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Společné prosincové setkání
u nově vzniklého komplexního
centra OC MAXIM

Kašpar, Melichar a Baltazar
Obchodní centrum MAXIM již
dorostlo do své konečné podoby,
a tak jsme měli 1. prosince všichni možnost setkat se a nahlédnout
do nově vzniklých obchodů OC
MAXIM. Ona sešlost se postupně
rozšiřovala od 13:30 o další zvídavé tváře a věrné zákazníky. Hlavní
program pak začal ve 14:00.

Svátek Tří králů je dvanáctým
a posledním dnem Vánoc, po tomto
dni začíná období masopustu plné
zábavy a her. Svátek je rovněž
totožný se slavností Zjevení Páně,
slavící se ve všech východních
i západních církvích šestého ledna.
Mudrci z Východu, tradičně
označovaní jako Tři králové, jsou
postavy z Matoušova evangelia,
jež navštívily Ježíše krátce po jeho
narození v Betlémě a přinesly mu
dary v oné době velice vzácné, a sice

Celým bohatým programem doprovázela a zpříjemňovala tak
rychle běžící tempo moderátorka
Kiss Jižní Čechy, Nikola Šedinová,
která ve 14 hodin oficiálně zahá-

pokračování na str. 10

jila program s tím, že se na pódiu
pro stavbu a město objevilo hned
několik důležitých lidí, jmenovitě Ing. Arch. Jan Zákostelecký,
starosta města Břetislav Hrdlička
či ing. Václav Hoštička, jednatel
společnosti SRSoft s.r.o, která je
majitelem OC MAXIM. A není překvapením, že právě tito pánové se
postarali o slavnostní přestřižení
pásky.
Pan architekt Jan Zákostelecký,
jenž celou stavbu projektoval, poté
odpověděl na pár otázek z úst
pokračování na str. 2 a 3
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Společné prosincové setkání u nově vzniklého komplexního centra OC MAXIM
35 let, a sice Prácheňáček, který
navštěvují děti a mládež ve věku
od 6 do 18 let. Prácheňáček čerpá z bohatství písní, tanců, her
i lidových zvyků z oblasti jižních
a jihozápadních Čech - především z oblasti historického kraje
Prácheňska a dodává nám tak
třeba i nostalgii na časy minulé.
Mimo vystoupení zmiňovaných
se pro děti po celou dobu konalo v přízemí OC MAXIM kreslení
na obličej, rozdávaly se balónky.
Děti rovněž mohly kreslit obrázky, jež se každou hodinu losovaly,
pokračování z titulní strany

Nikoly Šedinové. „Investoři stavby
uvažovali o stavbě od začátku 90.
let. Moje práce započala u realizace této stavby v roce 2009 a končili jsme letos, tudíž tato intenzivní
práce trvala sedm let.“ Dále se
pan architekt Zákostelecký rozpovídal o svých začátcích: „Když
jsem končil školu u pana Pospíšila,
u kterého jsem absolvoval fakultu
architektury, tak si pamatuji, že
nám sdělil, abychom postavili dům
daleko od domova. Já osobně jsem
tak učinil ve Františkových Lázních
a postupem času jsem se těch pětadvacet let přibližoval a přibližoval,
až jsem se dostal se vší „drzostí“
až do centra Strakonic,“ řekl návštěvníkům s úsměvem.
Pár minut na to se nám představila taneční skupina Sluníčko Strakonice, jež se zaměřuje na country.

V našem městě působí již dlouhých
třicet let a ve Strakonicích pořádá
každoročně v červnu mezinárodní
taneční přehlídku country disco
tanců, breake a stepu, na kterou
vás tímto srdečně zvou.

a věříme, že vás již těší svou kvalitou.
Pojďme si je v krátkosti představit.
Corretto je již desátou z řady prodejen s italskou módou. Prodejna
vám nabídne oděvy jak sportovní,
tak elegantní či ležérní za bezkonkurenční ceny díky tomu, že jsou si
přímým dovozcem zboží. Na své si
přejdou i ti, kteří si potrpí na značkové kousky.
Sparkys dárky je hračkářství, kde
můžete vybírat ze široké nabídky
z kategorií společenské hry, hračky a dárky. Hračky jsou k dispozici
pro kluky, holky, batolata i kojence.

Dále se nám představil Michal
Kohout, známý zdejší kouzelník,
jenž se již dvakrát zúčastnil soutěže Československo má talent,
a mohl tak předávat radost především těm nejmenším.
Poté se o další příval energie
postarala taneční skupina RM
Dance, kdy desítky slečen s jedním mladým mužem svým pohybem a tanečním umem rozzářili
a snad i místy dali do pohybu
nejednoho návštěvníka, což se
hodilo vzhledem ke chmurnému,
studenému počasí. Nakonec nám
zazpíval slavný folklorní soubor,
který působí ve Strakonicích již

a dostávaly tak odměny za své
snažení. Akci ukončila bohatá
tombola, která musela výherce
potěšit tím, že již s klidným svědomím nemuseli řešit určitý vánoční dárek pod stromeček.
V neposlední řadě vás zajímaly
obchody, které jsme pro vás otevřeli

Chlapci si mohou vybrat autíčka,
traktory, auta na dálková ovládání, autodráhy, roboty, digitální
hry. Dívky zase panenky, kočárky,
doplňky pro panenky, sady nádobí nebo korálky a mnoho dalšího.
Výběr je opravdu široký, přijďte se
sami přesvědčit.
Craaf - tato značka začala v roce

OC MAXIM

3

2009 budovat síť maloobchodních
prodejen. Lidé z Craafu vědí, že
móda je stejně různorodá jako
lidé, proto spojuje to nejlepší ze
sportovního, jeansového a elegantního fashion světa.
Dále zde máme svět fotografií MAKO FOTO. Zde si můžete krom
klasických dokladových fotografíí
nechat zhotovit i ateliérové fotografie. Dále jsou k dispozici foto
služby jako zhotovení kalendářů,
vizitek, přání a nejrůznější oznámení. Samozřejmostí je fotografování svateb, křtin či různých životních výročí.
Bižuterie Pavla - tento obchod
potěší především dámy. V tomto
obchodě si pořídíte například krásné náhrdelníky, náramky, náušnice, šperky či komfortní ozdůbky do
vlasů. Samozřejmostí jsou i šperkovnice, kabelky a peněženky.
Nakonec se podívejme, co nám
řekli o této akci moderátorka
a kouzelník, tedy Nikola Šedinová
a Michal Kohout.

ledne plno lidí, které zajímala
další novinka ve Strakonicích.
Navíc pracovat v rodném městě
a vidět, jak se rozvíjí, mě oprav-

ným a návštěvníkům. Velmi jsme
si to s Vámi užili a pevně věříme, že Váš pocit z nakupování je
a bude vždy jen na té nejvyšší

úrovni. Prožijte s námi nový rok
2017 ve spokojenosti a zdraví.

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 od 9.1. do 24.2.2017 nebo do vyprodání zásob. Více informací v prodejnách Axis Optik.

Začneme u ženy. „Slavnostní otevření OC MAXIM proběhlo
úžasně. Počasí nebylo ideální,
ale i přesto se sešlo mnoho lidí,
kteří využili připraveného programu a někteří si odnesli i hodnotné dárky z tomboly. Návštěvou
nás poctili i starosta města, pan
architekt stavby a také ředitel
stavební společnosti, kteří akci
zahájili. Já osobně jsem si akci
skvěle užila a jsem ráda, že se
přišlo podívat v průběhu odpo-

du baví. Moc děkuji, že jsem toho
mohla být součástí, a budu se na
Vás opět těšit na dalších akcích.“
Co nám řekl Michal Kohout? „Ze
začátku se konalo posezení v kavárně MAXIM, které bylo určeno
pro hosty a lidi, kteří mají s MAXIMEM něco společného. Venku
bylo připraveno občerstvení pro
lidi. Mé kouzlení probíhalo s publikem a bylo to moc fajn.“
Moc děkujeme všem zúčastně-
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ROZHOVOR

Když vyrazíte směrem Praha a hledíte do přírody, můžete cestou narazit na několik velkých billboardů, kde se vyskytuje zřejmě náš
nejlepší současný malíř a na kterých jsou pozvánky na různé výstavy. Řeč je o Jiřím Máškovi, jenž žije převážně ve Strakonicích. Není
to tak dávno, co si jej vybralo Ministerstvo kultury, aby reprezentoval v Pekingu naši zem a naše kulturní tradice, a také, aby tam
vystavil svá nejlepší díla. Zveme Vás na inspirující rozhovor. Ponořte se do světa pravého umění.

Když se kulturní zvyky vyměňují mezi národy, vede to k většímu vzájemnému porozumění, říká malíř a sochař světového formátu, Jiří Máška.
Ministerstvo kultury, zda bych byl
ochotný udělat v Pekingu výstavu
svých obrazů. Vybral jsem si k sobě
ještě dlouholetého kolegu Tomáše
Havlíka, výborného sochaře.
Museli jsme zajistit speciální
bedny na přepravu obrazů a soch,
abychom si vše mohli pojistit a
nechat si je tak dopravit speciálně
letecky do Pekingu.
Kolik obrazů jste do Pekingu nechal
přepravit?
Je jich padesát dva.
Co předcházelo tomu, abyste odjel
reprezentovat Českou republiku do
Číny coby umělec – malíř?
Přesný systém procesu vybírání
neznám. Jednoduše mě oslovilo

Mohl byste čtenářům přiblížit onu
slavnou vernisáž?
Konala se 28. října, symbolicky
ke
vzniku
Československa.
Zajímavé je, že spousta Číňanů
žije v domnění, že Československo
existuje pořád. Samozřejmě to
byla oslava velkých měřítek, bylo
tam asi tak pět set návštěvníků.
Ta akce ve skutečnosti souvisela
s představováním české kultury,
hrála tam moravská kapela,
hovořilo se také o českých
obyčejích a tradicích, tudíž se ti
ambasadoři a diplomaté z celého
světa o naší zemi mohli něco
dozvědět.
Co říkáte na Čínskou lidovou republiku?
Byl jsem tam před pětadvaceti
lety a změnila se k nepoznání.
Například když jsem jel tím jejich
vlakem, který jede tři sta kilometrů
za hodinu, první stanice byla
po několika stovkách kilometrů,
člověk ve vlaku necítil žádné
chvění, to byla skutečně bomba
a s našimi vlaky se to pochopitelně
srovnat nedá. Hodně mě překvapily
silnice, k vidění je vidět třeba
šest pruhů; pro srovnání v USA
mají maximálně tři. Čína se tímto
směrem neskutečně posunula
a byl jsem moc překvapený. Co se
týče komunismu, tak jsem žádný
neviděl, jen to tam o sobě říkají.

Podle mého názoru tam vládne
tvrdý kapitalismus, ale s červenými
vlajkami. Žádné socialistické tlaky,
které jsem osobně zažil, jsem
nepociťoval. Lidi se k nám chovali
naprosto bezproblémově. Jejich
lokální jídlo je senzační.
Nemohu se nezeptat. Navštívil jste
Velkou čínskou zeď?
(úsměv)… navštívil. Když už jsem
tam byl, tak jsem ji chtěl vidět.
Plus tedy opět zmiňuji, že jsem se
chtěl svézt tím vlakem. Můžu říct,
že se mi v Číně moc líbilo. Je to
civilizovaný národ.
Zpět k Vaší výstavě. Jak dlouho budou Vaše obrazy vystavovány?
Obrazy byly nyní přesunuty do
Českého centra v Pekingu, které
vlastní výtvarník pan Straka se
svojí manželkou. Výstava tam bude
do 10. ledna s tím, že tam pro
obrazy osobně poletím 11. ledna,
opatrnosti není nikdy dost (úsměv).
Poletíme přes Rusko. Neuvěřitelné,
jak ta země je obrovská.
Jak se stavíte k česko-čínským
vztahům?
Zeman si u mě malinko spravil to,
že když někam letí, například právě
do Číny, tak s sebou bere dvě stě
tři sta podnikatelů, a snaží se jim
domluvit kšefty – aby i my, Češi,
jsme prodávali do Číny, ne jen Čína
sem. Na pořadu dne jsou právě
i tyto „kulturní výměny“, s čímž
souvisí to, že Číňané u nás také
budou vystavovat, a to je dobře.
Když se kulturní zvyky vyměňují
mezi národy, vede to k většímu
vzájemnému porozumění.
Čekají vás další výstavy?
V březnu budu mít výstavu
v Košicích, kde je nejspíše po
Bratislavě druhá nejlepší galerie
na Slovensku. Poté je naplánovaná
výstava v Bruselu a nyní jednám

s New Yorkem, kam letím, až se
vrátím začátkem roku z Číny.
Mám tam schůzku v Agora
Gallery na Manhattanu, kde bych
měl podepsat smlouvu. Finální
vernisáž by měla být někdy na
podzim příštího roku. Mezi tím se
začínají probouzet české galerie,
což je typická česká vlastnost.
Dvořák, Martinů, Kupka – všichni
se nejdříve museli proslavit
v zahraničí, aby je české prostředí
přijmulo a uznalo. I přesto bych
tu ale rád vystavoval, konkrétně
jsem již v kontaktu s Prahou, tak
uvidím, jak to dopadne. Jednal
jsem s panem Rybářem, který má
na starosti Topičův salon, což je
jedna z neprestižnějších galerií
v
České republice. Upřímně
ovšem upřednostňuji zahraničí.
Kde podle Vás na světě berou malířské umění nejseriózněji?
New York je mekka umění. Pak
bych zmínil Paříž a Londýn.
V těchto městech se lidé o umění
skutečně zajímají, obrazy kupují
a snaží se umění porozumět.

Roman Škoda
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dmBio Chili sin carne
pro ty, kteří nestíhají
Axis Optik s.r.o. oční
optika nabízí široký

sortiment značkových
i neznačkových dioptrických
brýlí, slunečních brýlí
a kontaktních čoček.
Měření zraku optometristou v centru města v nákupním centru Maxim bez
dlouhých objednání.
Vyšetříme zrak zdarma, aplikujeme kontaktní čočky. Axis Optik nabízí záruku
výměny v případě nespokojenosti a záruku bezplatného servisu.

Veganská pochoutka inspirovaná tradičním
mexickým receptem vám přijde vhod, pokud
chcete kvalitní jídlo v bio
kvalitě, ale chybí vám
čas na jeho přípravu.
Vydatné fazole v
kombinaci s rajčaty,
paprikou a kukuřicí,
okořeněné chilli, cibulí
a koriandrem vám
v ústech vykouzlí
ohňostroj lahodné
chutě. dmBio Chili sin
carne 400 g stačí ohřát
a ihned se můžete pustit do jídla. Jako přílohu
doporučujeme chléb či rýži.
K dostání v prodejnách dm za 59,90 Kč.

HORKÉ
NÁPOJE
Leden plný
tvoření
Potřeby pro tvorbu z FIMA
a APLI zakoupíte v Olympii
papír (OC Maxim, přízemí).

Připravte
se na
plesovou
sezonu u
nás.
V Bižuterii Pavla naleznete
mnoho krásných šperků
a doplňku pro tuto
jedinečnou příležitost.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Bižuterii Pavla naleznete
v pasáži OC Maxim.

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
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Historie města Strakonic

Protivínská restaurace 2015

Dnes pokračujeme Husovou ulicí č. p.
359, jehož majitelkou byla paní Marie
Krátká a později pan Karel Rulík. Nyní
něco k obyvatelům domu, kteří zde bydleli: soudní oficiál pan Jaroslav Krátký
/1866, Cerhovice/ s manželkou Marií
/1877, Opatovice/, synem Ladislavem
/901/, dál vdova, almužnice paní Františka Holcová /1850, Vlachovo Březí,

Pohled z roku 1923, Protivínská se
školou Hospodářskou.

zubní asistentka u doktora Jireka paní
Kamila Hnízdová /1886, České Budějovice/. Později zde bydlela rodina

Pohled z roku 1900 též škola s hostincem

Hošnů. Následuje dům č. p. 355, jehož
majitelem byl mistr natěračský pan Josef Myšák /1872, Přeborovice/. Žil zde
s manželkou Josefou /1878, Drážov/,
dětmi Josefou /1901/, Marií /1903/,
Anežkou /1904/ učnicí na dámskou
krejčovou u paní J. Řápkové, Ludmilou /1905/, Františkem /1907/, Růženou /1908/, Boženou /1909/ a Annou
/1910/. Dál zde bydleli: soukromník pan
Viktorín Hrbek /1838/ s manželkou Annou /1840, Hoštice/, neteří Emilií Holou
/1871/, zedník u pana Mir. Karty pan Jiří
Karel /1894, Řepice/, kočí u stavitele
Mir. Karty pan Josef Hejtmánek /1881,
Drákov/, majitel obchodu koloniálního
pan Martin Kuzněcov /1899, Moskva/,

zubní technik, praktikant u zubního
lékaře pana MUDr. Josefa Jírka pan
Bohuslav Trachta /1904, Žižkov/ a asistent a zubní technik též u zubního
lékaře MUDr. Josefa Jírka, pan Edmunt
Trachta /1899, Žižkov/ o němž jsem
psal v části o Velkém náměstí v souvislost s protifašistickým odbojem.
Trachta byl v lednu 1945, jako i další členové odbojové skupiny „Prokop
Holý“, 2. května 1945 při poslední
hromadné popravě v Terezíně zastřelen
a vrátil se pouze jeho spolupracovník ze
skupiny poručík pan Jan Suk. Ještě zde
bydleli pilařský pomocník na parní pile
u Ing. Karty pan Alois Zela /1894, Loukov/, student zdejší hospodářské školy
Tomáš Hamák /1894, Štětice/, posluchač zdejší hospodářské školy Josef
Mašek /1900, Bělčice/, student zemědělství na zdejší hospodářské škole
Karel Říha /1901, Těšínov/ a další dva
studenti hospodářské školy Antonín
Mácha /1901, Nezamyslice/a Josef
Vaňas /1904, Sedlice. Nyní je zde velmi oblíbená restaurace „ U Vlků“ pana
Vlčka a bydlí zde Královi a Kovaříků.
Pokračujeme rohovým domem na
křižovatce s ulicí Plánkovou č. p. 354,
kde se nachází hospoda „Na Protivínské“. Patřila pod protivínský pivovar
a nejprve byl majitelem dědičný princ
Jan ze Schwarzenbergu a později již
Adolf ze Schwarzenbergu. Šenkovalo se
zde protivínské pivo. Dům vystavil pan
Dušek a byl zde i prvním hospodským,
později se zabil na kole a hospodu vedla
jeho žena s dvěma dcerami a tehdy zde
říkali „ U Třech rozparků“. V hospodě
byl kulečník a v restaurační zahradě
se pořádaly různé slavnosti a hrálo se
loutkové divadlo. To již byl nájemcem
hostince i hostinským pan František
Tichý / 1879, Pavlov/, který zde žil
s manželkou Annou /1879, Hlavatce/,
podnájemníkem u něj byl účetní zdejší
hospodářské záložny pan Stanislav Pelouch /1892, Velká Turná/ a služebná,
která pomáhala též na hospodě paní
Františka Harantová /1905, Hoslovice/.
Na Protivínské měl zkoušky tehdejší
pěvecký spolek Palla, jehož zakládajícím členem byl pan Karel Martínek
a posledním sbormistrem spolku byl
pan Josef Režný, jehož rodiče zde krátkou dobu v přízemí bydleli. Do hospody
chodila i celá řada osobností, jako malíř

Jarko Dvořák Šumavský, ochotník Véna
Štěpán, okresní
soudce Donát a ti zde připravili loutkové divadlo a zahráli Švandu dudáka.
Později za vedoucího pana Jiřího Večeři se zde výborně vařilo. Hospoda je
v provozu stále, je zde kulečník a pořádají se zde různé akce jako třeba
svatby a schází se zde i místní Jednota
Karla Havlíčka Borovského. Dál zde bydleli: účetní ve fezárnách pan Karel Kříž
/1881/ s manželkou Annou /1892,
Plzeň/, poštovní asistent pan Tomáš
Bican /1877, Kluky/s manželkou Amálií
/1889, Sloučeň/, synem Jaroslavem
/1910/, berní oficiál pan František Švejda /1876, Plástovice/ s manželkou Josefou /1875, Tábor/, dětmi Jaromírem
/1902/, Stanislavem /1901, Tábor/,
tchyní, vdovou, paní Karolínou Bálkovou
/1848, Hoštice a c. k. vrchní oficiál v.
v. pan František //Vaníček /1852, Královské Vinohrady/ s manželkou Marií /1870, Praha/, dětmi Františkem
/1882, Jičín/ účetním zemského výboru, Josefem
/1883, Tyroly/ stavbyvedoucím, Rudolfem c.k. praporečníkem, Karlem

Gloriet v parku pohlednice r. 1928.

/1900, Písek/ a tchyní, vdovou, paní
Anežkou Seibald /1829, Zwiesel/. Dál
zde ještě bydleli důchodní na obecním
úřade pan Vilém Fiker /1882/ s manželkou Julií /1881, Třemošná/, dětmi
Sylvou /1907/, Magdou /1909/, Antonií /190/, odborný učitel na zdejší veřejné dívčí škole pan Benedikt Randa
/1865, Rožmitál/ s manželkou Pavlínou
/1870, Černín/, dětmi Marií /1895,
Čestice a Růženou /1901, Střelské
Hoštice/. V parku v místě, kde dodnes
stojí veřejné záchodky, stával velký
dům, byla to noční kavárna a tehdejší
oblíbený bordel „U Pušů“ nebo také
„Na Vinohradech“, dříve tento podnik
měl v Bavorově ulici č. p. 25. Vedení
Hospodářské školy žádalo o přeložení
podniku jinam od školy. Dům měl č. p.
237 a paní Vilemína Pušová měla zazdít

zadní dveře do parku , aby se tam dámy
nemohly procházet, ale nestalo se tak.
Dveře se pouze zamykaly. Kolem roku

Fontána s pamětní deskou zakladatele
sadů asi 1964

1905 převzal podnik pan Vála. Před
druhou světovou válkou byl dům zbourán. V knihách vydaných domovských
listů z let 1898-1914 je vedeno velké
množství žen, které se zde za tu dobu
touto činností živilo oficiálně.
To je pro dnešek vše a Husovou ulicí
budeme pokračovat příště. Rád příjmu
jakékoliv doplňky k článku i některé k ulicím Žižkova a Plánkova. na
tel.: 723158305, email: Malirsky.J@seznam.cz, či na adresu:
Tržní 1152, 386 01 Strakonice I.

HISTORIE NAŠÍ VESNICE
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Historie naší vesnice Drachkov
1618, tedy do zprofanované Bílé
hory a začátku třicetileté války. Ta
se dotkla i obyvatelů Drachkova. Byť
se nepodařilo nalézt přímé důkazy
svědčící o řádění švédského vojska
ve vsi, okolní vsi byly z drtivé části
vypáleny, tudíž lze předpokládat, že
tomu tak bylo i zde.

Od lednového čísla nového roku
2017 jsme si pro Vás připravili ryze
novou rubriku „Historie naší vesnice“,
a sice z okolí Strakonic.
V tomto měsíčníku Vám představíme
vesnici Drachkov, jež se se nachází

zhruba 5 km jihozápadně od Strakonic.
Leží při severním okraji Šumavského
podhůří pod kopcem Kamenná bába
v nadmořské výšce 557 metrů. Obcí
protéká Drachkovský potok, jeden
z drobnějších pravostranných přítoků
řeky Otavy. Co se týče pamětihodností,
ve vesnici můžete spatřit krásnou
kapličku na návsi či Bránu usedlosti.
Dějiny obce Drachkov sahají do
dávné minulosti a jsou úzce spjaty
s vývojem slavného Prácheňského
kraje, jenž byl jedním z historických
krajů Království zemí českých. Pod
vrchem zvaným Kamenná bába
stál údajně poblíž potoka zpočátku

jen dvůr vladyky Drahka, tuto
„skutečnost“ ovšem nemůžeme
historicky podložit. Zde se usazovali
lidé, aby zde i přes nepříliš vhodné
zemědělské či klimatické podmínky
pěstovali plodiny, věnovali se lesnímu
hospodářství či chovali dobytek.

Kdy
samotná
ves
vznikla,
nedokážeme s přesností určit,
nicméně první písemná zmínka
o malé osadě je v listině z listopadu
1318, v níž Vilém ze Strakonic, syn
Bavora II., potvrdil určité donace
svých předků johanitské komendě.
To nám tedy ukazuje, že vesnice byla
majetkem strakonického johanitského
řádu. Až na výjimky dalších vydání
listin, kde se ves Drachkov objevuje,
nemáme o vesnici v dalších stoletích
moc informací.
Z obecného hlediska víme, že český
venkovský lid si udržoval poměrně
slušnou životní úroveň do roku

i silnice z Drachkova do Lhoty u sv.
Anny a dál do Kraselova a Němčic.
Tragické osudy první světové války
se nevyhnuly ani zdejším obyvatelům.
Ve jménu rakousko-uherského
mocnářství položilo své životy i 11
zdejších otců a synů. Jejich památku
připomíná pietní místo na návsi,

První soustavný popis poddanské
půdy a jejích držitelů z roku 1654,
berní rula, nám dokládá, že ve vsi
„Drachkovo“ hospodařilo osm větších
rolníků, kteří zde osévali až 8 a půl
hektaru polí (tehdy 30 strychů)
a chovali také dobytek. Za další
necelé století v roce 1747 jsme
obeznámeni z tereziánského katastru,
že bylo v Drachkově registrováno
celkem 17 hospodářství, k nimž
přináležela půda podléhající berni.
V pokračující době 18. a zejména
19. století se obec rozrostla o další
usedlosti a v roce 1850 již čítala 22
stavení a 159 obyvatel. Roku 1774
uzákonila Marie Terezie povinnou
školní docházku, nicméně s ohledem
na nízký počet obyvatel neměla
obec vlastní školu, a tak musely děti
docházet po svých do Strakonic.
V roce 1836 pak byla zřízena škola
v
Sousedovicích, kam chodily
například ještě drachkovští obyvatelé
narozeni před druhou světovou válkou.
V roce 1837 vedla silnice tzv.
druhého řádu ze Strakonic do
Kraselova přes Drachkov. Po
necelých třiceti letech roku 1864 byl
pak vydán zemský zákon o okresních
zastupitelstvech a těmto bylo uloženo
zřizovat a udržovat komunikace
silniční, mezi kterými je uvedena

symbolicky ohraničené českými lipami.
Novodobé dějiny obce jsou již
zachyceny v pamětní knize a obecní
kronice, která je vedena od roku
1934 s retrospektivními zápisy od
roku 1923. Je zde věrně zachycena
bohatá spolková činnost a významné
společenské události.
Pro obec Drachkov zpracoval Jiří
Veselský – www.obecdrachkov.cz
Článek zkrátil a zpracoval Roman
Škoda

AKTUALITY ZE STRAKONICKA
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Za sklem fotografické čočky
přechodu Röszke-Horgoš. „Vítězný
snímek
migrantů
chaoticky
padajících přes sebe ve snaze
překonat maďarskou hranici v sobě
obsahuje nejen žurnalistickou
informaci a symboliku současné
uprchlické krize v Evropě, ale je
zároveň i vizuálně silným obrazem
připomínajícím
apokalyptická
malířská plátna velkých mistrů,“
zdůvodnila
svoje
rozhodnutí
mezinárodní porota.

Milujeme většinou věci, kterým
se nemůžeme věnovat, protože
k tomu nemáme příslušný talent,
množství času, jež bychom
dané činnosti mohli věnovat, či
snad snahu to vůbec zkusit. Od
počátku prosince minulého roku

Soutěže se zúčastnilo 278
fotografů s trvalým bydlištěm
v České a Slovenské republice
s
celkovým počtem 3 700
fotografií a do videosekce se
nakonec přihlásilo 38 autorů s 52
videi. Výstava ale nakonec zahrnuje

Oceněno bylo celkem 39 předních
českých a slovenských fotografů a
videotvůrců v kategoriích: zvláštní
cena pro mladé fotografy do 25
let Canon Junior Awards, cena
UNHCR, Vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky, cena generálního
partnera Trigema, dvě ceny Nikon
Sport Award, cena Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové, cena
dětí a cena čtenářů iDnes a cena
Fotonova. Stejně jako v ročníku
předešlém dominovalo téma –
krize na Ukrajině, v 21. ročníku to
byla uprchlická krize.
Fotografie
Jana
Zátorského
obstála i v kategorii Aktualita,
kde získal první cenu Zlaté oko.
Ostatně, aktuality byly uprchlíkům
zasvěcené beze zbytku. Druhý
skončil snímek Martina Bandžáka
ze série Noční vlakový transport
běženců do Evropy, třetí pak
Radost těsně po připlutí člunu
k řeckému břehu od Milana
Jaroše a čestné uznání dostal
Stanislav Krupař za snímek ze
série Před bránou do ráje. Také
v kategorii Reportáž ocenili

do konce ledna toho letošního je
ještě k vidění výstava prestižní
fotografické soutěže CZECH
PRESS PHOTO. Tato unikátní
výstava, která mapuje soutěžní
fotografie a videa předešlého 21.
ročníku – ten současný se 460
fotografiemi a videi je k vidění
v Křižíkově chodbě a Rytířském
sále Staroměstské radnice v Praze
také do konce ledna – zkrášluje
Maltézský sál a sál U Kata na
strakonickém hradě, kam se může
kdokoliv z vás podívat.

nejen vítězné, ale i neoceněné
snímky z jednotlivých kategorií
soutěže, a to je tedy více jak čtyři
sta fotografií a necelých sto videí
od domácích autorů.
Hlavní cenu soutěže „Fotografie
roku“, kterou uděluje mezinárodní
porota za fotografii, která je
hodnocena nejvýš z hlediska
novinářských kvalit s vynikající
estetickou
úrovní,
vyhrál
fotoreportér Jan Zátorský se
snímkem ze září 2015 na
maďarsko-srbském
hraničním

porotci hlavně uprchlické snímky,
s výjimkou Juraje Mravce, jenž
uhrál druhou příčku s fotografiemi
z ukrajinského Donbasu. V duchu
všeobecného zaměření na Sýrii
a spol. nese příznačný název
Na Východě nic nového. Další
redakční fotograf Radek Kalhous
získal druhou cenu v kategorii
Příroda a životní prostředí za
svou sérii Krajiny ze tmy a rovněž
čestné uznání za fotografii ze
série Příroda doma.
Už pomalu tradiční se stává
souběžná soutěž novinářských
videí. V té letos uspěla reportáž
Tomáše Rafy o ostřelování
civilních čtvrtí v Doněcku během
bojů o letiště, na níž porota
ocenila „vysoce profesionální
a hluboce lidské pojetí tématu“.
Dále se mezi videi umístila práce
Vavřince Menšla, jenž zpracoval
neuvěřitelný příběh skautské
vedoucí, která v padesátých
letech skončila v komunistickém
kriminálu a zároveň na korunové
minci, s níž se platilo až do
pádu režimu. Ocenění získal
i
dokument o kyselinových
útocích v Indii od Lenky
Klicperové, Jarmily Štukové,
Olgy Šilhové a Markéty Kutilové.
Výstava Czech press photo 2015
má své jedinečné kouzlo, které
přitáhne a nepustí. Možná si díky
tomu uvědomíte, jak ten čas letí,
že možná není třeba dávat všanc
své sny i osudové okamžiky, jež
jsou neopakovatelné.

NABÍDKA
STALO SEPRÁCE / INZERCE
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NABÍDKA PRÁCE

Do nově otvírané dětské obuvi hledáme
vedoucí prodejny a prodavačku
Nástup 1.2.2017
Požadujeme příjemné vystupování, vztah
k dětem, zkušenost s prodejem obuvi,
popřípadě dětského zboží.
Životopis zasílejte na mail ott@vjobuv.cz
Obchod s italskou módou
Corretto přijme nadprůměrně
šikovnou brigádnici/ka, i vitální
důchodkyni (věk není omezen)
S chutí pracovat, odpovědností
a samostatností.
(Slečny, co i v mramorové podlaze
vystojí důlek, nechceme.)
Životopis + FOTO zasílejte na:
info@wonder-land.cz nebo zanechte
na prodejně.

pracovníci v obci Strakonice (okres
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za
zkrácený úvazek dohoda o provedení práce
(minimálně 15hod týdně) (jednosměnný
provoz) je 5 500 Kč-6 500 Kč hrubého.
KONTAKT: Hlinka Libor, tel.: 777710440 v dopoledních hodinách - více informací na
www.jihoceskepekarstvi.cz

asistenti v obci Strakonice (okres
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za
plný úvazek (jednosměnný provoz) je 19 300
Kč hrubého.
KONTAKT: Hoštičková Ladislava PharmDr.,
tel.: 383314390, e-mail: lekarna@
nemocnice-st.cz

Strojírenští technici | - Strakonice

Fyzioterapeuti
Strakonice

s

osvědčením

-

Ke dni 15.12.2016 nabízí Brabant Alucast
Czech, Site Strakonice s.r.o. (60851236,
Strakonice) volné pracovní místo na pozici
strojírenští technici v obci Strakonice (okres
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za
plný úvazek (pružná pracovní doba) je 25
000 Kč hrubého.

Ke dni 01.12.2016 nabízí Nemocnice
Strakonice, a.s. (26095181, Strakonice)
volné pracovní místo na pozici fyzioterapeuti
s osvědčením v obci Strakonice(okres
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za
plný úvazek (jednosměnný provoz) je 18 300
Kč hrubého.

KONTAKT: Bc. Pavlína Káchová, tel.: 737 230
739, e-mail: p.kachova@brabantalucast.cz

KONTAKT: Kačírková Ivana, tel.: 383314125,
e-mail: personalni@nemocnice-st.cz

Všeobecní
administrativní
pracovníci - Strakonice

Farmaceutičtí asistenti - Strakonice

Ke dni 15.12.2016 nabízí Galaxie spol. s r.o.
(16819209, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici všeobecní administrativní

Ke dni 01.12.2016 nabízí Nemocnice
Strakonice, a.s. (26095181, Strakonice)
volné pracovní místo na pozici farmaceutičtí

Organizátoři konferencí a událostí Strakonice
Ke dni 01.11.2016 nabízí VLTAVA LABE
MEDIA a.s. (01440578, Strakonice) volné

pracovní místo na pozici organizátoři
konferencí a událostí v obci Strakonice
(okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za plný úvazek
(pružná pracovní doba) je 15 000 Kč
hrubého.
KONTAKT: Moucová Libuše, e-mail: Libuse.
Moucova@denik.cz
Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci
v příbuzných oborech - Strakonice
Ke dni 07.11.2016 nabízí OTAVAN Třeboň
a.s. (13503031, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici švadleny, šičky, vyšívači
a pracovníci v příbuzných oborech v obci
Strakonice (okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za plný úvazek
zkrácený úvazek (minimálně 30hod týdně)
(jednosměnný provoz) je 11 000 Kč-14 000
Kč hrubého.
KONTAKT: telefonicky - 8:00 - 16:00 nebo
osobně v době od 8-14hod. PO - PÁ.

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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Kašpar, Melichar a Baltazar

pokračování z titulní strany

zlato, kadidlo a myrhu. Takové zlato
již v té době bylo žádaným a drahým

kovem, kadidlo zase jako vonná
pryskyřice se pálilo k vykuřování
prostor při náboženských obřadech.
V šestém století se z mudrců stávají
králové, jejichž počet je odvozen od
tří darů, s nimiž do Betléma přišli.

Onen počet mudrců však není v
bibli zmiňován, o třech mužích
prvně píše až ve třetím století jeden
z církevních spisovatelů. Do té
doby byl jejich počet různý, objevují
se i zmínky o dvanácti mudrcích.
V sedmém století pak dostávají
jména, u nás počeštěná do podoby
Kašpar, Melichar a Baltazar.
A proč byli tedy oficiálně tři? Podle
odborníků tento počet znamená tři
fáze lidského života – jeden král je
mladý, druhý je ve středním věku a
poslední z králů představuje starce.
Tímto symboly nekončí; tmavá tvář
nejstaršího z králů totiž představuje
stín smrti. A i ony dary, s kterými

přišli, určují symboliku. Zastupují
skupenství, která se na tomto

světě vyskytují. Zlato jako kov je
symbolem pevného skupenství,
myrha zastupuje kapalné a kadidlo
skupenství plynné.
Tři králové nebyli nikdy oficiálně
svatořečeni, avšak jsou uctíváni
jako patroni poutníků a hříšníků.
Ostatky Tří králů podle legendy
nalezla svatá Helena. Ta je přivezla
do Konstantinopole a později byly
jejím synem Konstantinem darovány
milánskému biskupovi Eustorgiu. Po
dobytí Milána v polovině 12. století
císařem Fridrichem Barbarossou
byly ostatky převezeny do Kolína
nad Rýnem, kde byly uloženy do
chrámového kostela sv. Petra.
Ostatky Tří králů se staly místem
úcty mnoha poutníků.
V současnosti si lidé tento svátek
spojují hlavně se slavnostními
pochody, humanitárními sbírkami
a v neposlední řadě s třemi
písmeny K+M+B. Vysvětlení, že jde
o iniciály jmen Tří králů – Kašpara,
Melichara, Baltazara, je však mylné.
Písmena znamenají „Pán (nebo
Kristus) žehnej tomuto domu“. „K“
zastupuje „Krista“, nebo také řeckou
podobu pána Kurios. Písmeno „M“
je obydlí – latinsky „mansionem“
a konečně „B“ představuje „ať
žehná“ = „benedicet“.
V domácnostech se odstrojují
stromečky a schovávají adventní
věnce právě v první čtvrtině měsíce
ledna. Tvrdí se, že kdo tak neučiní
právě 6. ledna, měl by vše nechat
nedotčené do 2. února, kdy se
slaví Hromnice – křesťanský svátek

Uvedení Páně do chrámu.
Ať už je reálná pravda Tří králů
jakákoliv, buďme vděčni za krásnou
tradici opředenou tajemstvím až do
dnešních dnů.
Roman Škoda
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CESTOVÁNÍ

Skiareál Lipno
Lipno patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším turistickým destinacím na jihu Čech. Za zážitky sem míří každoročně desítky tisíc turistů, kteří si zvykli
na vysoký standard služeb jak v letní, tak i v zimní sezoně. Skiareál Lipno tradičně nabízí nejen perfektně připravené sjezdové tratě, ale především
komplexní zázemí pro nejlepší zimní dovolenou. Každý rok mohou klienti v areálu očekávat novinky a ne jinak tomu je i letos.

Skiareál Lipno se svými více než
11 km sjezdovek, 3 čtyřsedačkovými
lanovkami a pojízdnými koberci
v dětských výukových hřištích Fox
Park a Bambini Park nenabízí jen
perfektní podmínky pro lyžování.
Špičkové zázemí areálu poskytuje

Na letošní sezonu jsou pro
návštěvníky zimního Lipna nachystány
novinky, které jim přináší více zábavy
na svahu. K současné nabídce
sjezdovek, která byla v loňské sezoně
rozšířena o novou trať Vyhlídka,
přibyl například i 500m dlouhý úsek
s brankami pro slalomové disciplíny
nazvaný K Yettimu. V tom si mohou
všichni vyzkoušet techniku jízdy

i komfort v podobě bezplatného
parkoviště u nástupu lanovky, vlastní
půjčovny a servisu lyžařského
a
snowboardového vybavení

v brankách a zažít pocit závodníka.
Další novinkou je skicrossová trať
designovaná týmem Evy Samkové.
Její profil je nastaven tak, aby si jí
užili děti i dospělí. Pro děti je nově
rozšířena i sjezdovka Lišáka Foxe,
na které budou umístěny herní
a zábavné prvky. Úpravami prošel
také Snowpark Lipno, který kromě
terénních úprav pro skoky nabízí
i část pro začátečníky a výuku.

Intersport Rent a prodejny sportovního
oblečení a doplňků. Během pobytu
můžou návštěvníci využít skibus, který
je dopraví ze širokého okolí Lipenska
přímo do areálu zcela zdarma.

Novinky jsou i v lyžařské škole
Skischool Lipno, která patří mezi
tuzemskou špičku ve výuce dětí.
Do pětidenních kurzů byly nově
zařazeny i základy freestylu na lyžích

a snowboardu. S výukou pomáhá
i nově instalovaný dětský vlek ve
snowparku. Bonusem k pětidenní
výuce dětí je hodina výuky pro
dospělého zdarma. Ti tak mají
příležitost zlepšit si bezplatně svůj
styl a vypilovat techniku jízdy.
Skiareál před letošní sezonou
investoval několik desítek milionů
korun do modernizace a posílení
zasněžovacího systému. Flotila děl
se rozrostla o dalších 11 kusů na
celkový počet 59 kanonů, které
zajišťují sněhovou jistotu a kvalitní
pokrývku sjezdových tratí. I díky
tomu se letos podařilo rozjet
sezonu již na začátku prosince,
navíc s
doslova excelentními
lyžařskými podmínkami.
Váš pobyt na Lipně můžete prožít
se spoustou výhod. Stačí k tomu
použít kartu hosta Lipno.card
a získat třeba zvýhodněné skipasy,
vstupy na Stezku korunami stromů
a další akční nabídky. Například
Stezkabus a Skidepot, ve kterém

si uschováte lyže a půjčíte boty
pro výstup do korun stromů, máte
s Lipno.card zcela zdarma. Pro
děti jsou připraveny každodenní
animační programy s
lišákem
Foxem, občerstvení na Vás čeká

přímo na svahu nebo pod ním
v
jedné z provozoven Lipno
Gastro a v okolí naleznete i další
zázemí pro sport a relaxaci. Po
lyžování můžete vyrazit například
do Aquawordu a odpočinout si
ve vířivce nebo sauně. Na Lipně
je také naplánováno mnoho akcí.
V kalendáři naleznete lyžařské
i snowboardové závody, testovačky
nového vybavení i zábavu pro celou
rodinu. Nejlepší je sledovat novinky
na webu www.lipno.info, kde se
dozvíte všechny důležité informace.
Lipno nad Vltavou 21.12.2016

KULTURNÍ PŘEHLED
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KULTURNÍ PŘEHLED LEDEN
Taneční odpoledne s písničkou
8. 1. od 15:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 60 Kč

SETKÁNÍ - Přehlídka amatérských
divadelních souborů
14. 1. – 15. 1.
Místo konání: Dům kultury
10. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů.
Charlie Slavík – předplatné Jazz,
folk a country

Smetanovo trio – KPH

17. 1. od 19:00

19. 1. od 19:00

Místo konání: Dům kultury

Místo konání: Dům kultury
Agentura Harlekýn - Jean Barbier

11. 1. od 19:00

Hana Zagorová a Petr Rezek se skupinou Jiřího Dvořáka

Místo konání: Dům kultury

Datum konání: 18. 1. od 19:00

Vstupné: 190 Kč
Účinkují: Jitka Čechová – klavír, Jiří
Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 500 Kč

Reprezentační ples města Strakonice
20. 1. od 20:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 300 Kč

Program:
L. v. Beethoven - Klavírní trio Es dur
op. 70, č. 2
Poco sostenuto – Allegro ma non
troppo
Allegretto
Allegretto ma non troppo
Finale. Allegro
Dmitrij Šostakovič - Klavírní trio op.
8, č. 1
- Přestávka Bedřich Smetana - Trio g moll op. 15
Moderato assai
Allegro, ma non agitato
Finale. Presto

V Paříži bych tě nečekala, tatínku
(Divadelní předplatné A)

Orchestr: METROKLUB BIG BAND
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Host: VÁCLAV NOID BÁRTA
Moderátor: JIŘÍ GRUNTORÁD
Předtančení: taneční škola ASTRA
PRAHA, taneční show EXOTICDANCENTRE
Tropical bar: koktejly, barmanská
show, molekulární drinky
Doprovodný program: OLDIES DISCO
MILOŠE ZEMENA
Ke každé vstupence obdržíte molekulární drink, vstupenky budou slosova-

telné o hodnotné ceny.
Spirituál Kvintet s Dagmar Peckovou
31. 1. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 490 Kč

VAŘÍME S MAXIMEM / LUŠTÍME S MAXIMEM
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V lednu nás stále čeká brzké stmívání, nízké teploty a navíc budou mnozí z nás přejezeni z vánočního hodování. Proto jsme pro vás připravili
recepty, které vás zahřejí a zasytí, ale zároveň se jedná o lehká jídla, která nechají náš žaludek odpočinout po náročných svátcích.

Mrkvová polévka

Zdravé karbanátky z červené čočky

Proslýchá se, že právě touhle polévkou kdysi okouzlila prince Charlese jistá slečna
Diana. Není divu, chuť téhle polévky je skutečně delikátní!

Ingredience

V karbanátcích zdaleka nemusí být jen maso, aby chutnaly výborně. Tahle voňavá dobrota si zajisté získá stálé místo ve vašich oblíbených receptech. Karbanátky mají skvělou
konzistenci a díky směsi koření i lahodnou chuť.

Ingredience

½ kg mrkve, pokrájené
2–3 brambory, oloupané a pokrájené
250 ml smetany ke šlehání
trocha kari koření, sůl a pepř
1 lžíce másla na zjemnění

Postup

Mrkev a brambory povařte v osolené vodě doměkka, asi čtvrt hodiny. Kousek mrkve si nechte
stranou na ozdobu a zbytek rozmixujte se smetanou na hrubší nebo jemnější krém. Prohřejte,
okořeňte a rozpusťte v něm kousek másla. Rozdělte do talířů a podávejte ozdobené plátky
mrkve.

330 g červené čočky,
(10–12 minut vařené ve vodě doměkka a slité)
1–2 řapíky celeru, najemno nasekané
1 mrkev, nahrubo nastrouhaná
1 prolisovaný stroužek česneku
40–60 g strouhanky
1 hrst jemně nasekané petrželky
cca 1 lžička kari koření, podle chuti
sůl a pepř
¼ lžičky strouhané bio citronové kůry
olivový olej na opečení

Postup

Celer, mrkev a česnek zprudka opečte na pánvi na troše
oleje za stálého míchání. Polovinu čočky rozmělněte na kaši
(v robotu, přes sítko). Pak všechnu čočku smíchejte s opečenou zeleninou, kari, petrželkou, citronovou kůrou, osolte
a opepřete. Postupně přisypávejte strouhanku, abyste po
zpracování získali stejnoměrnou hmotu.
Z hmoty vytvarujte osm karbanátků a obalte je ve strouhance. Opečte je na mírném plamenu na pánvi na troše
olivového oleje, asi 5 minut z každé strany. Podávejte klasicky s brambory, na jakýkoliv způsob.

TIP!

Základ polévky můžete pomocí koření voňavě obměňovat: místo kari koření použijte aromatické
bylinky, především tymián. Pokud milujete pikantní jídla, přidejte špetku chilli. Úplně jiný voňavý
tón zařídí skořice, té ale přidejte jen špetku.

Zdroje obrázků i textu:
www.apetitonline.cz, www.albert.cz, www.zeny.e15.cz

Spoj tečky

SPORT
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Díky bohu jsem spíše flegmatik, takže nadávky a urážky snesu, říká
hokejový rozhodčí, Jan Vondráček.
celkem nevděčná práce. Jednomu
týmu se nedaří, prohraje a kdo
to odnese?,“ usmívá se. Jedním
dechem nicméně dodává, že jej
pískání zápasů i tak velmi baví.

Pětadvacetiletý Jan Vondráček
již od dětství hrál lední hokej,
a to na specifickém postu; jeho
role byla snad nejzodpovědnější
ze
všech.
Nikoho
zřejmě
nepřekvapí, že je zde řeč o pozici
„brankář“. Ovšem o tom se
v tomto článku bavit nebudeme.
Právě zodpovědnost, kterou měl
od mládí po stovkách utkání
na svých bedrech, jej zocelila
k tomu, aby se v budoucnu stal
hokejovým sudím.
Zpočátku o tom ovšem vůbec
neuvažoval. „Ze začátku jsem
si opravdu nemyslel, že bych se
mohl stát rozhodčím. Ale později
mi to přišlo jako dobrá brigáda, tak
jsem se domluvil s kamarádem,
co se mnou hrál hokej, a přihlásili
jsme se,“ vzpomíná.
Jeho desetileté zkušenosti
s pískáním zápasů jej naučily
mnohé. Sám Honza přiznává, že

předešlé hraní hokeje bere jako
výhodu, neboť na samotné pískání
má nyní jiný pohled než jedinec,

S tím souvisí fakt, že se rozhodčí
musí stůj co stůj naučit zvládat
po psychické stránce méně či
více kritické situace. S tím Honza
jednoznačně souhlasí. „Uznávám,
že na psychiku je to hodně
náročné. Já osobně jsem měl
jeden seminář s psychologem,
když jsem postoupil na vyšší
licenci. Díky bohu jsem spíše
flegmatik, takže nadávky a urážky
snesu. Znám ale hodně bývalých
rozhodčích, kteří skončili právě

sudí na ledě a obecně rozhodčí ve
sportu čelí určitému nebezpečí. V
ledním hokeji je ovšem naneštěstí
opak pravdou. Není to tak dávno,
co mladý rozhodčí přišel o život,
kdy ho zasáhl puk do odkryté
části obličeje. Honza potvrzuje,
že jej tato dech beroucí zpráva
zasáhla. „Nikdo nechápal, jak se
to mohlo stát. Osobně jsme se
neznali, ale i tak je těžké takovou
zprávu přijmout. Šlo o utkání
mladšího dorostu, kde se většinou
žádné úrazy nestávají,“ mluví Jan
Vondráček o tragické události.
Doufejme, že se v hokeji či
v jiném sportu budou dít tyto
příhody co nejméně, nejlépe
vůbec. Honzovi přejeme mnoho
úspěchů a železné nervy při
dalších hokejových zápasech.

Roman Škoda

který by hokej před tím nikdy
nehrál. Na druhou stranu si je
vědom, že rozhodčích, kteří nikdy
nehráli lední hokej, je jak šafránu.
„Ano, tak to prostě je. Ale sami si
asi dokážete představit, že je to

kvůli tomu, že situaci nedokázali
unést,“ dělí se Honza se svými
zkušenostmi.
Své ambice vidí tak, že by se
rád dostal alespoň do druhé ligy.
Sám ví, že když bude na sobě
pracovat, nereálná není ani vyšší
meta. Honza ovšem stojí při zemi
a zůstává v klidu. „Baví mě to,
a to je hlavní. Tyhle věci moc
neřeším. Člověk ale má ve svém
okolí i kluky, kteří jsou výše, a tak
mě to možná podvědomě žene
dál. Například respektuju Marcela
Mandrysze nebo Michala Jílka.
Tihle dva mě vlastně všechno
naučili. Marcel s pískáním tedy už
bohužel skončil, ale Michal stále
píská první ligu,“ říká.
Asi málokdo by si mohl myslet, že

SPORT
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Mladí bojují do posledního dechu

Ještě štěstí, že existují lidé, kterým
není jedno, co dělá dnešní mládež.
Výběr kroužků a zájmových aktivit je
opravdu pestrý, rodič si pro své dítě
tak může vybrat nejen umělecké,
technické či logické zaměření, ale
i to sportovní. Není to ale jen fotbal,
hokej, basketbal nebo volejbal,
máme tady házenou, pólo, ale
také florbal. Tento kolektivní halový
sport, při kterém proti sobě hrají
týmy s plastovými holemi a dutým
plastovým míčkem, existuje teprve
od druhé poloviny 20. století. Za
jeho kolébku bývá považována
Skandinávie, ale původně se již
hrál v jedné z amerických továren
ve státě Minneapolis. Do Česka se
dostal díky pobytu vysokoškoláků
z Finska v Praze, kteří tu pak darem

zanechali dvanáct florbalek i s míčky.
Od roku 1993 náš stát také patří do
Mezinárodní florbalové federace IFF,
která vše spravuje.
Strakonice tento sport také
neopomíjejí. V sobotu 17. prosince
2016 se konal již 5. ročník
florbalového turnaje o zlatou vánočku,
jehož výtěžek (2 016 korun) podpořil
Dětské centrum Jihočeského kraje.
Strakonický tým pod vedením
trenéra Jiřího Paška skončil bohužel
poslední, a to s jednou remízou,
kterou uhrál s týmem Městské
policie Strakonice. Co prozradil
o strakonickém florbalu?
Jak často mladí florbalisté trénují a kde?
Každou středu odpoledne, tedy

od 14:20 do 15:10, v tělocvičně
Základní školy Dukelské ve
Strakonicích. Snažil jsem se, aby mé
svěřence florbal bavil, proto každý
měsíc je čeká týden plný tréninku,
ale také týden posilování a nakonec
týden, kdy hrají proti sobě o putovní
pohár. Právě ten mezi nimi putuje.
Může k tobě přijít kdokoliv?
Určitě ano, každý má u mě dveře
otevřené, ať už se jedná o dívky nebo
kluky. Primárně je to ale určeno pro
ročníky 2005-2006. Chodí mi tam
jedna dívka, která je jako růže mezi
trním, protože je velmi šikovná.
Jak ses k tomu dostal? Baví
tě florbal?
Florbal mě bavil snad odjakživa
a zatím to nepolevuje, i když
jej teď více trénuji. Přesto ještě
chodím pravidelně si zahrát
s přáteli. Poprvé jsem se k němu
ale dostal již na základní škole, za
kterou jsem od šesté třídy hrál ve
výběru.
Kam ses s dětmi již dostal?
Nějaké úspěchy?
Úspěchů je samozřejmě několik.
Dvakrát výhra ve školní florbalové
lize na Memoriálu Petra Adlera,
který se pravidelně koná začátkem
června v obloukové hale na Sídlišti,
a dvakrát výhra v okresním kole
a postup do krajského kola. Tam

jsme v loňském roce obsadili
krásné třetí místo a získali jsme
bronzové medaile.
Co je tvým cílem? A jak to nakonec děti baví?
Cíle jsou vždycky ty nejvyšší mety.
Jenže stejně je ale nejdůležitější,
aby je to bavilo, i když pocítit
výhru, je tak nezapomenutelný
pocit. Vidím stále ale, že do toho
dávají maximum a to je pro trenéra
to největší sebeuspokojení.
Plánuješ s nimi vyrazit na nějaké turnaje?
Jezdíme
pravidelně
každý
rok do Prahy na jeden turnaj,
kde obhajujeme tzv. double
z předchozích dvou let (pozn. aut.
vítězství loňského a letošního roku).

Autor článku: Josef Němec
Autor fotografie: Jiří Pašek
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Bezděkovská 30
386 01 STRAKONICE
olympia@strakonice.cz
383 325 701

Leden plný relaxu ....

20%

na Antistresové
omalovánky

