – než mi bylo třináct – jsem hrál jiný
sport, a to hokej, který jsem absolvoval jako brankář.
Když jsme ale začali jezdit na motorce, byla to pro
mě jasná volba, že chci natrvalo změnit své zaměření
a začít se naplno věnovat v motokrosu.

náročný na čas. Ale stojí to za to. Když se
ohlédnu za ty roky, tak vidím výsledky, a to je
úžasný pocit.

Jak tuto sezónu hodnotíš? Na co jsi pyšný? Kde
naopak vidíš své slabiny a zlepšení?

Se sportem si automaticky člověk spojí i úrazy.
Jaký byl tvůj nejhorší, pokud vůbec nějaký byl?

V průběhu zimní přípravy jsem si vážně poranil
levé zápěstí, takže jsem se nemohl připravit na
sezónu, jak bych ideálně chtěl. Byl jsem moc
rád, že jsem stihl alespoň začátek sezóny. V té
mi bohužel ale nepřálo moc štěstí, občas jsem
míval problémy se zápěstím. Podpora zvenčí je
však natolik velká, že se chci nadále zlepšovat.
Každý, včetně mě, má někde nějaké slabiny,

Ten to sport je natolik nebezpečný, že i u mě
proběhla některá zranění. K těm nejvážnějším
u mě patřilo poranění krčního obratle, a to v
mých začátcích na závodech v Horažďovicích,
kdy jsem nešťastně spadl z motorky.
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Co plánuješ na příští sezónu? Kde bychom
se o tvém účinkování mohli více dozvědět?

Co bys na závěr rád sdělil svým fanouškům?
Chtěl bych všem především poděkovat –
zejména mé rodině, také Moto Team EXCEL
racing za podporu a všem dalším co mě podporují
na závodech i mimo ně.

Ať se nadále daří Tomášovi, ale i dalším, kteří si
chtějí splnit své sny, ač je to sebevíc náročnější a
někdy i sebebolestivější. Bez snů by člověk totiž
nebyl nikým, jen schránkou bez citů a nadějí.
Josef Němec

SPORT
Už jako malý kluk jsem snil o reprezentování naší země,
říká hráč vodního póla, Tomáš Kopenec.
Tomáš Kopenec patří do malé hrstky reprezentantů českého vodního póla v zahraničí. Tento dvaadvacetiletý strakonický rodák krouží již šestým rokem v
reprezentaci a řadí se mezi vůbec nejtalentovanější a nejlepší zdejší hráče. Tomu, že má silné rodinné kořínky mající silnou vazbu právě k vodnímu pólu, nahrává
i fakt, že jeho bratranec Martin Faměra hraje za katalánský velkoklub Barcelonu nebo že jeho sestřenice Karolína Faměrová žila rovněž jako Tomáš v Nice, kde
vystudovala univerzitu a samozřejmě hrála vodní pólo.
ve Strakonicích hrají většinou mladí jen z důvodu
naplnění přání rodičů. Také u nás chybí adekvátní
finanční prostředky, které tu bývaly. Od toho se pak
odvíjí kvalita hry a celkové podmínky.
Co pro tebe znamená reprezentovat naši zem?
Už jako malý kluk jsem snil o reprezentování
naší země. Splnilo se mi to a pro mě to jsou vždy
nepopsatelné pocity. Moment při nástupu před
začátkem mezinárodního zápasu, kdy si mohu zazpívat
českou hymnu, je pro mě vůbec nejkrásnější.
Jak si Češi vedou v globálním měřítku?
Bohužel tím, že vodní pólo není v České republice
vůbec populární, tak nedostává od státu peníze takové,
jaké by potřeboval. Musím narovinu říct, že jsou to
příspěvky skutečně velmi malé. Jak jsem již zmiňoval
sféru klubovou, tak je to stejné i v národní. Chybí peníze
na to zvednout pomyslný level, následné dobývání na
evropské či světové šampionáty je pak velmi obtížné.
Jaký osobní a týmový úspěch považuješ
za největší?
Na největší týmový úspěch jsme dosáhli v Kanadě,
kde jsem před dvěma lety hrál za Toronto Golden Jets.
Vyhráli jsme první ligu, to byl velký úspěch. Za svůj
osobní úspěch považuju rozhodně to, že jsem se na
začátku této sezóny probojoval do širšího kádru Olympic
Nice Natation (ONN) ve Francii, kde teď působím.
Vodní pólo jsi tedy začal hrát zaručeně kvůli
rodině, že?
Dá se říci, že jsem to měl předurčené, protože celá
rodina buď závodně plavala, nebo hrála vodní pólo.
V pěti letech mě rodiče dali na plavání, nicméně
bratranec a sestřenice hráli pólo a strýc trénoval, tak
jsem se po roce rozhodl k nim přidat.
Co je podle tebe na vodním pólu nejatraktivnější?
Na pólu miluju to, že to není sport o jedné schopnosti.
Člověk musí umět dobře plavat, ale také musí mít
samozřejmě sílu na osobní souboje pod vodou i nad
vodou. Potřebuje umět číst hru a přemýšlet nad
možnostmi, jak a co zahrát, a to všechno v krátkém
horizontu času.
Strakonice mají po celé republice výbornou
reputaci. Je tomu tak i stále nebo je situace horší?
Bohužel musím konstatovat, že tu vodní pólo už
není na takové úrovni, jakou mělo v minulosti. Dřív
tu byli lidi, kteří dělali pólo s láskou a naplno. Dnes

Jak si vedeš ty osobně a tvůj tým? Předpokládám,
že konkurence je veliká.

kávičku nebo sklenku vína, dovedou si to užít. Já na
to ale čas nemám (úsměv). Na druhou stranu tu lidé
nejsou tak přátelští a milí. Pokud člověk neumí plynule
francouzsky, má to tu složité - jak na ulici, tak s úřady.
Jak vypadá tvůj běžný den?

Olympic Nice Natation je profesionální tým, který se
pravidelně zúčastňuje evropských šampionátů a je
plný skvělých profesionálních hráčů. Pro mě osobně
byl úspěch se sem dostat, ale vždycky chci víc, takže
uvidíme, jak to v příštích měsících a letech půjde dál
(úsměv). Jako tým jsme zatím pátí ve francouzské
nejvyšší lize, máme za sebou první polovinu sezóny.
Uvidíme na jaře, jak se budou vyvíjet další zápasy, ale
rozhodně je našim cílem probojovat se do Final Four.

Bydlím hned u moře, takže když je teplo, rád se tam
učím nebo alespoň na chvíli relaxuju o víkendech.
Jinak je to celkem zápřah. Při dvojfázových, někdy
i trojfázových trénincích ještě studuju, takže jak jsem
už říkal, času moc není.

Fanouškovská základna je tedy v zemi galského
kohouta mnohem početnější než u nás?

Kvůli nedostatku času jsem se tam bohužel
nedostal a tuším, že v nejbližší době ani nedostanu.
Nejen kvůli mým obavám z terorismu, ale
i zkouškám ve škole.

Fanoušků chodí nesrovnatelně více. Dá se to poznat
hlavně tehdy, když se porovná nejvyšší liga francouzská
a česká. Je tu mnohem více peněz, což se pak odvíjí na
mládežnické základně a celkově na všem.
Co obnáší život ve Francii?
Žiju na jihu Francie, kde lidé nejsou v takovém
stresu jako u nás. Vždy si zde najdou čas na odpolední

Tudíž jako fanda fotbalu a vůbec celého sportu
ses například na slavný fotbalový stadion Nice
ještě nedostal…

Máš v popředí vodní pólo nebo studium?
Hlavní cíl je pro mě škola, a tak to i zůstane. Chci
ji dodělat a následně se uvidí, co bude dále.
Roman Škoda
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