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Studentské pobyty či brigády v zahraničí

V dnešní době mají nejen mladí lidí mnohé 

možnosti, které by například před pětadvaceti 

lety neměli. Jednou takovou výhodou je svobodné 

cestování do zahraničí, a to buď to za studiem 

anebo za brigádou. Většina studentů se potýká při 

rozhodování s obavou, že by v té své vybrané zemi 

nemuseli rozumět všemu, co jim kdo říká. Nikdy 

však nikdo z nás nebude naprostým přeborníkem 

v daném jazyce. 

Pojďme si představit v krátkosti dva 

vysokoškoláky, kteří strach překonali. Anežka 

Jadlovská z Písku se na svém oboru restaurování 

rozhodla pro studium v zahraničí – a to v polské 

Toruni (prostřednictvím evropského programu 

Erasmus, dnes Erasmus+). Naopak Matěj Štěrbík 

ze Strakonic chtěl změnit prostředí a  odpočinout 

si od neustálého vzdělání se, a   proto vyjel na 

celý rok jako au-pair do Španělska.

„Poprvé mě to napadlo na střední škole, 

kdy jsem zjistila, že je něco takového možné, 

a  viděla jsem prezentace o stážích ze zahraničí 

od studentů z vyšších ročníků. Až na vysoké 

škole jsem se ale odhodlala něco pro to udělat,“ 

říká Anežka. Matěj do toho šel na konci třetího 

ročníku bakalářského studia.

Anežka si zvolila Toruň, protože se nachází 

relativně blízko, ale také pro blízký jazyk 

a   dobré reference v jejím oboru. „Země 

si vybrala mě,“ zdůvodňuje výběr Matěj. 

„Respektive španělská hostitelská rodina. Já 

souhlasil, španělsky neumím – naučím se; 

výzva, krásné počasí, vše jiné a neznámé.“

Oba se shodují na tom, že rozhodnutí k odjezdu 

na poměrně delší dobu z domova nebylo tak 

těžké, mnohem náročnější shledávají to následné 

papírování. Mnoho z vás určitě zajímá, jak si 

poradili v zahraničí s komunikací.

„Ze začátku jsem se dorozumívala rukama, 

nohama a několika základními frázemi. Ale nejen 

díky kurzu polštiny se již s Poláky v rámci možností 

domluvím. Občas tedy ještě použiji češtinu nebo 

se zeptám, jestli mluví anglicky a pokud ano, tak 

využiju raději ji,“ vysvětluje Anežka.

Matěj tam pobývá již čtvrtý měsíc a na zdejší 

lidi si nemůže stěžovat. „Většina je usměvavá. 

Vzhledem k faktu, že jsem po příjezdu uměl jen 

pozdravit, se dnes domluvím celkem snadno. 

Základní fráze umím a ledacos vymyslím – 

gramatika mně nepřijde těžká.“
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foto: soukromý archiv 
Anežky Jadlovské a Matěje Štěrbíka

Studentské pobyty či brigády v zahraničí

Každého v cizí zemi něco překvapí nebo snad 

i   zaskočí. Anežku v Polsku překvapily nízké 

ceny a nepitná voda z kohoutku. Matěj si dlouho 

zvykal na rozdílné časy hlavních jídel (snídaně 

kolem jedenácté, oběd v půl čtvrté a večeře 

kolem půl desáté). „Všem navíc neustále pípají 

a vyzvání mobilní telefony. Všude, kdykoliv, a to 

nejen mládeži ale i starším ročníkům. Sociální 

sítě jsou tu totiž svaté. A na vše zde je dost 

času, což bývá někdy dosti otravné,“ dodává.

Každá netypická skutečnost, odlišnost 

od všedností obohacuje lidské zkušenosti. 

A  v  zahraničí to není jiné. „Všímám si toho, že 

se mi začíná lepšit angličtina. Navíc studium 

v zahraničí mě obohatilo i v mém oboru, 

protože je důležité získávat nové zkušenosti 

a při práci, jako je restaurování, to hodně 

pomůže. Potkávám mimo jiné lidi z jiných koutů 

Evropy i světa, což je samo o sobě inspirující,“ 

vysvětluje Anežka.

„Určitě se mi k lepšímu změnila znalost jazyka, 

neboť každý týden chodím na dvě hodiny 

španělštiny k učiteli, který neumí anglicky,“ usmívá 

se Matěj. „Zároveň mi to zvýšilo sebevědomí. 

Člověk toho dokáže mnohem víc, než si zprvu 

myslí. Utvrdil jsem se také v tom, že bez rodiny 

a přátel to dlouho nevydržím. Ještě že existují 

programy jako Skype.“  

Studium v zahraničí, stáže i brigády ale jednou 

většinou skončí. Oba nevylučují, že se vrátí zpět. 

„Vždyť tu mám přátele, se kterými bych chtěla zůstat 

v kontaktu a také kvůli restaurování. Jsou tu výjimeční 

lidé s různými názory a dovednostmi, se kterými bych 

chtěla v budoucnu konzultovat své práce,“ odpovídá 

Anežka, která přemýšlí o pracovní stáži v Anglii. „Ráda 

bych také navštívila i jiné země, abych získala ještě 

více zkušeností. Každá země je totiž něčím výjimečná 

a každá mě může obohatit jinými metodami a postupy 

prací při restaurování.“

„Nerad plánuji do budoucna,“ tvrdí Matěj. „Po 

příjezdu domů pro mě bude prioritní magisterské 

studium a potom…se uvidí.“

Děkuji oběma za rozhovor a věřím, že někteří z vás 

se inspirují a vyrazí do jiných vod, aby poznali něco 

nového, co je třeba možná posune v životě někam dál.

„Učil som sa iba to, co ma fakt bavilo,“ 

vzpomíná slovenský herec Ján Koleník.

Jedním takovým „kostlivcem“ jsou rodiče Kláry 

Valentové-Léblové, kteří jsou považováni za 

defraudanty (= zpronevěřitele - pozn. red.), ale 

ve skutečnosti neodjeli s penězi družstevníků do 

Ameriky, ale byli zavražděni. Do toho si připočtěme 

zapovězenou lásku mezi již zmiňovanou Klárou 

a navrátivším legionářem a ztraceným synem 

Vladimírem Valentou (Ján Koleník), který se 

rozhodne přijít věcem na kloub.

Jak jste se sžil se svou novou rolí – legionáře 

Vladimíra Valenty? Jak se vám hrála?

Je to typicky kladas v zakladnej vztahovej mustre. 

Trochu nevdacna rola, ale kedy by som si zajazdil 

na koni, zastrielal na bojisti, zaplaval vo Vltave, 

zasoferoval historicke auto? Tesil som sa na to. 

Po zaporakoch na Slovensku, konecne romanticky 

hrdina. Rozohral som svoje najcestnejsie 

a   najspravodlivejsie struny :). Aj ked Vladimir to 

trocha hra na dve strany v milostnych vztahoch. 

Ale nemysli to zle. Je to trochu akcny romanticky 

hrdina, vsetko vie, vsetko uz zazil. Idealny clovek. 

To sa hra asi tazko.

Co vy a čeština? Jaká byla spolupráce s čes-

kými kolegy?

Cestinu sa snazim imitovat ako sa len da. Ma uplne 

ine jazykove zakony ake ma ucili na skole. Musim 

foto: Miroslav kučera

V loňském roce jsme si připomněli sto let od vypuknutí první světové války. Na motivy těchto zásadních událostí v životě několika milionu lidí bylo 
natočeno mnoho filmů i seriálů. Jedním takovým, který se věnuje době poválečné, byl i seriál České televize První republika, kde hlavní dějovou 
linku tvoří osudy rodiny Valentových, kteří se stěhují z venkova do Prahy – Podolí z důvodu zbohatnutí z válečných zakázek. Jak to ale v životě 

bývá, nikdy není dlouho idylický a vždy se někde skrývá nějaký ten kostlivec ve skříni. 
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Vyhlášení dětské vánoční soutěže

sa tie nase odnaucit a zvyknut si na vase intonacie, 

durazy, nemate slovenske spodobovanie. Bojim sa, 

aby mi to teraz neuslo, ked hram v Slovenskom 

narodnom divadle. S kolegami na Republice 

mluvim cesky aj vo volnom case. Dolezite je cesky 

mysliet. Potom cvicit aj jazyk. A najhorsie je pokusit 

sa medzi kolegami o vtip v cestine. To mi vacsinou 

nikdy nevyjde pointa.

Několikrát jste vyhrál cenu OTTO za nejlepšího 

slovenského herce. Hrají se vám lépe role kladné 

nebo záporné? A co vaše role v seriálu Panelák, 

kde hrajete mafiána Masláka?

Zahrat zaujimavo kladneho hrdinu je 

vyzva. Zaporaci su ako keby vzdy farebnejsi, 

nepredvidatelnejsi, a tym vdacnejsi. 

V   slovenskych serialoch zatial vzdy hram velmi 

sebavedomych kalkulatorov, grobianov a tvrdych, 

nekompromisnych ludi, kde je vzdy pekne, ked 

ukazu stipku ludskosti. Co ukazat u kladasa? Aj 

tam musi byt nejaky ten sram na tolkej pozitivnosti. 

Treba ho hladat.

Hraje se vám lépe na divadelních prknech, 

nebo máte raději ztvárnění postav ve filmu 

či seriálech?

Divadlo je zive. Ma bezprostredny kontakt 

a   reakciu s publikom. Ma inu davku expresie 

a deje sa tu a teraz. Umiera ked divaci a herci 

odidu domov. Film sa uz neda zmenit ale 

zostava. Je to navzdy zaznamenany a kedykolvek 

reprodukovatelny okamih. Tvorit film je ale tiez 

zazitok. Ozajstne prostredie, nie kulisy, exterier, 

prach a v intimnych chvilach velka blizkost stabu, 

kamery, partnerky. Pre vsetky horeuvedene veci sa 

neviem rozhodnut ci film alebo divadlo.

Chtěl jste být hercem již odmalička? A byl jste 

podporován svoji rodinou?

Od malicka som chcel byt skor ridicem snad 

vsetkych strojov co mali kolesa. Traktory, 

kombajny, trolejbusy, vlaky, ale aj pilot lietadla. 

Neskor som chcel byt cirkusantom, ale skor kvoli 

zvieratam. Zvierata milujem dodnes. Chcel som byt 

prirodovedec. Tocit dokumenty v Afrike. Potom som 

zase chvilu spieval, chvilu kreslil, tancoval, a to uz 

je cesta k tvorbe a umeniu. Ochotnik som ale nikdy 

nebol. Hercom som sa rozhodol byt za jednu noc. 

Bol posledny den na podanie prihlasky na vysoku 

skolu. Nic ine som nemal vytipovane, len herectvo. 

Mozno trocha aj z nudze. A na hereckej skole sa mi 

to zacalo pacit a zacal som si davat konkretnejsie 

ciele, o ktorych som vedel povedat aj rodicom. 

Ked som sa dostal do Narodneho divadla, aj oni 

pochopili, ze som asi na spravnej ceste neisteho 

hereckeho povolania.

Vzpomenete si ještě na svá studentská léta? 

Co vy a studium? Byl jste dívčím idolem?

Ucil som sa iba to, co ma fakt bavilo. Na gymnaziu 

najviac biologia a jazyky. Ucitelky som trapil 

svojim spravanim a potom som im urobil radost 

reprezentaciou skoly na odbornych sutaziach 

z   biologie. Angazoval som sa aj v skolskom 

rozhlase, robil som hitparadu cez velku prestavku. 

Mal som velky vztah k hudbe, hral a spieval som 

v kapele. Ale idolom som nebol. Myslim, ze som 

nemal styl.

Stíháte v dnešní době ještě nějaký jiný koníček?

Okrem spanku a jedla mam rad kino, cestovanie, 

hudbu, sport a cerstvy vzduch. Velmi ma bavi 

domace kutilstvo, pribijanie, skrutkovanie 

a  zveladovanie domu a bytu.

(Rozhovor vznikl ve spolupráci se studentským 

časopisem JU Magazín.)

V našem obchodním centru bylo opět živo. Dne 15. 

12. od 15:30 hodin začínalo vyhlášení pořadí cen 

vánoční soutěže, která probíhala na facebookových 

stránkách OC Maxim.  Celý program zpestřila hudební 

škola Yamaha, jejíž žáci poskytli doprovodný program. 

Hráli na keyboard, flétny a kytary a samozřejmě 

nesměl chybět ani zpěv. Celou akci moderovala paní 

Ivana Váchová.

Abychom si zrekapitulovali celý průběh soutěže- 

děti nosily své výtvory s vánočními motivy do našeho 

obchodního centra. Jejich díla jsme nafotili, vyvěsili 

na naše facebookové stránky „OBCHODNÍ CENTRUM 

MAXIM STRAKONICE,“ kde lidé mohli hlasovat formou 

kliknutí na „to se mi líbí“. Výtvor, který získal nejvíce 

hlasů „to se mi líbí“, obdržel 1. cenu a takto sestupně 

až do 10. ceny. Jelikož se nám sešly na 10. místě 

hned 3 díla se stejným počtem hlasů, nechali jsme 

je všechny, abychom potěšili více dětských dušiček.

Jak vlastně hlasování dopadlo a co výherci 
obdrželi?

1. Místo – Nikola Kinkorová (14 let) si 

dala práci s pečením adventního věnce – a získala 

poukázku na nákup v hodnotě 1.000,- Kč Elektro 

Němcová + 200,- Kč  Maxim café + Makofoto focení 

v hodnotě 350,- Kč + balíček

2. Místo- Karolínka Černá (6 let) vyrobila 

sněhuláky v boxu – a vyhrála v Makofoto focení 

v  hodnotě 350,- Kč + 150,- Maxim café + školné 

Yamaha na 1 měsíc zdarma v hodnotě 400,- Kč + 

balíček

3. Místo- Románek Hokr (7 let) vyrobil 3D 

stromeček -  a vyhrál v Makofoto focení v hodnotě 

350,- Kč + 100,- Maxim café + balíček

4. Místo- Tobiáš Jáchim (11 let) vyrobil 

vánoční mega strom – a vyhrál jednodenní vstupné 

do dětského koutku + Poukaz manikúra a pedikúra 

Chadrabová 150,- Kč + občerstvení poukaz 50,- Kč 

+ balíček

5. Místo- Michálek Hokr (5 let) nakreslil 
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obrázek srdce, zvon a hvězda – a vyhrál jednodenní 

vstupné do dětského koutku + občerstvení poukaz 

100,- Kč + poukaz manikúra a pedikúra 

Chadrabová 100,- Kč + balíček

6. Místo- Marek Straka (9 let) vyrobil zlato-

bílou hvězdu - a vyhrál jednodenní vstupné do 

dětského koutku + občerstvení poukaz 150,- Kč + 

poukaz manikúra a pedikúra Chadrabová 50,- Kč 

+ balíček

7. místo- Viktorka Rybovičová (11 let) vyrobila 

vánoční svícen – a vyhrála balíček 

8. místo- Jakub Pavlík (14 let) vyrobil andílka – 

a  vyhrál balíček

9. místo- Natálka Pavlíková (5 let) vyrobila zvoneček 

– a vyhrála balíček

10. místo- Kryštof Kalina (10 let) vyrobil kometu- 

a  vyhrál balíček

Matouš Kalina (4 roky) vyrobil kapra- a vyhrál balíček

Viktorka Bláhová (11 let) vyrobila 3D hvězdu – 

a  vyhrála balíček

Dárkovými poukazy přispěly tyto provozovny: Elektro 

Němcová, Kavárna Maxim, Makofoto, hudební škola 

Yamaha, dětský koutek Toledo, manikúra a pedikúra 

Pavla Chadrabová a občerstvení Speciál

Ceny do balíčků poskytly: Dm drogerie a   Modrá 

pyramida

Všem těmto sponzorům děkujeme za podporu 

a výhercům ještě jednou gratulujeme. Na ostatní 

zúčastněné nezapomínáme, děkujeme jim za účast.

Jana Sekerková
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA

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

Zapojte se do naší rubriky i Vy...
Noviny Maxim děkují všem svým čtenářům za přízeň. 
Dovolujeme si zveřejnit výzvu, že zajímavé příběhy, svědectví a fotografie 
přibližující historii Strakonic, a které se rozhodneme zveřejnit, 
oceníme poukázkou do kavárny Maxim v hodnotě 200 Kč.

Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

Jan Malířský

Dnes začínáme ulicí Lidickou dříve zvanou Sieberto-

vou, domem č. p. 164, který je na rohu s Hradební uli-

cí. Býval zde koloniál pana Viléma Rambouska. Jěště 

předtím zde měl obchod s vínem pan Emanuel Fiala  

a  po něm paní Anna Fialová. Později zde prodával 

uzeniny Emanuel Fiala mladší. Krejčovství zde měl pan 

Josef Skolek. Bývávala zde kdysi hospoda „  U  Šou-

fků „. Dále zde bydleli nebo podnikali: obchodník pan 

Jindřich Nápravník s manželkou Annou, autodopravu 

i  nákladní zde měl pan Josef Beneš, prodej aut a sou-

částek pan Julius Hecht, dál zde žili dělník pan Jan 

Lejsek, paní Rosalie Nohejlová a dělník pan Josef Zíka 

s manželkou Annou. Později zde byla podniková pro-

dejna Fezka ČZ  a poté zde měla prodejnu partiového 

zboží paní Kazdová. Byl zde prodej textilu, Minimarket, 

v domě jsou Second Handy a prodej knih. Následuje 

č. p. 165 kde kdysi bývala hospoda „ U Louckých „ 

podle majitele domu Vojtěcha Louckého, který míval 

malou výrobnu fezů v Luzíně dole u Zelenkova mlýnu. 

Za I.  republiky zde měla prodejnu věcí pro domác-

nost a koloniálních paní Hedvika Lubasová. Bydlela 

zde i  paní Walerie Luftová, židovského původu naro-

zená 1885, byla vdovou a měla tři dcery Jiřinu, Libuši 

a  Miladu a měla obchod s mlékem a bydleli zde pan 

František Zajíček, soukromník a Karel Zajíček, tovární 

dělník s manželkou Blaženou. Dům patří rodině Ko-

vářů. Dál dojdeme k domu č.p. 166 ve které bydlel 

žid Rukl, který skončil v koncentačním táboře. Kdysi 

zde bývala hospoda „ U Kořánů „ a bydlel zde pan 

Ludvík Drucker s manželkou Helenou. Ten vykupoval 

kůže a  říkali mu „peříčkář“. Později přešel do vedlej-

šího domu č. p. 167. Pekařství zde měl čas pan Josef 

Kahovec. Nyní je zde  prodejna potravin „PLUS“ a bar 

Žlutá opice. Dříve zde byla vietnamská prodejna textilu 

a nehtové studio. Došli jsme k dalšímu domu č. p. 167, 

ve kterém míval obchod s ovocem a potravinami pan 

Jan Kolář, pan Jan Pikl ml. zde měl obuvnictví, staro-

žitnictví zde míval pan Karel Stocký, bydlel zde pan Jo-

sef Boška. Dále zde později byly Neotech, Sport a textil 

vietnamská prodejna, prodej ovoce a zeleniny a dále 

Vinotéka. Dnes je zde E-rauch - elektronické cigarety 

a poradenství, Caffe Caesar Bar, vzdělávací akademie 

a Atlantic. Následuje dům č. p. 168 knihaře Emila Ce-

dla, papírnictví zde měl Emil Cedl s manželkou Marií, 

dál zde bydlela paní Kamila Cedlová a   tovární děl-

ník Václav Čech s manželkou Marií. Později zde měli 

místnosti chovatelé drobného zvířectva a  o  pouti zde 

mívaly výstavy okrasného ptactva. Bývala zde kosme-

tika, Fitness centrum a dnes je zde restaurace a  bar 

Port Arthur a   kadeřnictví. Dalším domem postave-

ným v roce 1929 č. p. 169 patřil manželům Josefu 

a Marii Maříkovým, kteří zde měli moderní pekárnu 

s obchodem a ubytovnou pro zaměstnance. Dál zde 

bydleli veterinární rada ve výslužbě pan Jan Košatka 

a soukromnice paní Anna Maříková. Je zde bohužel 

v  současné době, po smutné události zavřená lékár-

na U  Zeleného orla. Bývala zde ordinace MUDr. Niko-

déma, kosmetika, advokacie i prodej zdravotnických 

potřeb. Dnes je dům nabízený k prodeji. Následuje 

č.p. 170. Dříve zde míval soustružnickou dílnu pan 

Karel Harant. Po zbourání zde bývala dlouhou dobu 

proluka a dnes roku 2014 zde stojí nový dům s prů-

chodem do ulice Mlýnské, ve kterém je CZC.CZ a NTS 

Computer. Posledním domem této části je č. p. 171 

hostinec „U Zeleného orla“ s reliéfním znakem orla na 

rohu a dvěma  barokními štíty. Říkalo se zde též „U Hr-

nečků“ nebo „U Toksteinů“. Majitelem byl rolník pan 

František Reiner. Při kontrole byla zjištěna řada závad, 

majitel vypracoval v roce 1922 plán oprav schodiš-

tě, kuchyně, záchodů, větrání a výčepu. V roce 1924 

zde točí pivo pan Hrneček, později má hospodu pan 

Josef Bílek a na konec vdova Anna Reinerová. Hospo-

da měla výborné sklepy přímo ve skále. Ve dvoře byli 

stáje sloužící k přepřahání koní. V začátku II. světové 

války to byla jediná hospoda, kam směli chodit židé. 

Dále zde měl truhlářství ve dvoře pan Josef Funda, 

který měl za ženu Reinerou dceru. Též zde bydleli 

Himrů, Horeckých, tovární dělník pan Karel Kostěnec 

s  manželkou Annou a zemědělský dělník pan Franti-

šek Chalupný. Jedna část domu, kde je průchod, byla 

zbourána a vystavena nově.

 A to je pro dnešek vše.

 Hostinec U Zeleného Orla z r. 1960

Dům E. Cedla foto  r. 1960

Č.p. 169 dřv pekárna J. a M. Maříkových, 
z r. 1960, pak lékárna

 Č. p. 166 pana L. Druckura.

Dům U Zeleného orla nyní
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Další rozhovor se konal s mladým studentem, který se rozhodl opustit domov a v rámci Erasmu navštívil jinou zemi a v ní studo-

val. Seznamte se s Pavlem Marouškem. Tentokrát se budeme bavit o zemi tisíců jezer, Finsku, kde právě jezera pokrývají až 10 % 

celkové plochy této republiky. Pojďme společně na onen rozhovor. Troufám si tvrdit, že leckoho Pavel Maroušek překvapí.

Kdy se zrodila myšlenka na odjezd do Finska? Vě-

děl jsi hned, že tato země je ta pravá?

Myšlenka se zrodila někdy v únoru 2014, kdy 

nám na mojí vejšce v Budějovicích přišla nabídka 

výměnných studijních pobytů v zahraničí. Vždycky 

jsem toužil poznat nové země, cizí kultury, a tohle 

mi přišlo jako ideální příležitost. Co se týče Finska, 

úplně doteď nechápu, jak jsem před tím necelým 

rokem uvažoval. Vyvrbilo se to tak nevinně. Celý život 

jsem se chtěl podívat do Švédska, ale ta možnost ve 

variantách nebyla. Zvolil jsem si tedy Finsko s tím, že 

by to mělo být podobné, což se později ukázalo jako 

naprostá hloupost.

Jaké byly začátky bez rodiny? Jak jsi to vše vní-

mal a co tě ve Finsku nejvíce překvapilo?

S tímhle úplně problémy nebyly. V dnešní době 

Skypu, Facebooku a podobně jsme mohli být 

v  kontaktu vlastně kdykoliv. Jinak první dvě věci, co 

mě na začátku zaujaly, byly hlavně ty, že všichni uměli 

perfektně anglicky a pak ceny, které jsou ve Finsku 

opravdu vysoké.

Finská mentalita je asi odlišná, je to tak?

Řekl bych, že se najde pár podobností s českou 

mentalitou, například že oba národy jsou hrdí na 

svoji hokejovou reprezentaci a celkově se hokej 

dost prožívá. I když bych řekl, že v Česku jsme ještě 

větší nadšenci než oni. Jinak jsou lidé ale spíš takoví 

chladní, moc se neusmívají a všechno řeší dost 

striktním způsobem. Na semaforech nezažijete, aby 

Fin přecházel na červenou, ani když je noc a stovky 

metrů daleko nejede žádné auto. 

Kolik národností jsi tam zažil? Kdo ti nejvíce seděl?

Národností jsem zažil hodně, odhadem 15. Bydleli 

jsme všichni ve stejné ubytovně, takže jsme se 

potkávali pořád i mimo školu. Na bytě jsem byl 

s  Francouzem a Korejcem a ti byli skvělí. Jinak mi 

asi nejvíce seděli Nizozemci, Francouzi a Korejci, 

kteří mě měli hodně rádi a obdivovali, že jsem skoro 

dvakrát větší než oni. Pak tu byl ještě jeden Němec, 

co má mamku z Plzně a snažil se mnou občas mluvit 

česky, což byla docela zábava. Kdo mi nebyl úplně 

příjemný byli paradoxně taky dva Nizozemci, nemůžu 

vysvětlit proč - spíš osobní věc. Stejně jako člověku 

sedne některý Čech a některý ne. A potom můžu 

zmínit jednu holku z USA, co si myslela, že když je 

z Ameriky, tak je nejlepší, všechno zná a všechno ví. 

To samé můžu říct o pár Němcích, ale to zmiňuju fakt 

jedince. Ostatní byli absolutně v pohodě, a to byla 

drtivá většina.

Zmínil bys nějaký kuriózní zážitek či příhodu, co 

se ti stala? 

Jednou když někdo vylepil na chodbu, že nám kvůli 

jednomu problému vypnou do odvolání sprchy v celé 

ubytovně a všichni to dva dny řešili, protože oni by toho 

Finové byli fakt schopní. To bylo hodně vtipné, když si 

člověk představil, že on a sto dalších lidi bude třeba 

týden nemytý. Ale odpovídalo to stylu, kterým Finové 

řeší problémové situace, takže tomu šlo lehce uvěřit.

Co zajímavého jsi ve Finsku navštívil? 

Zase tak moc jsem necestoval, protože už tak byla 

moje peněženka každým dnem dost výrazně větraná. 

Ale jednou jsme byli v Helsinkách na hokeji, když 

hráli Češi proti Švédům v rámci Karjala cupu. Jelo 

nás 10 včetně Španělů a Mexičana, kteří viděli hokej 

poprvé v životě a byli naprosto unešení, což jsem si 

užíval. No a samozřejmě když už jsem byl tak blízko, 

musel jsem vyrazit taky do Švédska, do Stockholmu, 

kde jsem poznal, jak moc jsem se mýlil v uvažování 

o podobnosti těchto dvou zemí. Švédové se zdáli 

usměvavější, otevřenější, spokojenější, v ten moment 

jsem trochu zalitoval, že jsem nemohl jet tam. A jeden 

den jsem strávil v Tallinnu, což mi přišlo jako malé 

Rusko mluvící finsky s moc hezkým historickým 

centrem. A Finové si tam jezdí nakupovat alkohol, 

protože je dvakrát až třikrát levnější než ve Finsku.

 Je něco, co jsi na Finsku obdivoval či naopak 

nesnášel?

Možná to, že snad každá babička, ale i malí kluci mluví 

plynně anglicky. Nevím, jak to v těch školách dělají. 

A  co mě štvalo, to byla ta finská vážnost a neschopnost 

brát věci s nadhledem. A taky počasí, které se občas 

rapidně měnilo z minuty na minutu. Naštěstí alespoň tu 

typickou finskou zimu jsem nezažil.

 Asi si nedokážeš představit, že bys pobýval ve 

Finsku i nadále…

Upřímně, ani moc ne. Finsko asi není úplně země 

pro mě. Zkušenost to byla k nezaplacení, poznal 

jsem lidi z celého světa, ale po čtyřech měsících už 

jsem se těšil domů. Uvědomil jsem si, že Česko je 

prostě Česko a je tu krásně. Strašně mi chyběl ten 

náš specifický humor, který se asi jinému na světě 

nepodobá. 

Ale přeci jen, v čem považuješ Finsko odlišné od 

České republiky v pozitivním slova smyslu?

Finsko je jiné v tom, že je to jedna z  nejvyspělejších 

ekonomik v Evropě a je to poznat. Je tam čisto, 

krásně opravené budovy a třeba naše škola v Lahti 

byla vybavená hodně luxusně. Kdybych měl povídat 

o tom, co je lepší u nás, byli bychom tu hodně dlouho. 

Vypíchnul bych třeba krásný český jazyk, který oproti 

finštině zní jako pohlazení. Taky máme nejkrásnější 

hlavní město, které tam znal úplně každý a kdo ho 

navštívil, byl bez výjimky unešený. A   to by se asi 

poslouchalo každému Čechovi krásně, když je sám 

v cizí zemi a  komukoli zmíní Prahu, slyší jen samou 

chválu. Pivo nám můžou taky závidět, hokejisty 

máme špičkové. Co víc si můžeme přát? Já jsem 

rád, že jsem doma, v Česku!

Strašně mi chyběl ten náš specifický humor, který se asi jinému na 

světě nepodobá, říká Pavel Maroušek.

Roman Škoda
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Pracovník provozovny Copy 

centrum.
Přijmeme do HPP pro pracoviště v centru 

Strakonic komunikativního, samostatného 

a   zodpovědného pracovníka provozovny copy 

centrum. Požadavky min. ÚSO s maturitou 

technického směru,

nebo praxe z obdobného provozu, suverénní 

práce s PC, znalost prostředí grafických sw Corel, 

photoshop, gymp aj.

Motivační dopis+strukturovaný životopis na 

adresu: xerox@strakonice.cz, do předmětu 

uveďte prosím text: pracovní pozice.

Pracovníky do živočišné výroby
 přijmeme nejlépe manželský pár. Jedná se 

o  krmení mladého dobytka a dojnic. Požadujeme 

min. základní vzdělání s praktickou školou. 

Nástup ihned.

Volejte Šumava, a.s.

+420 602 558 413

Pracovníky ostrahy       
přijme agentura pro výrobní podnik Faurecia 

Písek. Vhodné i pro osoby se zdravotním 

postižením. Požadujeme trestní bezúhonnost, 

spolehlivost. Poskytujeme zázemí pro pracovníky. 

Certifikát strážný výhodou. Možnost ubytování.

Volejte A-ROYAL Service, s.r.o.

+420 605 232 334 

Elektromontér
Požadujeme min. střední odborné vzdělání, 

vyučení v oboru elektrikář, znalost vyhlášky 50, 

2 roky praxe. Nabízíme stravování a dovolenou 

navíc. Nástup od 01.01.

Volejte ČZ Strojírna, s.r.o.

+420 383 342 858 

Kuchař/ka.    
Požadujeme min. střední odborné vzdělání, 

nástup možný ihned. Požadavky: Vyučení 

v  oboru, praxe 3-5 let.

Volejte Penzion Družba

+420 606 950 654

Řidič
 dodávky do 3,5 tuny. Požadujeme min. 

střední odborné vzdělání, nástup možný ihned. 

Požadavky: ŘP

Volejte DOPRAVA ZÁRUBA M & K s.r.o.

+420 383 382 526

Číšník/servírka  

Požadujeme min. základní vzdělání s praktickou 

školou, praxi (výhodou). Nástup ihned.

Volejte Restaurace Lidový dům - Čestice

+420 602 199 111

Svářeči CO2
 135 EN Strakonice výroba železných regálů 

vyučení ve strojírenském oboru ( strojní zámečník, 

zámečník ) praxe v oblasti sváření minimálně 2 

roky znalost čtení technických výkresů výhodou 

plat 140 – 150,- Kč/hod pracovní doba 12 

hodinové směny bydlení zajištěno Strakonice, 

JOB AGENCY NVJ-EU s.r.o.

Volejte JOB AGENCY NVJ-EU, s.r.o.

777 102 298 

Zprostředkovatel obchodu
 s nemovitostmi a realitami. Náplní práce je 

nábor a prohlídky nemovitostí, práce v terénu. 

Požadujeme min. střední odborné vzdělání, 

vyučení, pozitivní přístup k práci, časovou 

flexibilitu, praxi v oblasti obchodu (výhodou), 

týmovou spolupráci, trestní bezúhonnost, ŘP 

skupiny B, znalost práce na PC. Nástup od 01.01.

Volejte Bart Reality, s.r.o.

+420 606 669 026

Strážný      
v obleku na HPP/brigáda–Vodňany. Nabízíme 

práci ve stabilní společnosti, možnost profesního 

i platového růstu, získání profesního průkazu 

za výhodné ceny. Náplň práce je kontrola 

a  organizace majetku zákazníka, komunikace se 

zákazníky, kontrola čistoty objektu. Požadujeme 

trestní bezúhonnost, fyzickou kondici, 

komunikativnost, spolehlivost.

Volejte Mark2 Corporation Czech, a.s.

+420 800 111 112

Kuchař
 - pizzař. Pracovní doba je turnusová. Požadujeme 

min. základní vzdělání s praktickou školou, praxi 

(výhodou). Nástup ihned.

Volejte CASAVERDE, s.r.o.

+420 777 054 848

Hledáme spolupracovníky
 - obchodní zástupce se zájmem o zdravý 

životní styl, sportovně založené a s vizí pomáhat 

ostatním lidem. Náplní práce je zákaznický 

servis, obsluha e-shopu a poradenství ve 

zdravé výživě. Požadujeme znalost práce s PC 

a internet, komunikativnost, aktivitu, pozitivní 

přístup a ochotu učit se novým věcem. Bez praxe, 

zaškolíme.

Volejte Olga Pávková

+420 722 903 305

Pracovník v sociálních službách

 na nepřetržitý provoz. Požadujeme min. střední 

odborné vzdělání, vyučení, praxi v oboru (vítána), 

spolehlivost, základní znalost práce na PC, 

komunikativnost. Nabízíme podnikové stravování. 

Nástup ihned.

Volejte Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Osek

+420 383 411 022

Přijmeme šičku
 Požadujeme alespoň základní vzdělání, 

manuální zručnost, 1/2 roku praxe v oboru šička. 

Nástup ihned.

Volejte Marie Budošová

+420 604 897 008

Elektrikář      
na dvousměnný provoz. Požadujeme vyučení 

v   oboru, znalost vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Nástup ihned.

Volejte ČZ, a.s.

+420 383 342 239

Konstruktér přípravků.
Požadujeme alespoň ÚSO s maturitou 

(bez vyučení). Oblast úkolů: návrhy a tvorba 

přípravků na výrobu dílů (lisovacích, obráběcích, 

svařovacích, montážních apod.), účast na 

projektech optimalizace pracovišť. Vhodné pro 

absolventy, nástup ihned.

Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.

+420 383 337 202 

9



KULTURNÍ AKCE LEDEN 2015

Výstava: Sochy, kresby – Jitka 

Křivancová

09.01.2015 (Celý den)

8. 1. vernisáž v 17.00 hodin Maltézský 

sál

Městské kulturní středisko Výstava hrad 

Strakonice, Maltézský sál

Čtení v pobočce pro dospělé i děti

09.01.2015 - 15:00

Čtení v pobočce pro dospělé i děti 

(každá skupinka může být i zvlášť). 

Přijďte se podělit o hezké úryvky ze 

svých oblíbených knih a poslechnout 

si jiné. Vaše čtení není podmínkou, 

můžete jen posedět, vyměnit si tipy. 

Mezi 15.00–17.00 hod. v pobočce (lze 

přijít třeba jen na část programu)

Šmidingerova knihovna Šmidingerova 

knihovna, Husova ul.

Tříkrálový koncert v kostele sv. 

Markéty

09.01.2015 - 19:00

V pátek 9. 1. 2015 od 19 hodin v kostele 

u sv. Markéty ve Strakonicích

vystoupí Dětský pěvecký sbor Fere 

Angeli a smíšený sbor HLASOŇ pod

vedením Marcely Mikové

Florbalový ligový turnaj

10.01.2015 - 10:00

Florbalový ligový turnaj – dorostenci, 

10.00–17.00 hod.

házenkářská hala v Máchově ulici

Florbalový ligový zápas – muži „A“, od 

18.00 hod.

kde: házenkářská hala v Máchově ulici

Přednáška: EKVÁDOR A SOUOSTROVÍ 

GALAPÁGY

12.01.2015 - 19:30

Přednáška Miroslava Deneše - 

multimediální novinka

vydáme se na podrobný průzkum do 

hlavního města Ekvádoru – Quito, na 

největší indiánský trh v Jižní Americe 

v městě Otavalo. Dále vystoupáme na 

jednu z mnoha ekvádorských aktivních 

sopek a poté se přesuneme letecky 

na souostroví Galapágy. Tyto ostrovy 

jsou národním parkem a jedinečnou 

památkou zapsanou na seznam 

UNESCO se stupněm ochrany 5. To 

značí nejpřísnější ochranu přírody! 

Budeme se plavit po několika ostrovech 

a fotografovat faunu a flóru. Koukneme 

také pod hladinu moře na podmořský 

život. Tyto ostrovy jsou jedinečné s velmi 

omezeným množstvím turistů. Mnoho 

živočichů se nebojí člověka a můžete je 

pozorovat ze vzdálenosti 1-2 metry!

Městské kulturní středisko Přednáška 

hrad Strakonice, Rytířský sál

Kurzy počítačové gramotnosti

13.01.2015 - 09:00

Pro úplné začátečníky: Základy práce s 

počítačem, 9:00–10:30, ŠK, studovna.

MS PowerPoint, 13:00-14:30, ŠK, 

studovna.

Kurzy jsou přednostně pro čtenáře ŠK. 

Zájemci se musí na kurz přihlašovat 

osobně, proti vratné kauci 100,- Kč.

MC Beruška: VÍŠ CO, JÍŠ? ANEB JAK 

SI SÁM SOBĚ POMOCI PŘI NEMOCI

13.01.2015 - 17:00

lektorka Milada Koutenská (kinezioložka)

vstupné 40 Kč

Reprezentační ples města 

Strakonice

Datum konání: 23. 1. 2015 od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Orchestr: 

METROKLUB BIG BAND ČESKÉ BUDĚJOVICE

Host: ROMAN VOJTEK

Předtančení: TŠ STANDARDKLUB Praha

Zrcadlový sál: OLDIES DISCO MILOŠE 

ZEMENA

Moderátor: JIŘÍ GRUNTORÁD

Lightshow

Soutěže o ceny

Koncert Lenky Filipové s hosty - 

Concertino 2015

27. 1. 2015 od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 290/350 kč

Pořad, kde uslyšíme krásné skladby 

světových autorů v Lenčině podání, jakož 

i její nejkrásnější a nejznámější písně, 

včetně tradicionálů.

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ 

VLASTIVĚDY – FRONTA PŘED KRÁSOU

Další z pravidelných setkání zájemců 

o  vlastivědu a historii širšího Prácheňského 

kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Kouření a kuřáci, tabák a 

jeho prodej v prácheňském regionálním 

drobnohledu. 

Kdy:

15.1.2015 17:00

Kde:

Městské muzeum Volyně

10



Být Narcisem a zároveň stát Mezi Světy

To tvrdí dva poslední videoklipy sušické rock-po-

pové kapely Volkmen, která již pět let obohacuje 

nejen studentskou hudební scénu, ale těší i své 

věrné fanoušky. Naposledy je vzala za srdce na 

Rockových Vánocích ve Strakonicích a v tomto 

měsíci dokonce budou bojovat o absolutní 

vítězství v prestižní soutěži Rock Café Contest v 

Praze, kde jsou již ve finále. Ještě předtím nám 

ale poskytli rozhovor. Co na sebe prozradili?

Jak jste se dali s kapelou dohromady? A kdo ji 

všechno tvoří?

Volkmeni vznikli na základech tehdejší skupiny 

Panková nouze, kdy do kapely počátkem ledna 2012 

přišel životem otřelý bubeník Míňa. Postupem času 

vykrystalizovala současná sestava kapely: frontman 

Pavel Horejš (zpěv, kytara), Filip Duchoň (sólová 

kytara, zpěv), Milan Brablec (bubeník), Míra Jílek 

(basa, zpěv). Poslední posilou, která dává naší hudbě 

nový zvuk, je Gába Poláková (violoncello).

Proč právě název Volkmen?

Panková nouze jsme se již jmenovat nechtěli, a tak 

nám vzniknul námět na přemýšlení. Název Volkmen 

vzniknul tak, že jsme si na papír napsali názvy, které 

by se nám líbily. Některé byly spíše k pousmání, 

např.: Destilace Půova medu, Kuřátko Pimpy na 

grilu, Pivoňka Chrupka, Kuře Windaloo. Po dlouhém 

dohadování, rvaní, řvaní, kopání a škrábání jsme se 

shodli na názvu Volkmen. Tento název byl nejlepší 

a navíc v nás vyvolával vzpomínky na dětství, kdy 

jsme běhali s volkmenama v kapsách a poslouchali 

hudbu. Rádi bychom, aby i dnes, byl Volkmen pro 

lidi synonymem pohodové hudby, kterou si rádi 

poslechnou. 

V červnu loňského roku jste vydali své první CD 

„První kazeta“. Jak byste ho charakterizovali?

CD „První kazeta“ bylo naše úplně první cédéčko. 

Od té doby je v nás vidět velký posun kupředu. Když 

bychom „První kazetu“ natáčeli dnes, spoustu věcí 

by bylo jinak. Byla to pro nás obrovská zkušenost. Na 

cédéčku je celkem devět písniček, rychlé i pomalé, 

srdceryvné i samolibé, hlasité i tiché, každý posluchač 

si přijde prostě na své. Během prvních pár měsíců 

byla cédéčka vyprodaná, což nám udělalo velkou 

radost. Takový zájem jsme nečekali. Dnes je zadarmo 

ke stažení z našich stránek volkmen.cz

Kdo z vás tvoří texty? Kde bere inspiraci?

Většinu textů tvoří frontman kapely Pavel, ale 

definitivní znění textu je dotvořeno spoluprací celé 

kapely. Inspirace je brána všude možně :-), z života, 

nálad nebo věcí okolo nás.

Máte nějaký sen v hudební branži? S kým byste 

si chtěli zahrát?

Tak snů máme hned několik :-), ne spíš s kým si 

zahrát, ale čeho dosáhnout. Chtěli bychom se dostat 

do podvědomí posluchačů, aby lidé chodili rádi 

na naše koncerty a naše písničky pronikly do rádií. 

Snažíme se tvořit muziku na pohodu, a když uvidíme, 

že naše písničky lidem pohodu přinášejí, tak budeme 

opravdu šťastní.

Nějaká pikantnost z hudebního světa, třeba o vás?

Pikantností by bylo hned několik �, ale za zmínku 

stojí jen ta nejhustější – křest CD „První kazeta“. Celou 

akci jsme chtěli udělat něčím zajímavou. Nenapadlo 

nás nic lepšího než to, že se jako zlatý hřeb večera 

svlíkneme do naha a zahrajeme. Před samotným 

aktem jsme se lehce posílili, abychom sebrali odvahu 

do toho jít. Když jsme vylezli na pódium, kluci sklopili 

hlavy a poodcházeli dozadu, zatímco jejich přítelkyně 

se hrnuly dopředu. Když jsme to pak naplno rozjeli, 

tak se náš alkoholem posilněný basák nechal v žáru 

kotle unést a pařil, co to šlo. Kulky se mu bimbaly 

ze strany na stranu jako staré kyvadlové hodiny :-). 

Myslím, že holky měly super zážitek.

Co máte nejraději na koncertě?

Plný sál, s námi zpívající publikum, nepraskající 

struny a pohodu.

Vzkázali byste něco vašim fanouškům?

Ano, rádi. Chtěli bychom našim fanouškům 

poděkovat za jejich podporu, že s námi drží už od 

samotného začátku a že jsou skvělí. Díky!

Josef Němec
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
19.1.2015) do předmětu zadejte heslo: křížovka. Nebo pište na adresu: Povážská 266, Strakonice 386 01, 

na obálku napište opět heslo: křížovka. Dva výherce uveřejníme v příštím čísle novin Maxim společně 
s  řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 2.2.2015 v kavárně Maxim, Bezděkovská 30, Strakonice.

2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky vyhrají poukázku na 
slevu v hodnotě 100 Kč na konzumaci v kavárně Maxim Strakonice.

Tajenka z minulého čísla:   VÁNOCE
Výherci minulého čísla:  Martin Červinka, Strakonice a Jiřina Pávková, Strakonice  RECEPTY

http://www.celysvet.cz/recepty-online

STUDENTSKÁ RUBRIKA: Mladý redaktor

Pokud má vaše dítě nadání pro psaní podobných článků, 

posílejte nám jejich články na e-mail redakce (redakce@ocmaxim.cz)

Jako z reklamy…

Manželka mi říkala, že jsem špatný otec. 

Tenkrát jsem se jí vysmál do obličeje, ale čím 

víc o tom přemýšlím, možná měla pravdu. 

Na sto procent jsem se o tom přesvědčil až 

den před Štědrým večerem, když jsem piloval 

vánoční stromeček v lese.

  Jako by to nestačilo, musel jsem 

s sebou vzít i dceru. Manželka obstarávala 

poslední vánoční dárky a já měl hlídat pětiletou 

dceru, která odmítla zůstat u dědy a babičky. 

Nejen, že jsem lhal manželce, lhal jsem i tchýni, 

která pro mě byla jako Denis postrach ulice. 

Manželce jsem řekl, že stromeček už dávno 

mám a že s dcerou půjdeme bruslit. Proč jsem 

jí to zamlčel? Poslední šanci na koupi slušného 

vánočního stromku jsem propásl, raději jsem 

šel do hospody na fotbal.

Nejtrapněji mi bylo, když jsem vytahoval 

pilku z kufru a vysvětloval dceři, že se nikoho 

nechystám zabít. 

„Tatí?“ zeptala se mě. 

„Ano zlatíčko?“ odpověděl jsem a usmál se, 

jak nejvíc to šlo. Možná jsem se tím snažil 

přesvědčit spíše sebe.

 „Přijde letos Ježíšek?“

„Samozřejmě, když nebudeš teďka zlobit,“ 

poučil jsem ji. Ve skutečnosti jsem se zlobil já 

na ni, že nezůstala u babičky a dědy.

Nemohl jsem ji chytit za ruku, v jedné jsem 

držel pilku a v druhé sekeru, tak jsem ji alespoň 

pobídl k chůzi. Cupitala za mnou poslušně, asi 

si vzala moji radu k srdci. Došli jsme hlouběji 

do lesa a já si klekl k malé jedličce.

„Tati?“ oslovila mě.  „Když nebudu papat, 

uvidím zlaté prasátko?“ 

Měl jsem jí plné zuby a to mi nechyběl ani 

jeden. Věděli jste, že někteří lidé už po 35ti 

nosí zubní protézy?

 „Když se budeš snažit,“ odbyl sem ji a dál se 

věnoval pilování stromku.

 „Bude mít i ty velký zahnutý zuby nahórů?“ 

ptala se dál. 

„Když se budeš snažit.“ 

A vtom se to stalo. 

„Já nemusím, já už ho vidím!“ zakřičela 

vítězoslavně. 

Prase. Kofola. Stromek. Manželka mě zabije. 

Přesně tyhle věci se mi honily v hlavě, když 

jsem utíkal s dcerou v náručí k autu. Sekyru i 

pilku jsem tam v tom zmatku nechal.

Ano a přesně v té chvíli jsem si uvědomil, že 

manželka měla pravdu.

Emma Lukačevičová, 8.A
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Největší adrenalin je tak 5 vteřin před startem, 

říká Vladimír Trnka, jezdec motokrosu.

Je záhodno podotknout, že velmi dobrých, 

talentovaných borců na motorce máme na 

Strakonicku požehnaně. Měli jsme tu možnost 

zrealizovat před pár dny již v pořadí třetí takový 

rozhovor, který jen potvrzují předcházející slova. 

Vladimír Trnka, strakonický rodák a dnes žijící 

v nedaleké Kapsově Lhotě, se v dětství naplno 

věnoval dvěma sportům – hokeji a své milované 

motorce. Hokej hrál do 16 let a především v  útlém 

věku patřil mezi ty nejnadějnější. Na ježdění 

používal konkrétně motorku značky Kawasaki – 

válec motoru 60 ccm, což je na malého kluka tak 

akorát. Poté se ale začal věnovat hokeji o něco 

intenzivněji, tudíž musel motorku na nějaký čas 

odložit. „Nebylo to jednoduché rozhodování, ale 

hokej jsem opravdu miloval, strašně mě bavil,“ 

reaguje na svůj dětský krok. Ve věku 16 let bylo 

ale vše jinak. Motorka mu chyběla stále více 

a  nakonec se společně s rodiči rozhodl zanechat 

hokeje a vrhnout se plně do motokrosu. To se také 

později ukázalo jako správné rozhodnutí. 

Vladimír Trnka na motorkách nejvíce miluje to, 

co snad všichni, kteří okusili tento sport. Ano, opět 

adrenalin. „Opravdu nejlepší pocit je to tak 5 vteřin 

před startem. To ten adrenalin je úplně v celém 

těle, to na tom mám snad nejradši,“ říká Vláďa.

Trénink praktikuje Vladimír v Nihošovicích, Jiníně či 

v Netolicích, tudíž téměř doma. „Je to tak, jsem rád, 

že nemusím jezdit někam daleko a  u  Strakonic se 

najde nějaký plácek. Je to všechno v pohodě. Jinak 

trénuju i v zahraničí, například v Itálii a chceme se 

podívat do Belgie,“ říká.

Tréninkové dávky jsou velice náročné, pozorné 

čtenáře nejspíše Vláďa ničím převratným 

nepřekvapí. „V sezoně trénuju dvakrát týdně na 

motorce, plus víkendy na závodech. Na tréninku 

se snažíme trénovat rychlost a výdrž. V zimě je ale 

trénink náročnější. Hodně plavu, posiluju, jezdím 

na kole. Všechno je v daleko větších dávkách než 

v létě. Na léto jsem pak výborně připravený a jezdí 

se mi dobře,“ vysvětluje svoji tréninkovou praxi. 

Po dobré přípravě mohou nastat pochopitelně 

i dobré výkony. A ty Vladimír Trnka skutečně má. 

Jezdí krajský přebor a také závody Mistrovství 

České Republiky. „Jsou to všechno skvělé závody 

a hlavně zkušenosti. Docela se mi teď dařilo,“ 

konstatuje a také naráží na svoji výkonnost. 

V   sezoně 2013 a 2014 se v krajském přeboru 

umístil na celkovém třetím místě, což rozhodně 

není zanedbatelné. 

Bohužel jak to ve sportu bývá, a v motokrosu 

obzvlášť, zranění dokážou zhatit naprosto vše 

a   Vladimír je toho jasným příkladem. Za celých 

5  let si prošel celou řadou zranění a zde by popsal 

ty nejzávažnější: „Nejhorší byla asi zlomená pažní 

kost, kdy se muselo použít trochu kovu. Taky jsem 

měl párkrát zlomenou ruku a momentálně mě trápí 

komplikované zranění kolene. Mám přetrhané vazy 

a dva boční menisky, takže jsem musel podstoupit 

operaci,“ říká ne zrovna veselým tónem s vírou, že 

stihne začátek sezony 2015.

Vláďa Trnka bere motokros hlavně jako zálibu. 

Sám neví, co bude v budoucnu, neboť tento sport 

je velice nákladný a jak už jsme mohli poznat, 

zranění jsou častá. „Jezdím za budějovický tým 

Moto Team Excel racing, který mi pomáhá hlavně 

i finančně. Dále mě financuje i táta. Bez nich bych 

to dělat prostě nemohl,“ je Vláďa rád za jejich 

pomoc. „Taky bych chtěl strašně moc poděkovat 

panu Čadkovi, u kterého jsem doteď trénoval. Teď 

Zdeňku Velikému, se kterým začínám trénovat 

a Milanu Heřmanovi,“ skládá velký dík Vladimír 

Trnka, jenž má velkou úctu v Australanovi Chadu 

Reedovi a rovněž se mu líbí „divoch“ Cooper Webb. 

My Vláďovi držme palce a hlavně, aby se mu 

vyvarovaly zdravotní patálie…
Roman Škoda

foto:  Jituš Steaková PHOTOGRAPHY

foto:  Jituš Steaková PHOTOGRAPHY

foto: Péta photo 

soukromý archiv Vladmíra Trnky 
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K lyžování jsem se vlastně dopádlovala, 

říká olympijská vítězka Kateřina Neumannová

Když se poštěstí a sníh v zimních měsících zavítá do 

šumavských kopců, můžeme v běžkařských stopách 

narazit na slavné sportovce, kteří reprezentují 

Českou republiku po celém světě. Jedním takovým 

sportovcem je Kateřina Neumannová. Kateřina sice 

už nezávodí, ale během své kariéry vyhrála naší 

zemi několik významných titulů. A přitom, jak sama 

říká, v rukách nejprve držela pádlo, nikoliv hůlky.

„Ze začátku jsem se běžeckému lyžování vůbec 

nevěnovala. Jezdila jsem na sjezdovkách a moje 

primární činnost byla kanoistika. A paradoxně díky této 

činnosti jsem se běžkám začala věnovat. Voda v  zimě 

totiž logicky zamrzla, takže jsme vyráželi trénovat na 

lyže. Po čase jsem ze zvědavosti vyzkoušela první 

závody dětí do deseti let, ale co si pamatuji, tak 

jsem nikdy nevyhrála. Pokaždé mě porazily holčiny 

ze šumavských oddílů, které samozřejmě na lyžích 

trávily mnohem více času než já.“

Prvotní neúspěchy však Neumannovou neodradily. 

Ovšem hlavním důvodem, proč s kanoistikou skončila 

a dala se na dráhu lyžařky, byly důvody zdravotní. Po 

shrnutí její úspěšné kariéry však nelze říci, že tomu 

tak nemělo být. Ona sama ničeho nelituje. „Dělala 

jsem krásný sport a i přes ty těžké dny, měsíce i  roky 

toho nelituji. Nikdy jsem to ani takhle neřešila. Já třeba 

mohla být dobrá tenistka, kdybych si tomu věnovala 

tolik jako běžkám, ale měla jsem možnost výběru a já 

si vybrala to, co mě bavilo.“

Základem úspěchu každého sportovce je talent, 

vůle a samozřejmě dobrý trenér. Trenér by měl být 

někdo, kdo vás namotivuje k co nejlepšímu výkonu, 

když vše ostatní selže. Musí mít autoritu, stanovit 

pravidla, za kterými si bude stát a nikdy nepolevit. 

Ale musí být také přítel. A v kom tohle všechno 

Kateřina našla? Po celé závodní cestě ji doprovázel 

šumavský rodák Stanislav Frühauf. „Měla jsem 

obrovské štěstí, že jsem narazila na Standu Frühaufa. 

Je to člověk, který pro to má přirozený cit a má 

velmi jasně stanovené priority, které jsou zapotřebí 

k dosažení nějakého cíle. Dlouhodobá, systematická 

a tvrdá práce, jinak to nešlo. Navíc, po celou dobu 

mé kariéry jsem měla ze Standy respekt. Z něj to 

prostě přirozeně vyzařovalo. Nikdy se nestalo, že by 

kvůli svým osobním záležitostem zanedbával naše 

tréninky, vždy byl velmi důsledný. A mě by opravdu 

nikdy nenapadlo nebýt připravená. Za celou dobu 

závodění jsem měla možnost se setkat se spoustou 

jiných trenérů, ale nikdy jsem nepoznala někoho tak 

zapáleného, jako byl Standa.“

To vše Kateřina říká s odstupem několika let. 

Ovšem s lyžováním už začínala jako mladičká 

slečna. Ostatní děvčata v tomto věku měla 

zajisté naprosto jiné zájmy než tvrdý trénink, 

neúprosnou dřinu, odříkání a neustálý tlak. 

Měla někdy chuť tento svět opustit, porušit 

pravidla a také si trošku užít? „ Vyskytlo se pár 

okamžiků váhání. Bylo to období, kdy se celá 

naše skupina rozpadla a zůstala jsem pouze 

já se Standou. On měl na Šumavě rodinu, 

za kterou po trénincích chodil a já zůstávala 

sama zavřená v místní ubytovně. Takže jsem 

se samozřejmě cítila sama. Navíc jsem byla 

v období, kdy jsem chvíli spíše stagnovala, 

kdy výsledky nešly pořád nahoru. Tak to byly 

ty těžké chvíle, kdy jsem si říkala „Já, mladá 

holka, jsem zavřená někde v lese, chodím na 

tréninky a to je všechno co znám...“ (smích). 

Bylo to asi nejtěžší období za celou tu dobu, 

jelikož později už jsem nebyla sama. Měla 

jsem tým, poté taky Lucku (dcera,pozn.red.) 

a díky sponzorům jsem si také mohla dovolit 

luxusnější tréninkové podmínky. Ovšem kolem 

toho dvacátého roku života, kdy jsem byla 

neustále na Šumavě, to bylo vážně těžké.“

V takovýchto chvílích se prověřuje opravdová 

lidská odolnost. Pokud vás absolutně nic neodradí 

od vašeho vysněného cíle, je to důkaz, že jdete po 

správné cestě.  Vrcholoví sportovci vám potvrdí, že 

pokud něco děláte jen tak, pro druhé či pro peníze, 

nikdy nedosáhnete takových výsledků jako ti, které 

baví to, co dělají a dělají to srdcem. „Člověka to musí 

hlavně bavit. Pokavaď  se něco dělá jen pro výsledky, 

peníze a úspěch, tak nejste ochotní podstoupit tu 

dřinu a bolest. K tomu je zapotřebí jistá láska k tomu, 

co děláte.“ A odměnou za vaši píli je pocit vítězství, 

pocit, že jste dokázali to, po čem jste tolik toužili. 

Zajisté je to něco nepopsatelně krásného, ale dá se 

to k něčemu přirovnat? „Nejspíše ne. To jsou prostě 

tak silné emoce, které v běžném životě nezažiješ. 

Kdybych přece jen měla přirovnávat, tak s narozením 

Lucky. Ojedinělá událost v mém životě, která by se 

dala emočně srovnávat s vítězstvím na olympiádě.“

Za touto ženou stojí neuvěřitelná minulost, kus 

práce, kterou proslavila sebe i celou naši republiku. 

Po ukončení závodní kariéry zůstala u sportu dále, 

i když v trošku jiné pozici. Momentálně jsem na té 

druhé straně bariéry. Už nezastávám roli závodníka 

či trenéra, ale funkcionáře. Řeším sportovní 

projekty, nejen pro vrcholové sportovce. Funguju 

na Ministerstvu obrany pro armádní sport - pro 

Duklu, takže tam pomáhám v oblasti legislativní, 

ekonomické a organizační. Snažím se vytvářet 

vhodné podmínky pro sportovce.“

Tuto pozici Kateřina využila k podpoře 

vysloužilých sportovců. Sportovní kariéra 

končí totiž poměrně brzy a lidé, kteří se celý 

život věnovali pouze sportu, najednou neví, co 

se svým životem dál. Proto se Neumannová 

rozhodla pomoci těmto lidem formou projektu, 

který sportovcům po ukončení kariéry zajistí 

různé formy vzdělání a poradenství, čímž jim 

napomůže umístit se na trhu práce. „Vážně usiluji 

o to, aby se to povedlo, protože je to strašně 

hezká věc. Když se to povede, tak za mnou bude 

fungující super věc, která pomáhá lidem a může 

pomáhat i mnoho dalších generací.“

Až pojedete obdivovat krásy šumavských 

kopců, strání a lesů, můžete zavítat do lyžařčina 

penzionu na Zadově, kde mimo jiného naleznete 

takzvaný strom „Olympiovník“, na kterém jsou 

zavěšeny Kateřiny medaile. Celý penzion je 

ladění do dřevěného přírodního stylu a naleznete 

zde i relaxační zónu s bazénem a saunou.

Tereza Kramlová
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