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Strakonický advent v plné polní
Prožít klidnou dobu předvánoční a těšit se na čas Štědrého dne
a svátků, které na něj navazují, je
v současnosti snad nemožné. Obchodní domy a supermarkety nás
již od konce září začínají skoro až
obtěžovat tím obdobím, co má přijít. Chtějí nám naznačit, že musíme
nakupovat právě teď, protože čím
více dárků koupíte těm, které máte
rádi, tím více jim porostou tržby a vy

Jsem velmi ráda, že můžu být součástí
kulturního dění u nás ve Strakonicích,
říká moderátorka Nikola Šedinová.
Jak se změnila Nikola Šedinová
od doby, kdy vyšel náš společný
rozhovor pro MAXIM v červenci
2014?
Ahoj Romane, v první řadě díky za to,
že jsi mne znovu na rozhovor oslovil.
Po pracovní stránce se toho změnilo
mnoho. Navázala jsem spolupráci se
Strakonickou televizí, což pro Strakoňáky asi nebude úplnou novinkou,
a působím tam jako moderátorka
pravidelného zpravodajského bloku,

www. ocmaxim. cz

Obchodní centrum Maxim Strakonice
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Strakonický advent v plné polní
a to s pohádkami Jak se čerti ženili (v neděli 4. prosince) a Sněhová
královna (v neděli 18. prosince) od
14:30 a 16:30.
Ke druhé adventní neděli neodmyslitelně patří Adventní trhy pod
Rumpálem, které ve dnech 2. – 4.
prosince ovládly hradní nádvoří strakonického hradu. Trubači ZUŠ Strakonice zahájili tuto „tržnici“ s tradičními výrobky a pochutinami již
v pátek odpoledne, aby pak mohla
následovat různá hudební a pěvecká
vystoupení sborů, spolků a skupin,
které byly pozvány, včetně nového
zážitku, tzv. videomappingu. Nesměla samozřejmě chybět ani sobotní
Mikulášská nadílka s otevřením bran
pekelných a živý betlém.
Hudba každého pohladí po duši,
proto není divu, že adventní čas byl
– vánoční koncert ZUŠ Strakonice
(v úterý 29. listopadu v Domě kultury)
a charitativní koncert školních pěveckých sborů v Domě kultury i kostele
svaté Markéty (ve čtvrtek 1. prosince)
– a ještě bude touto kulturou protkán.
si zvýšíte svou karmu. Ale čas Vánoc
přeci nemůže být jenom o tom, čím
někoho obdarujeme a co vlastně nakonec dostaneme pod stromeček,
ale s kým a jak je strávíme.
Od poloviny listopadu v Zámecké
galerii ve Strakonicích probíhá vánoční výstava Domu dětí a mládeže
Strakonice s názvem Andělské vábení, která bude k vidění až do poloviny prosince. Tradičním místem,
kde můžete zhlédnout další výstavu
věnovanou tomuto období, kterou
připravilo Muzeum středního Pootaví – Půjdem spolu do Betléma – je
vystavena v kapitulní síni strakonického hradu, a to až do druhého
svátku vánočního.
První adventní neděle 27. listopadu
byla jako každý rok zasvěcena slavnostnímu zahájení adventu se zvonkovým průvodem. Tentokrát všechno
odstartovalo krátce po poledni. Na
Velkém náměstí se konaly adventní
farmářské trhy a v Infocentru byla
k vidění Vánoční výstava, kterou
odpoledne vedení města slavnostně vyhodnotilo a vítěze obdarovalo.

ního souboru Prácheňáček také
v Domě kultury. Zazpívat si několik
koled můžete i vy sami, a to ve
středu 14. prosince kolem 18. hodiny na Velkém náměstí, kde bude
Česko zpívat koledy, a to nejen ve
Strakonicích, ale i v dalších městech
Jihočeského kraje.
Novinkou letošního roku bude
v sobotu 17. prosince čertovský rej
krampusů, tedy bytostí podobným
čertům, který projde z Velkého náměstí na prostranství pod Hvězdou
v 17 hodin. Opomenout nesmíme
ani ohnivou show v podání Tekknikal
Hard Circusu, vánoční trh s nejnovějšími čertovskými trendy a vyvrcholením jistě bude koncert AC/DC

Kromě žehnání nového strakonického piva a vystoupení Prácheňského
souboru písní a tanců a České písně Prachatice, dorazila do Strakonic
ledová královna i zpěvačka Dasha,
která nejenže rozsvítila vánoční
strom, ale také vystoupila v kostele
svaté Markéty s vánočními písněmi.
K Vánocům tradičně patří i pohádky, a to nejen Tři oříšky pro Popelku
či S čerty nejsou žerty, ale také Anděl
Páně, jehož druhé pokračování mělo
premiéru začátkem prosince, a to
i ve strakonickém kině Oku. Volné
pokračování pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavní roli
anděla Petronela a čerta Uriáše tentokrát řeší záchranu jablka ze stromu Poznání, které je oba v předvečer
svátku svatého Mikuláše přivádí na
Zem, aby vše napravili. Jak se jim
to podaří, můžete vidět v kinech
anebo si počkat na vydání dvd či
Vánoc roku 2016, kdy by se pohádka měla objevit i v televizi. Naopak
v kině u Mravenčí skály Loutková
scéna Radost pro děti a jejich věrné
připravila dvě pohádková odpoledne,

Ve čtvrtek 8. prosince pokračují vánoční koncerty školních sborů
v Domě kultury od 17 hodin a v neděli 11. prosince koncert sboru Hlasoň a Pošumavské dudácké muziky
v Rytířském sále strakonického hradu od 19 hodin. Následující týden,
ve čtvrtek 15. prosince od 19 hodin
v Domě kultury, se můžete těšit na
koncert Prácheňského souboru písní
a tanců a následně v úterý 20. prosince Splnilo se písmo svaté v režii
Klubu přátel hudby a ve středu 21.
prosince koncert Dětského folklor-

Czech Revival od 19 hodin.
Třešničkou na dortu a tedy příjemným zakončením adventního času
bude nejspíš Vánoční tour zpěváka
Janka Ledeckého, který vystoupí
v Domě kultury ve čtvrtek 22. prosince od 19 hodin. Prostě Sliby se
maj plnit…i po dvacáté.
Nenechte si tento krásný čas zkazit a užijte si předvánoční atmosféru
i následné vánoční svátky v rodinné
a přátelské pohodě.

INZERCE
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VYBER SI SVOU

SLEVU 50%
NA OBRUBU
NEBO SKLA
Akce platí při zakoupení kompletních dioptrických brýlí s brýlovými čočkami
HOYA. Akci nelze kombinovat s jinými slevami a platí na vybrané obruby.
Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci našich optik.
Nabídka je platná od 1.11. do 20.12.2016.

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

PF
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Všem zákazníkùm a pøátelùm
dìkujeme za pøízen v letošním roce.
Pøejeme plno radosti, mnoho štìstí, zdraví klid,
rodinnou pohodu v nadcházejícím roce
a pøíjemné prožití svátkù vánoèních.

digitální tisk · foto obrazy · potisk trik · reklamní polepy
grafika · letáky · plakáty · katalogy · reklamní pøedmìty
razítka · kalendáøe · vizitky · firemní tiskopisy
okenní fólie · bezpeènostní · protisluneèní · zrcadlové
tónování autoskel · polepy aut · WRAP
gragírování a øezání laserem - papír, døevo, plasty, guma

Roset plus s.r.o. Raisova 1004, 386 01 Strakonice
www.roset.cz, reklama@roset.cz, tel.: 389 771 390
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Kapr ZDARMA
ZDARMA, jež se každoročně těší
velkého zájmu strakonických
občanů. I letos bychom velmi
rádi navázali na předchozí
setkání a podělili se tak s Vámi
o pohodovou vánoční atmosféru.
Akce Kapr ZDARMA bude
pochopitelně probíhat v předvánočním

Obchodní
centrum
MAXIM
si Vás s potěšením dovoluje
upozornit a pozvat na akci Kapr
období, a sice od 7. - 23. prosince.
Zákazníci obchodního centra MAXIM
budou mít možnost za své nákupy
obdržet poukázky, za které dostanou
Kapra zdarma od firmy Blatenská
ryba a dárek od Městského pivovaru
Strakonice Dudák, s nímž od loňska
spolupracujeme.

Název této akce pochopitelně
symbolizuje
prodej
kaprů
v hodnotě přibližných 150 Kč za
kus (cca 2 kg), který jako předešlé
roky bude udávat správnou
vánoční atmosféru. Již nyní se na
Vás těšíme a pevně věříme, že se
akce již v novém prostoru vydaří.

zachovanou přízeň.

moci přečíst v dalším vydání.
Všichni se na Vás velice těšíme,
neboť interakce s Vámi je našim
potěšením.

Drazí čtenáři,
Jsme velice potěšeni vaší
trpělivostí a ohleduplností, kterou
jste museli být po prakticky celý
rok 2016 obklopeni. Důvod znáte
dobře; od ledna tohoto roku
probíhala komplexní, konečná
přístavba
Obchodního
centra
MAXIM. Oceňujeme skutečnost,
že se ve Strakonicích objevovaly
v této záležitosti spíše pozitivní
ohlasy - tedy že jste rádi za to, jak
Vaše město vzrůstá. Nová možnost
prožívání zase trochu odlišných

nákupů, věříme pouze komfortních,
je naší prioritou.
Snažili jsme se tuto stavbu pojmout
moderně a zároveň na ní pracovat
usilovně, především tak, abychom
v rámci možností nenarušili Váš
pohodlný nákup. Jsme si vědomi
toho, že ona pohoda z nákupu
nemusela být zcela stoprocentní
kvůli ztíženým podmínkám, resp.
omezenému vstupu do budovy – za
to Vám patří samozřejmě omluva
od nás a velmi Vám děkujeme za

Jsme rovněž potěšeni, že
přístavbou vznikla nová pracovní
místa a postupně vznikají nová
parkovní místa, abyste měli do
všech obchodů blíže.
Konečně si dovolujeme upozornit
na fakt, jenž nás všechny zajímá
nejvíce, a sice na otevření
komplexního obchodního centra
MAXIM. Slavnostní otevření bylo
zahájeno ve čtvrtek 1. prosince,
o němž si mimochodem budete

Ještě jednou Vám všem děkujeme,
přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků a klidný vstup do
roku 2017.

PF 2017
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Corretto konečně ve Strakonicích

Že jste o nás ještě neslyšeli? Pozor
dámy zbystřete! Právě pro vás nově
otevíráme již desátou z řady našich
prodejen s Italskou módou Corretto
a to v přístavbě OC Maxim Strakonice.
Co vám
Rozmanitou
dovezených
Corretto se
cenami na

můžeme nabídnout?
škálu módních kousků
přímo z Itálie. Prodejny
pyšní bezkonkurenčními
trhu s Italskou módou

v Čechách. Ptáte se jak je to možné?
Odpověď je jednoduchá, jsme si
přímým dovozcem zboží, které pro
vás pečlivě vybíráme osobně.

Roxy, Quiksilver, Gas, Timberland,
EdHardy, Replay, Gaudí, Met či
Billabong a dalších, vás potěší a jistě
i cenově velmi mile překvapí.

Co vlastně nabízíme? Oděvy jak
sportovní, tak elegantní či ležérní,
originální a kvalitní provedení našich
kousků vás zaručeně dostane
a navíc naše zboží nikde jinde než
na našich prodejnách neseženete,
tudíž budete vlastnit ojedinělé kousky.
U nás si vyberete i vy, náš záměr je
učinit spokojenou každou dívku, ženu,
napříč generacemi.

Tak neváhejte a zamiřte k nám, náš

milý, usměvavý a vstřícný personál už
se na vás těší v prodejně Italské módy
Corretto, nově v přístavbě OC Maxim
Bezděkovská 30,Strakonice.

Potrpíte si na značkové kousky ve
Vašem šatníku? I vy si přijdete na své,
náš doplňkový výprodej zboží značek

Připravte se na
vánoce u nás
Olympia papír (OC Maxim - přízemí)

HORKÉ

NÁPOJE

Mikuláš nemusí být vždy jen sladký.
Přijďte s dětmi do našeho Dětského centra
MEDVÍDEK a chutnejte jejich novinky - horké
nápoje.
Zázvorový se skořicí a Malinový s kopřivou.
Těší se na Vás Dětské centrum MEDVÍDEK.
www.centrummedvidek.cz

Ráda bych Vám touto cestou
popřála veselé vánoce, mnoho
štěstí a především zdravý do
nového roku.

Soukromá ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
MUDr Bohumila Kolenčíková, tel.: 737 954 006
Ordinaci naleznete v OC Maxim - poschodí č. 3

Ke každé zakoupené
košili kravata Frederick
dle vlastního výběru
zdarma.
Akce platí do
vyprodání zásob.

ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
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Historie města Strakonic

Foto z roku 2016
Pokračujeme ulicí Husova domem
č.p. 345, jehož majitelem byla paní Marie Červenková a bydleli zde, vdova po
císařském radovi a řediteli důchodového úřadu paní Marie Kotiarová /1848,
Zruč nad Sázavou/ a vrchní poštovní
oficiál I. třídy pan František Hille /1871,
Písek/ s manželkou Kateřinou /1874,
Kasejovice/ v domácnosti, dnes zde
bydlí rodina Dejmků. Následuje dům č.
p. 346 dílovedoucí v továrně na výrobu
fezů paní Marie Maydlová /1844, Nové
Strakonice/, která zde žila se sestrou
Magdalénou Maydlovou /1847/, též
dílovedoucí v továrně na výrobu fezů.
Obě dámy byly svobodné. Dál zde žila
soukromnice, vdova paní Karolína Tupá
/1856, Volenice/ a šička v továrně na
výrobu fezů, v závodě F, vdova paní
Marie Dicková /1844/ s dcerou Marií
/1885/, dnes zde žije rodina Březinů. Jsme u domu č. p. 347 majitelky
paní Rozálie Vorlové, ve kterém bydleli
c. k. berní asistent pan Josef Ounický /1876, Ounice/ s manželkou Žofií
/1877, Katsch/ a její matkou, vdovou
paní Žofií Horákovou /1844, České
Budějovice/, dál pak asistent zdejšího berního úřadu pan Josef Müller
/1878, Dívčice/ s manželkou Annou
/1880, Jaroslaw/, dětmi Jaroslavem
/1904/a Milotou /1905/, c. k. místodržitelský kancelista c. k. okresního
hejtmanství pan František Procházka
/1869, Radnice/ s manželkou Antonií
/1879, Horažďovice/, synem Františ-

kem /1909/ a služebnou paní Annou
Haisovou /1893, Hoštice/ a v neposlední řadě odborný učitel na stávkařské a pletařské škole zde pan Robert
Fabián /1886, Vysoké Mýto/ s manželkou Marií /1888, Jeníkovice/, dětmi
Miladou /1908, Třebechovice/, Jarmilou /1910/, Vlastou /1912/, Zdenkou
/1919/a tchyní, vdovou paní Antonií
Hanouškovou /1859, Seč/.
Později byl majitelem domu pan Václav Moor. Ještě zde bydleli pan Adolf
Janyš, zámečník, s manželkou Kamilou,
okresní cestmistr pan Jaroslav Kůta
s manželkou Alžbětou, strojní zámečník pan Stanislav Velek s manželkou
Kristýnou, soukromnice paní Kateřina
Tomková a pan František Velek. Ještě
zde bydleli místoředitel spořitelny pan
František Lapka s manželkou Annou,

fotka ze sadů 70.- léta min. století

pohlednice z roku 1930
oficiál důchodového a kontrolního úřadu
pan Jindřich Krása /1881, Hoslovice/
s manželkou Karolínou /1894, Kašperské Hory/ se synem Jindřichem /1913,
Železná Ruda/ a svobodnou tetou, penzistkou paní Marií Raušerovou /1845,

Rakovník/ sirotkem po celním kontroloru. V neposlední řadě pan Felix Vorlíček
/1865, Blatná/ tajemník okresní správy
politické s manželkou Fančou /1882,
Mříčná/. Dnes zde má výrobu cukrářských specialit paní Lenka Bočková a
bydlí zde ještě rodina Kohoutů. Tím jsme
došli k domu č. p. 348, jehož majitelem
byl pan Karel Kubata /1863, Pracejovice/, tesařský pomocník u pana M. Karty,
bydlel zde s manželkou Annou /1877,
Sousedovice/ a synem Miloslavem
/1900/ obchodním příručím. Dalšími
podnájemníky byli: učitelka obecné školy, svobodná Katuše Kartáková /1848,
České Budějovice/ u ní v podnájmu byli
mistr obuvnický pan Matěj Hauf /1868,
Drachkov/ s manželkou Josefou /1865,
Osek/, dál soukromník pan František Minařík /1864/ s manželkou Týnou /1860/
Babiny/, paní Anna Kroupová /1866, Radomyšl/ šička prádla s dětmi Václavem
/1894, Rohozná/, Bohumilem /1896,
Rohozná/ tkadlec v továrně na fezy,
Annou /1903/, snachou Anežkou Kroupovou /1893, Malá Turná/, pracující na
kartáčování fezů a v neposlední řadě tovární dělnice paní Anna Kunešová. Nyní
zde žije rodina Kovaříků. Jsme u domu
č. p. 402 soukromého hospodáře pana
Václava Faměry /1862, Mračov/, který zde žil s manželkou Josefou /1860,
Kbelnice/ a synem Karlem /1896, Rohozná/ oba pomáhali na hospodářství.
Později zde byl majitelem řezník pan Jan
Dvořák, který zde bydlel. Chodili jsme
k němu nakupovat maso a uzeninu,
protože jsme tehdy bydleli v ulici Štefanikova, později Žižkova, pak tam byla
prodejna ovoce a zeleniny a nyní zde
žije rodina Havlíků.

prodávaly paní Brabcová a Ledková.
Vzpomínám, jak jsem chodíval mamince pro kvasnice, které jsem téměř nikdy
nedonesl, protože jsem je skoro pokaždé snědl. Následuje dům č.p. 362, jehož býval příručí obchodu koloniálního,
pan Herman Pick, židovského původu
/1877, Dobrovany/ žil zde s manželkou
Ottílií /1880, Borotín/ a dětmi Vítězslavem /1906/ a Marií /1908/, pak byla
majitelkou domu vdova paní Magda-

Na druhém rohu ulice v domě č.p
425, který náleží do Žižkovy ulice, byl
z Husovy ulice vchod do mlékárny, kde

Jan Malířský
Malirsky.J@seznam.cz
tel. 723158306, nebo Tržní 1152

fotka ze sadů 70.- léta min. století
lena Trnková /1873, Poděbrady/ a žila
zde s dětmi Boženou /1910, Německý
Brod/, Václavem /1901, Poděbrady/,
který byl brzdařem na zdejší státní dráze, Josefem /1904/učněm u cukráře
Šlehovera, Bohuslavem /1905/ studentem zdejší Odborné státní školy stávkařské školy, Vladimírem /1907/, žákem měšťanky a Blaženou /1909/ též
žákyní měšťanky. V podnájmu zde bydlela učitelka francouzského jazyka paní
Eva Šmídtová,Trnka Vladimír /1907/,
chytával fotbal za SK Strakonice 1908
a celý život pracoval na barevně fezáren jako mistr, v jeho šlépějích šel i jeho
syn Vladimír a i vnuk Vladimír. Se všemi
třemi jsem se setkával, protože jsem
svůj život též spojil s barevnou fezáren.
Příště budeme Husovou ulicí pokračovat a to domem č.p. 359.

PR
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KAPR A PIVO
AKCE

ZDARMA

DM DROGERIE - při nákupu nad 1.000,- Kč
AXIS OPTIK - při nákupu nad 2.500,- Kč
KOČÁRKY EVA KOHOUTOVÁ MOKRÁ
- při nákupu nad 1.000,- Kč
PIZZERIE VENEZIA - při nákupu nad 600,- Kč

MANIKÚRA A PEDIKÚRA PAVLA CHADRABOVÁ
- při nákupu nad 1.000,- Kč

TABÁK - každý den jeden kapr za nejlepší nákup
BODY LINE - při nákupu nad 1.500,- Kč
KYTIČKY PETRA MALÍNKOVÁ - při nákupu nad 500,- Kč
SALON BELLIS - při nákupu nad 500,- Kč
OLYMPIA PAPÍR - při nákupu nad 500,- Kč
NOVÁK MASO-UZENINY
- při součtu účtenek v prosinci nad 750,- Kč

DĚTSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK - při nákupu nad 600,- Kč
TEXTIL ODĚVY U HRADU - při nákupu nad 1.000,- Kč
BIŽUTERIE PAVLA - při nákupu nad 1.000,- Kč
CORRETTO - při nákupu nad 1.000,- Kč

od 7.12.
do 23.12.

Za nákup od 7.12. do 23.12.2016 ve výše uvedených
provozovnách OC Maxim Strakonice obdržíte kupon na
Blatenského kapra a strakonické pivo Dudák zdarma.
Výdej kaprů a piva bude 21.12. od 9:00 do 17:00 a 22.-23. 12.
od 9:00 do 18:00 ve stánku prodejce kaprů před OC Maxim.

AKTUALITY ZE STRAKONICKA

8

Nejen v předvánočním čase pomáhat
Přijdou někdy chvíle, kdy už jsme
přehlceni vším špatným, co na nás
chrlí jednotlivá média, ale pořád to
svým způsobem vstřebáváme, i když
to má na nás třeba nějaké ty negativní důsledky. Někdy si možná zase
přijdeme naprosto na dně, když
nám odejde někdo blízký, vyhodí nás
z práce, onemocníme, apod. Ale
pořád by v nás měla zůstávat určitá
forma naděje, i kdyby byla sebemenší. Vždycky je tu totiž možnost, která
vše může zlepšit, a život tak přeci
jen bude stát za to, abychom jej žili
a užívali si ho plnými doušky, ne jen
jej přežívali. Vždyť opravdu může být
ještě někdy hůře. Kolem nás mnozí
potřebují podat pomocnou ruku, a to
nemusí znamenat, že bychom měli
někomu přispívat finančně, ale třeba i
jinými prostředky a činy.
Ve středu 30. listopadu a ve čtvrtek
1. prosince proběhl ve vestibulu Základní školy Dukelská ve Strakonicích

již tradiční Stonožkový týden, kdy děti
malovaly obrázky, přáníčka, vyráběly
se drobné dárkové předměty, aby si
je mohli koupit jejich blízcí anebo ti,
kteří přijdou jako návštěvníci. Přesně
tak bylo možné podpořit dobrou věc
ve prospěch hnutí Na vlastních nohou, které v České republice působí
již dvacet šest let. Toto dobrovolné
a humanitární sdružení dětí z mateřských a základních škol v České
republice, na Slovensku a v Norsku
založila Češka žijící v Norsku, Běla
Gran Jensen.
Od roku 2000 hnutí velmi úzce spolupracuje s Generálním štábem AČR,
Ministerstvem obrany ČR a vojáky
v mírových misích. Získaná finanční podpora směřovala vždy na projekty do problémových oblastí, jako
Bosna a Hercegovina, Kosovo, Irák,
Afghánistán či Thajsko a Kambodža.
Ty zahrnovaly pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení pro dětské
nemocnice a zdravotnická zařízení,
sanitek, rekonstrukce školních budov, pořízení materiálu na výstavbu
vodovodu, pořízení školních stanů,
pořízení školního vybavení, školních
pomůcek, učebnic, sešitů a psacích
a výtvarných potřeb, sportovního vybavení. Pomoc putovala i do řady
českých nemocnic a dalších zařízení.
Dokonce se dostalo i na samotnou ZŠ
Dukelskou, kde byl ze stonožkových
peněz vybudován výtah pro imobilní.
Mimo to vzniknul na motivy tohoto
hnutí i minimuzikál Never Be Alone,
který byl v roce 2008 nastudován
a uveden na prknech pražského divadla Minor. Stejnojmenná píseň pod

českým názvem Nezůstávej sám, kterou v něm zazpíval zpěvák Josef Vágner, se tak stala oficiální písní Stonožky, která dodnes všechny sdružuje.
Ve čtvrtek 1. prosince se kromě prodeje výrobků také konaly dva koncerty školních pěveckých sborů v Domě
kultury a v kostele svaté Markéty
za podpory Farnosti Strakonice. Při
těchto charitativních akcích vystoupil
nejen pěvecký sbor ZŠ Dukelské –
Bona Fide, ale také pěvecký sbor ZŠ
Štěkeň – Kaštánek a pěvecký sbor
ZŠ Čestice – Sforzato a Fertissino.
Samozřejmě ani nechybělo vánoční
překvapení v podobě uskupení z řad
učitelů a jejich přátel, které přispělo
svým umem písněmi Pater noster,
Sally Gardens i I Never Touched a
Rainbow. Finance, které byly získány

během Stonožkového týdne ve Strakonicích, poputovaly na výzkum, tzv.
Crohnovy nemoci. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění, které se
může projevit v jakékoli části trávicího
ústrojí, nejčastěji však v oblasti spojení tenkého a tlustého střeva. Přestože příčina Crohnovy nemoci není
známa, všeobecně se usuzuje, že se
jedná o nemoc autoimunního charakteru. Sklon k onemocnění je nejspíš
ovlivněn geneticky, nemoc mohou vyvolat u náchylné osoby vlivy okolního
prostředí.
Je krásné, že i ve Strakonicích si
lidé umějí pomáhat. Doufejme, že tak
to bude i v budoucnu, protože by byla
škoda, aby něco takového pohaslo.

NABÍDKA
STALO SEPRÁCE / PR
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To je speciálně vyškolený odborník
na měření zraku přímo v optice. Na
místě zjistíte, jaké dioptrie potřebujete, i jaké obroučky a skla jsou pro
vaše dioptrie nejvhodnější.

Jako jedna z téměř 20 optik sítě
Axis Optik teď nabízí prodejna ve
Strakonicích slevu na nákupu brýlí
se slevou 50%. Letos se ale můžete
sami rozhodnout, na co si slevu vyberte. Co je pro vás nejvýhodnější?
Sami posuďte, co se vám vyplatí
Do 20.12. běží akce VYBER SI
SVOU SLEVU. Nabízí ideální příležitost pořídit si kvalitní brýle za jedinečnou cenu. Slevu 50% můžete
uplatnit na brýlovou obrubu nebo
na skla. Jedno sklo tak můžete mít

zdarma. Záleží jen na vás. Tato výhoda platí na vybrané obruby a při
zakoupení kompletních dioptrických
brýlí s čočkami HOYA.
Pokud si budete vybírat
multifokály, můžete tak třeba ušetřit až několik tisíc.
A máte změřený zrak? V Axisu to
jde i bez čekání
V ceně zakoupených brýlí vám
v Axisu rádi změří zrak. Pokud nemáte předpis na brýle, nevadí to.
Zrak vám tady změří optometrista.

Abyste měli jistotu, že se vám
budou v Axisu věnovat přesně ve
chvíli, kdy na měření přijdete, můžete se objednat telefonicky na čísle
777 999 968, na mailu strakonice@axis-optik.cz nebo pomocí formuláře na stránkách optiky www.
axisoptik.cz. Tam si najdete nejbližší
optiku a zobrazí se vám kalendář a
dny, ve kterých se ve vaší optice provádí měření zraku. Kliknete na čas,
který se vám nejlépe hodí a rezervujete si optometristu jen pro sebe.

nější brýlová skla - například brýle
s antireflexem. To je tenoučká vrstva
na povrchu brýlí. Ty se pak nelesknou a je vám vidět do očí. Nebo skla
s vodoodpudivou vrstvou. Nedrží se
na nich voda za deště, rychle steče
a nenechává po sobě stopy. Brýle se
pak dobře čistí a nedrží se na nich
tolik špína. Oblíbená jsou i lehoučká
tenčená skla a to hlavně pro vyšší
dioptrie. Výborně vypadají tenká skla
v jemných brýlích bez obrouček.
Jako zákazníci Axis Optiku navíc
získáváte bezplatný servis a věrnostní kartu se slevou na další nákupy.
www.axis-optik.cz

Jaké brýle jsou pro vás nejvhodnější?
Optici v Axisu umí nejen odborně
poradit s výběrem vhodného typu
obrouček, ale také jako vizážisté pro
brýlovou optiku vědí, které brýle se
hodí k určitému tvaru obličeje, barvě
vlasů nebo pleti.
Určitě vám také doporučí nejvhod-

NABÍDKA PRÁCE

Pokladníci v prodejnách
Ke dni 19.09.2016 nabízí BILLA, spol. s r.
o. volné pracovní místo na pozici pokladníci
v prodejnách v obci Strakonice (okres
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za
dohoda o provedení práce (dvousměnný

o děti a mládež (kromě péče o zdravotně
postižené) v obci Strakonice (okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za zkrácený
úvazek (minimálně 20hod týdně)(jednosměnný
provoz) je 9 800 Kč hrubého.
email harant@prevent99.cz

Cukráři (kromě šéfcukrářů) | Strakonice

Prodavači smíšeného zboží | Strakonice

Ke dni 01.12.2016 nabízí JATKY Hradský, s.r.o.
(60069856, Strakonice) volné pracovní místo
na pozici cukráři (kromě šéfcukrářů) v obci
Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá
(minimální) mzda za plný úvazek zkrácený
úvazek (minimálně 35hod týdně) (jednosměnný
provoz) je 15 000 Kč hrubého.

Ke dni 21.11.2016 nabízí STRAVBYT s.r.o.
(26325144, Strakonice) volné pracovní místo
na pozici prodavači smíšeného zboží v obci
Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá
(minimální) mzda za zkrácený úvazek
(minimálně 20hod týdně) (dvousměnný provoz)
je 13 000 Kč-16 000 Kč hrubého.

POŽADAVKY: praxe v oboru nebo vyučení
Pracovní doba dle dohody - nástup nejpozději
do 8hod. Možnost zkráceného úvazku
KONTAKT: P. Mašek, tel.: 722933272

KONTAKT: zaslat pouze písemnou nabídku na
e-mail: kariera.stravbyt@seznam.cz a a do
předmětu zadejte „Strakonice 2“

Sociální pracovníci v oblasti péče o děti
a mládež (kromě péče o zdravotně
postižené) | Strakonice
Ke dni 02.01.2017 nabízí PREVENT 99 z.ú.
(69100641, Strakonice) volné pracovní místo
na pozici sociální pracovníci v oblasti péče

Obchodní zástupci | Strakonice
Ke dni 14.11.2016 nabízí GLOBE INVEST, spol.
s r.o. (26030721, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici obchodní zástupci v obci
Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá
(minimální) mzda za plný úvazek (jednosměnný
provoz) je 25 000 Kč-45 000 Kč hrubého.

KONTAKT: zaslat životopis na e-mailovou
adresu: pacovsky@globe-invest.cz

Všeobecné sestry s osvědčením |
Strakonice

Všeobecní administrativní pracovníci |
Strakonice

Ke dni 10.11.2016 nabízí Městský ústav
sociálních služeb Strakonice(70828334,
Strakonice) volné pracovní místo na pozici
všeobecné sestry s osvědčením v obci
Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá
(minimální) mzda za plný úvazek (nepřetržitý
provoz) je 20 360 Kč-30 150 Kč hrubého.

Ke dni 14.11.2016 nabízí GLOBE INVEST, spol.
s r.o. (26030721, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici všeobecní administrativní
pracovníci v obci Strakonice (okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za plný
úvazek(jednosměnný provoz) je 15 000 Kč-20
000 Kč hrubého.
KONTAKT: zaslat životopis na e-mailovou
adresu: pacovsky@globe-invest.cz

Kontakt: vera.mrackova@muss.strakonice.eu
, dotazy na tel: 383 312 274, 722 095 729
- Bc. Věra Mráčková - personalistka MěÚSS
Strakonice

Speciální pedagogové | Strakonice

Lektoři a učitelé jazyků na ostatních
školách | Strakonice

Ke dni 01.01.2017 nabízí Dětský diagnostický
ústav, dětský domov se školou, středisko
výchovné péče, základní škola a školní jídelna,
Homole 90(60076178, Strakonice) volné
pracovní místo na pozici speciální pedagogové
v obci Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá
(minimální) mzda za plný úvazek(jednosměnný
provoz) je 20 000 Kč-26 000 Kč hrubého.

Ke dni 07.11.2016 nabízí Petra Brajinová
(72104147, Strakonice) volné pracovní místo
na pozici lektoři a učitelé jazyků na ostatních
školách v obci Strakonice(okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za zkrácený
úvazek (minimálně 20hod týdně) (jednosměnný
provoz) je 12 000 Kč hrubého.

Kontakt: 387 203 490

KONTAKT: Brajinová Petra, tel.: 724500205,
e-mail: petra.brajinova@seznam.cz

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

VÝZNAMNÝ DEN
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Mezinárodní den boje proti korupci
Vnímaná korupce klesá spolu s tím,
jak se ekonomika rozvíjí, udržuje
nízkou míru ekonomické nerovnosti
a vysokou míru ekonomické svobody.

Organizace spojených národů 9.
prosince oslavuje Mezinárodní den
boje proti korupci. Poprvé byl vyhlášen
v roce 2003 Organizací spojených
národů při příležitosti otevření
univerzální mezinárodní smlouvy
o potírání korupce Úmluvy proti
korupci k podpisu. Česká republika
tuto významnou úmluvu podepsala
dne 22. dubna 2005 a ratifikovala
dne 29. listopadu 2013 uložením
ratifikační listiny u depozitáře –
generálního tajemníka OSN.
Cílem této každoroční připomínky
je zvýšit povědomí veřejnosti
o fenoménu korupce a informovat
o možných nástrojích, kterými je
možné s korupcí účinně bojovat.
K tomu slouží mimo jiné portál
www.korupce.cz, na kterém jsou
dostupné
stěžejní
informace
včetně relevantních podkladů.
Systematický boj s tímto negativním
jevem je v České republice
realizován od roku 1999, kdy byl

schválen Vládní program boje proti
korupci v České republice.
V boji s korupcí hraje velkou
roli spolupráce České republiky
s
mezinárodními institucemi.
Naše země je členem skupiny
GRECO (Group of States against
corruption), přidala se k iniciativě
OGP (Open Government Partnership)
a účastní se řady mezinárodních
konferencí, kde si jednotlivé státy
předávají informace a zkušenosti,
jež souvisí s bojem proti tomuto
nešvaru. Mezinárodní spolupráce je
určitou deklarací snahy o zvýšení
důvěryhodnosti České republiky pro
zahraniční vlády a investory.
I přes skepsi veřejnosti je boji
s korupcí v České republice věnována
vysoká pozornost. Vnímání korupce
českými občany je silně ovlivněno
jejich sociálními charakteristikami,
např. výši příjmu, vzděláním nebo
jejich obecnou mírou důvěry.

V roce 2013 se Česká republika
umístila v žebříčku vnímání korupce
na úrovni zemí, jako jsou Rwanda,
Seychely nebo Kuba, a sice v první
polovině šesté desítky všech států
na světě. Studii zveřejnila organizace
Transparency International, jež mapuje
stav korupce, svou činností u nás aktivně
přispívá k jejímu omezování a mimo jiné
také kritizuje nedostatečnou kontrolu
hospodaření státních firem. Index řadí
země podle stupně vnímání korupce ve
veřejném sektoru. Názor lidí tak mohou
ovlivňovat i různé kauzy zveřejněné

v médiích či to, jak se politici chovají.
Například hůře než Česká republika
se umístilo Slovensko. Mezi nejméně
zkorumpované země světa se řadí
Dánsko, Finsko a Nový Zéland. Naopak
na konci onoho žebříčku „vévodí“
Afghánistán, Somálsko či Severní Korea.
Ke srovnání s jistými zeměmi se
vyjádřil pro www.rozhlas.cz Radim
Bureš, již bývalý programový ředitel
z
Transparency International.

„Musíme si uvědomit, že to je nástroj,
pomocí kterého na nás nahlíží cizina,
takže to srovnání s těmi zeměmi jako
je Malajsie a Turecko sice z našeho
pohledu může vypadat divoce, ale takhle
na nás můžou nazírat,“ vysvětlil možnou
realitu pohledu zahraničních zemí.
Senátor Václav Láska, spoluzakladatel
oné nevládní neziskové organizace, před
třemi lety rovněž promluvil pro rozhlas.
cz. „Určitá skupina lidí se vždycky bude
snažit korupci páchat a jediné, co je od
toho odradí je prostě strach.“
Doufejme, že u tohoto fenoménu
paradoxně strach pomůže a tzv.
„neúplatných“ bude stále přibývat.
Nechť má 9. prosinec smysl

a vzpomeňme si, že primárně čest
by měla zastupovat v charakterních
vlastnostech člověka přední místo.
„Trocha čestnosti je lepší než jakákoliv kariéra.“
Ralph Waldo Emerson – americký
duchovní, esejista, básník a filosof
Roman Škoda
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KULTURNÍ PŘEHLED / INZERCE

KULTURNÍ PŘEHLED PROSINEC
8. 12. od 17:00 a od 19:30

předplatné B)

Vánoční koncerty školních sborů

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

Místo konání: Dům kultury

Neil Simon

Vstupné: 50 Kč

Místo konání: Dům kultury

17.00 - DPS Bona Fide ZŠ Dukelská,
Dětský sbor ZŠ F.L.Čelakovského,
Přípravný sbor ZUŠ Strakonice, DPS
Fere Angeli ZUŠ Strakonice

Vstupné: 350 Kč

19.30 - Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice, DPS Fere Angeli
ZUŠ Strakonice
11. 12. od 15:00
Taneční odpoledne s písničkou
Místo konání: Dům kultury

17. 12. Od 17:00 do 23:00

Vstupné: 60 Kč

První KRAMPUS ve Strakonicích

11. 12. od 19:00

Místo konání: z Velkého náměstí na
prostranství pod Hvězdou, areál pod
Hvězdou

Vánoční koncert sboru Hlasoň a Pošumavské dudácké muziky
Místo konání: Rytířský sál
13. 12. od 19:00
Blázinec (Divadelní předplatné A)
AGENTURA HANA STARÁ, Jaroslav
Gillar
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 280 Kč
14. 12. od 19:00
Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová,
recitál matky a dcery (Předplatné
jazz, folk a country)
Místo konání: Dům kultury
15. 12. 2016
Vánoční koncert Prácheňského
souboru písní a tanců
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 80 Kč
16. 12. 2016
Rande s duchem (Divadelní

Program na prostranství pod Hvězdou:
Ohnivá show - Light and Fire Show (Te-

kknikal Hard Circus)

20. 12. od 19:00

Devil´s Fashion - Nejnovější trendy
v čertovské módě

Vánoční koncert - „SPLNILO SE PÍSMO SVATÉ“ (KPH)

(Blindenmarkter Auseefürsten)

Místo konání: Dům kultury

19:00 AC/DC Czech Revival
Vánoční trh, (nejen) vánoční potěšení.

21. 12. 2016
Vánoční koncert dětského folklorního souboru Prácheňáček
Místo konání: Dům kultury
22.12.2016
Janek Ledecký Vánoční tour 2016
Sliby se maj plnit….i po dvacáté
Místo konání: Dům kultury

VÝZNAMNÝ DEN
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Jsem velmi ráda, že můžu být součástí kulturního dění u nás ve Strakonicích,
říká moderátorka Nikola Šedinová.
plese. Druhým „tajným milencem“ je
práce na velkých akcích, jako byl třeba
Mezinárodní dudácký festival nebo připravovaná Krampus show ve Strakonicích, které jsou vždy velkou výzvou.
A tomu se nedá odolat.
Mnozí ve Strakonicích, jak již bylo
řečeno, tě mohou spatřit v naší regionální televizi. Co bys řekla o této
práci a jak bys to srovnala s prací
v rádiu?

kde informujeme o dění kolem nás.
Tou největší změnou byla určitě životní
příležitost pracovat jako moderátorka v rádiu Kiss Jižní Čechy, které si
nesmírně vážím a je to zároveň i mým
splněným snem (úsměv).
Dostat se do rádia Kiss Jižní Čechy není asi úplně jednoduché. Co
bys řekla o této cestě?
To máš pravdu, protože dostat se
do tak silného média je snem spousta jihočeských moderátorů a není to
snadné. Za tuhle příležitost vděčím
především našemu programovému
řediteli, moderátorovi a také skvělému
kolegovi, Romanu Andělovi. Na začátku jsme spolu měli pár schůzek, potažmo hlasových zkoušek, na kterých
jsem byla otestována a na základě
nich přijata do týmu. Bude to znít asi
jako velké klišé, ale opravdu jsem za
tuhle příležitost velice vděčná. Protože

dělat práci, kterou milujete je dnes stále větším oříškem.
Kdy tě můžeme slyšet?
Naladit mne můžete v hlavním vysílacím čase, a to každý všední den od
16:00 do 19:00, kdy v rámci tohoto
času máme i dvouhodinovou show
s kolegou Dj Basslickerem. Budu
ráda, když si nás naladíte a společně
s námi se zasmějete.
Neboj se pochválit. Co je při moderování tvojí parketou?
Když vynechám moderaci v rádiu,
která se stala mou srdeční záležitostí, miluji práci s lidmi, takže veškeré
okolní akce jsou skvělé. Vyzdvihla bych
moderaci maturitních plesů, kde si zavzpomínám i na náš maturák, a užiji
si slavnostní večer s maturanty. Každý
maturák je jiný, ale jedno mají společné, a to obrovské nadšení všech na

Strakonická televize je stále aktuální a věnuji se jí už jen proto, že jsem
strakonická rodačka. Ve srovnání s rádiem je to ale časově nenáročná práce, neboť se natáčí vždy jednou týdně
a střídá se tam více moderátorek. Na
druhou stranu si tam ale člověk musí
pohlídat více věcí, a to především jak
při tom vypadá (úsměv). V rádiu naopak vzhled není tak důležitý, i když
jsou ve studiu web kamery, na druhou
stranu je tu ale mnohem více věcí, na
které si člověk musí dát pozor. Musela
jsem se stát kamarádkou s technikou v
rádiu a při tom se soustředit na všechny
věci, které mají zaznít. Někdy je to velká
fuška, ale to k tomu patří (úsměv).
Obchodní centrum MAXIM prošlo
v roce 2016 konečnou přístavbou. Při
slavnostním otevírání budeš 1. prosince jeho nedílnou součástí, a sice
moderátorkou. Těšíš se? (Rozhovor
vznikal před samotnou akcí, pozn. aut.)
Ani nevíš jak... Jsem velmi ráda, že
můžu být součástí kulturního dění u
nás ve Strakonicích a fakt mě těší, že
se tady začíná dít mnohem víc akcí,

město se neustále rozvíjí a žije. Proto
budu ráda, když se za námi přijdete
podívat a užijeme si společně příjemné
odpoledne plné bohatého programu.
Co obnáší příprava na podobné
akce? Moderuješ právě i maturitní
plesy, zkušeností máš již dostatek...
Přesně tak, maturitní plesy jsou
v zimě nejčastější. Je tam důležitá
příprava společně s maturanty, aby
vše, jak se říká, klapalo. Musí se před
plesem vše nazkoušet nanečisto od
nástupu, šerpování, až po půlnoční
překvapení. Také musím jako moderátorka dorazit o tři hodiny dříve, než
se to celé spustí. A na moderace, jako
je právě slavnostní otevření Maximu
a dalších akcí, je důležitá kompletní informovanost. Vědět podrobný
program celého dne, a mít nastudované veškeré info. Příprava je někdy
náročná (úsměv).
Co tě v zimě čeká a nemine?
Termíny na zimu se začínají celkem rychle plnit, čekají mě samozřejmě maturáky, které jsou
stěžejní, s kolegy se chystáme na
různé diskotéky a akce. Co bude
Strakoňáky určitě zajímat, je první
Krampus show, kterou budu moderovat, a moc se na to těším. Bude to
totiž pořádné peklo, kde očekáváme
kolem třech tisíc lidí. Budu se moc
těšit, že se na nějaké akci společně
s Vašimi čtenáři potkáme (úsměv).

VAŘÍME S MAXIMEM / LUŠTÍME S MAXIMEM
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Prosinec bývá spojován s kouzelnými svátky, Vánocemi. Udělejte si letošní svátky voňavé a chutné! Ať už budete běhat po obchodech a shánět
dárky nebo si raději užijete vánoční atmosféru procházkami po osvětleném městě, vždy je příjemné vrátit se do vyhřátého domova, kde voní
skořice, vanilka a pohoda. Připravili jsme pro vás dva tradiční recepty, protože k Vánocům tradice patří. Ovšem s chutnými inovacemi!

Domácí vaječný likér
Takzvaný vaječňák je klasika. Používá se do pečení, ale výborný je i samotný, teplý vás
navíc příjemně zahřeje. Vyrobte si ten pravý, dle chuti a můžete jej například věnovat
jako originální vánoční dárek pro své blízké!

IIngredience

500 ml neslazeného kondenzovaného mléka
vanilkový lusk nebo 1 lžička vanilkového extraktu
280 g krupicového cukru
5 žloutků
300 ml brandy nebo rumu (množství můžete upravit
podle chuti)

Kapří hranolky
Na vánoční tabuli již od pradávna patří ryba a u nás je to nejčastěji kapr. Pokud si bez
něj Vánoce nedokážete představit, ale toužíte po změně, zkuste kapří hranolky. Díky
koření bude mít maso skvělou chuť a navíc nehrozí nepříjemné zaskočení kosti.

Ingredience
1 kilogram filetů z kapra bez kosti
5 stroužků česneku
citronová šťáva
4 lžíce sójové omáčky
hladká mouka
olej na smažení
chilli koření, mletá paprika sladká, pepř a sůl

Postup

V kastrůlku svařte kondenzované mléko, vanilkový lusk
a cukr. Nechte částečně vychladnout, a pokud jste použili vanilkový lusk, vyjměte ho. Dejte žloutky do mísy a postavte nad vodní lázeň, za stálého míchání
přilijte mléčnou směs. Míchejte do zhoustnutí, sejměte, nechte zcela vychladnout. Pak vmíchejte
brandy – doporučené množství je orientační, záleží jen na vás. Když ho dáte méně, vyniknou jemné
chutě, více alkoholu naopak zajistí trvalejší tekutost. Koňak můžete ještě přecedit přes jemné síto.
TIP! Vyrobte si svou speciální vánoční edici. Fantazii se meze nekladou, dle chuti můžete přidat
skořici, perníkové koření či pomerančovou kůru.

Postup
Filety z kapra bez kostí pokapejte citronovou šťávou a nechte alespoň 5 minut odležet. Pak je
rozkrájejte na centimetr až centimetr a půl široké proužky.
V 2 decilitrech vody rozmíchejte prolisovaný česnek a sójovou omáčku, dochuťte chilli kořením,
pepřem a solí. Do směsi dejte proužky ryby a nechte je alespoň 2 hodiny marinovat.
Mouku smíchejte s paprikou a dejte ji do silnějšího igelitového sáčku. Pak do sáčku postupně
vkládejte po částech okapané rybí hranolky z marinády. Sáček vždy mírně nafoukněte, uzavřete
a i s rybami protřepejte. Hranolky se tak snadno obalí. Obalené kapří hranolky osmažte v rozpáleném oleji.
Zdroje obrázků i textu:
www.apetitonline.cz, www.albert.cz, www.zeny.e15.cz

Spoj tečky

SPORT
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Hokejbal a rozhovor s Václavem Hruškou
tovým míčkem oranžové barvy. Povrch hřiště je buď tvořen asfaltem,
nebo speciálním plastem a hrací plocha je ohraničena klasickými mantinely. Co se týče výzbroje, můžete použít klasickou hokejovou kromě vesty.
Mnozí přecházejí z ledního hokeje právě na hokejbal. Je, myslíš,
jejich adaptace jednodušší oproti
hráčům hokejem nedotčených?
Myslím si, že ta adaptace pro bývalé
hokejisty je o něco jednodušší. Pokud
se ale najde hráč, co začal trénovat
hokejbal už od malička, tak ty rozdíly
ve hře mezi bývalými hokejisty a ryzími hokejbalisty nejsou tak velké.
Přestože už je hokejbal mnohem
lépe organizován, většina hráčů má
svoji první zkušenost stejnou jako ti,
kteří si někdy zahráli pouliční hokej.
Zcela přirozeně je zapotřebí pár přátel, volné prostranství jako cesta nebo
parkoviště u domu, staré hokejky
a hra začíná!
Uvádí se, že hokejbal je relativně
mladý sport s nepestrou historií.
Jeho kořeny však ve skutečnosti
sahají velmi hluboko, k podobným
hrám, jež se hrály s míčkem a klackem. První zmínka o takové hře
zvané hurling sahá až do druhého
tisíciletí před naším letopočtem,
kdy se hrála v Irsku. Slovo hokej se
vyvinulo z podobné hry, kterou hráli Indiáni v severní Americe v 16.
století. To, že je hokejbal úzce spjat
s vývojem ledního hokeje, je nezpochybnitelné. Organizované ligy
hokejbalu vznikaly v Kanadě v šedesátých letech minulého století,
v USA o desetiletí později, u nás
v domovině a u jižních sousedů
se šířil hokejbal v osmdesátých letech a devadesátá léta byla zárodkem této hry v dalších evropských

zemích. Mezinárodní hokejbalová
organizace vznikla roku 1993, což
vedlo k realizaci pořádání Mistroství
světa jak v juniorské, tak seniorské
kategorii. Dnes se počet hráčů rozrostl na miliony, z čehož se stovky
až tisíce sdružují v národních ligách.

Na jakém hraješ postu? Vyhovuje ti?

Máte mezi týmy nějakého vyloženého rivala?
Doslova rivalem bych to nenazýval, ale
když bych musel na někoho ukázat, tak
bych zvolil tým z Písku (úsměv).
Jak máte rozehranou sezónu?
Letos se nám moc nedaří. Zatím máme
jen dvě výhry a jednu remízu z devíti zápasů. Teď jsou naše hlavní cíle takové, abychom dobře navázali na zápasy, které se
nám podařilo vyhrát, a celkově nakopnout
tým, abychom postupně sbírali body i po
zbytek sezóny. Jiný cíl aktuálně nemáme.
Jsi typ hráče, který bedlivě sleduje
své osobní statistiky?
Nějaké osobní cíle ve statistikách vůbec

Jedním z takových je i hráč nedalekého blatenského hokejbalu Václav
Hruška, jenž v klubu působí již čtyři
roky. Hokejbal začínal hrát v Českých
Budějovicích, kde si zahrál i nejvyšší
soutěž, extraligu, kde sehrál zápas
například i proti aktuálnímu hráči hokejové NHL, Dmitrijovi Jaškinovi.
Záleží hlavně na každém kraji
a městu, jak moc hokejbal finančně
podporují, říká letitý hráč hokejbalu,
sportovec tělem i duší, Václav Hruška.
Jak bys porovnal hokej, jejž si mnozí spojují právě s hokejbalem?
Podstatné rozdíly mezi ledním
hokejem a hokejbalem vidím samozřejmě hlavně v tom, že my, hráči
hokejbalu, po hřišti nejezdíme na
bruslích, ale běháme ve sportovní obuvi. V druhé řadě nehrajeme
s pukem, ale se speciálním plas-

Převážně hraju v útoku na pozici
centra, občas i na postu obránce.
Záleží, v jakém počtu se sejdeme na
zápas. Popravdě když to jde, zvolím si
pozici obránce.
Jakou hrajete soutěž?
Hrajeme 2. NHbL (2. Národní hokejbalovou ligu, pozn. aut.), kde je celkově devět týmů.

nemám. Hlavně budu rád, když se nám
začne dařit jako celku.
Myslíš si, že hokejbalové postavení
u nás je adekvátní?
Celkově si myslím, že hokejbal u nás si
nevede špatně. Záleží hlavně na každém
kraji a městu, jak moc hokejbal finančně podporují. Jinak podle mě zájem dětí
o tento sport bude pořád.

Dostat se s reprezentací na olympiádu do Tokia v roce 2020, to by byl sen, říká vodní
pólista, hráč CNA Barceloneta a reprezentant Slovenské republiky, Martin Faměra.
Martin Faměra patří mezi nejlepší vodní pólisty České a Slovenské republiky.
Strakonický rodák prostřednictvím tohoto sportu pobýval v nejedné evropské
zemi, a tak nemůže být pochyb o tom, že
zážitků jak ze sportovního prostředí, tak i

z aspektu životního je více než dostatek.
Velké procento dětí spíše tíhne ke klasickým českým sportům jako je hokej
nebo fotbal, Martin však měl jasno již
v útlém věku. „Můj výběr byl jednoduchý, neboť i otec hrál vodní pólo. Když

jsem byl malý, většinu času jsem trávil
s otcem na bazénu, protože v té době
ještě aktivně hrál,“ vzpomíná.
Jakýkoliv sport není, mírně řečeno,
jednoduché zvládnout na profesionální

úrovni. Martin Faměra charakterizuje
vodní pólo následovně: „Je to fyzický,
týmový sport. Neměla by chybět vytrvalost, píle, vize něčeho dosáhnout a určitě
talent, jako v každém sportu,“ má jasno.

SPORT
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nyní hraje za CNA Barceloneta. Že tahle
štace má svoji váhu zřejmě nepřekvapí
naprosto nikoho.

Ti, co se o tento vodní sport alespoň částečně zajímají, jsou bezpochyby obeznámeni tím, že se vodnímu pólu v našich
končinách moc nedaří. Nicméně v jiných
evropských zemích je tomu jinak. A kdo
jiný by o tom měl vědět více než právě
Martin. „Srovnávat české vodní pólo se
zahraničním, a to i se slovenským, bohužel nelze, neboť v Čechách se hraje
pólo na amatérské úrovni. Je tady méně
přípravy, méně financí, méně zkušených
trenérů... V zahraničí jde většinou o profesionální mužstva s vysokým finančním

rozpočtem a kvalitnějším zázemím,“ odkládá stranou růžové brýle.
Za svou kariéru Martin Faměra vystřídal
hned několik zahraničních klubů. Po
začátcích ve Strakonicích odešel na východ Slovenska, kde hrál za CH Hornets
Košice. Poté odešel do francouzského
Nice, odkud zamířil do největšího města
západní Ukrajiny, Lvova, kde však působil pouze dva měsíce mezi sezónami.
Následně hrál v Berlíně a jeho cesta
prozatímně dovršila Katalánska, kde

A toho si je Martin vědom. „Tým Barceloneta patří mezi šest nejlepších mužstev
v Evropě. Momentálně je výkonnostně
výše snad jen chorvatský Jug Dubrovník
nebo italské PRO RECCO.“ Do Španělska, jak již bylo avizováno, nevedla lehká cesta. Do katalánského velkoklubu
se dostal z berlínského týmu Spandau,
což považuje za jeden z klíčových bodů
finálního přestupu do Španělského království. „Se Spandau jsem si zahrál Ligu
mistrů, se slovenským národním týmem
pak Světovou ligu. Podařilo se mi podávat dobré výkony a na základě toho mě
pak oslovil španělský klub Barceloneta,“
líčí v kostce, co tomu předcházelo.

Ve Španělsku je zatím velmi spokojený. S týmem se mu zatím daří více než
dobře. V loňském roce CNA Barceloneta
španělskou ligu vyhrála a v tom letošním
si nevedou jinak; po pěti kolech se jeho
klub pohybuje na úplné špici tamější ligy,
což přispívá k Martinovu dobrému rozpoložení. Ovšem nejen sportovní stránka
v Barceloně mu dělá radost. Španělsko
si totiž jako zemi nemůže vynachválit.
„Je to tu nádherné: teplo, moře, výborné
jídlo... Španělé jsou velmi přátelští, komunikativní a ochotní pomáhat cizinci,
což pak vede samozřejmě k lepší adaptaci,“ popisuje své zkušenosti.
V neposlední řadě si Martin Faměra cení
toho, že má možnost nastupovat za slovenský národní tým, který je, jak jsme
se již od Martina dozvěděli, na mnohem
vyšší úrovni než ten český. „Znamená
to pro mě zahrát si s nejlepšími proti
nejlepším. Dostat se s reprezentací na
olympiádu do Tokia v roce 2020, to by
byl sen,“ přeje si.
Roman Škoda
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Bezděkovská 30
386 01 STRAKONICE
olympia@strakonice.cz
383 325 701

od 1. 12. 2016 akce

20%

na Vánoční sortiment
při nákupu nad 500kč
poukaz na kapra jako dárek
Bezděkovská 30
386 01 STRAKONICE
olympia@strakonice.cz
383 325 701

Vánoční balíčky
nejen pro nejmenší

akce

20%

kreativní balíčky

školní balíčky
výtvarné balíčky
Aktuálně v naší nabídce

Mikulášské balíčky
... Mikuláš nemusí být jen sladký

