
     ročník VIIč. 5 Vychází    1. 5. 2017                                 

www. ocmaxIm. cz obchodní centrum maxIm StrakonIce

Měsíčník NOVINY MAXIM STRAKONICE, číslo 5/2017 vydáno  1.5. 2017 ve Strakonicích, evidenční číslo Ministerstva kultury MK ČR E 20226. Vydavatel: SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice, IČ: 15818055, tel.: 727 818 359, e-mail: redakce@ocmaxim.cz. 
Redakce se vždy neztotožňuje s obsahem článků či inzerce a není zodpovědná za obsah a pravdivost inzerce. Redakce si vždy stojí pouze za vlastním stanoviskem.

StrakonIcký měSíčník

pokračování na str. 3pokračování na str.  4

Tento rozhovor se bude vě-
novat tanci, a sice Tanečnímu 
studiu Sluníčko, které ve Stra-
konicích působí již po velmi 
dlouhou dobu, tudíž jej kdekdo 
zná. Na otázky odpověděl Miro-
slav Surženko, jenž se rozpoví-
dal například také o  věkových 
kategoriích či o   plánované 
akci DANCE SHOW STRAKONI-
CE, která se bude konat v červ-
nu tohoto roku.

Jak dlouho působí taneční 
studio Sluníčko ve Strakonicích?

Country taneční skupina Sluníčko 

Strakonice byla založena několika 
nadšenci z  řad fotbalového mužstva 
Balvani Strakonice a jejich kamarádů 
na konci roku 1989.  Od té doby, což 
je již 27 let, taneční skupina jezdí 
po různých vystoupeních po celé 
republice. Zúčastňuje se soutěží, 
přehlídek a benefičních akcí. Také 
sama pořádá ve spolupráci 
s  Domem kultury ve Strakonicích 
taneční přehlídku DANCE SHOW 
STRAKONICE, a to letos již po 
sedmnácté. Po dobu tří dnů 
přivítá ve Strakonicích několik 
souborů z   České republiky, 

Lucie Bílá, turné Hana se blíží. Vše 
vypukne 9. května od 19:00 v Domě 
kultury a můžete se těšit na vskutku 
velkolepou show. Než abychom 
ovšem psali o akci jako takové, kterou 
můžete zažít na vlastní kůži, pojďme 
si Lucii Bílou představit dopodrobna. 

Narodila se ve středočeských 
Otvovicích do slovensko-české 
rodiny. Hodiny zpěvu absolvovala 
již na Lidové škole umění (dnešní 
ZUŠ). Dříve, než se proslavila 
na poli showbyznysu, vyučila 
se dámskou krejčovou. První 
zkušenosti na hudebních pódiích 
získávala jako členka skupin 
Rock-Automat, Arakain a Vitacit.

V 80. letech si jí všiml producent 
Petr Hannig, vymyslel jí pseudonym 
Lucie Bílá a napsal jí písně 
Neposlušné tenisky a  Horší než kluk. 
Pořádný úspěch ji ovšem teprve 

Během roku objedu tak čtyřicet až 
šedesát akcí, říká Miroslav Surženko.

Lucie Bílá, turné Hana ve Strakonicích
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Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou 
aneb umělcem za dva dny

Roman Škoda

O víkendu 8.4. a 9.4. se obyvatelům 
Strakonic a okolí, naskytla možnost, 
probudit v sobě umělce. A dle in-
formací by se měl umělec nacházet 
v  každém z nás, přesněji tedy v pra-
vé mozkové hemisféře. O   co tedy 
šlo? O kurz kreslení pravou moz-
kovou hemisférou, který probíhal 
v  prostředí restaurace Lovecká Baš-
ta. Lektoři kurzu slibují, že naučí kaž-
dého (ano, skutečně každého) kreslit 
nádherné portréty a jako důkaz při-
kládají opravdu krásné výtvory svých 
absolventů. Je vážně možné, stát se 
za dva dny malířem a to za pomoci 
aktivace pravé mozkové hemisféry? 
Naše redakce se to rozhodla zjistit!

Sobota - Trénink dělá mistra

První den se nesl v duchu seznamo-
vání se s tím, co to vlastně je pravá 
mozková hemisféra, jak ji správ-
ně trénovat a k čemu to je dobré. 
A samozřejmě nechyběl ani první 

pokus o portrét. Každý účastník si 
mohl vybrat z mnoha fotografií ob-
ličejů (převážně známých osobnos-
tí) a   zhodnotit, který portrét se mu 
bude kreslit nejlépe. Po nakreslení 
prvního portrétu, kdy ještě byla naše 
pravá mozková hemisféra nedotčená 
připravovaným tréninkem, se míst-
ností rozléhal smích a téměř nikdo 
si nevěřil, že by zítra mohl nakres-
lit něco, co by se alespoň vzdáleně 
blížilo předloze. Slečna lektorka se 
však jen potutelně usmívala, prý je 
na tyto reakce zvyklá.

Poté byla na programu řada cvičení, 
která mají za úkol aktivovat pravou, 
ale také levou hemisféru. Ke kresle-
ní totiž potřebujeme obě. Díky pravé 

se z nás stávají umělci, ale bez levé 
bychom nebyli schopni správně od-
hadnout velikost, souměrnost a dal-
ší, spíše matematické, body portrétu.
Slečna lektorka nás dopředu upo-

zorňovala, že na první pohled, se 
některá cvičení mohou zdát velice 
snadná a někdo může tedy získat 
pocit, že jsou zbytečná. Pravda, při 
několika zadáních se několik z nás 
pozastavilo a říkalo si „Pche, to je 
brnkačka, jak mi tohle může pomo-
ci?“, ale hned pár vteřin na to jsme 
zavřeli pusy a nestačili se divit, jak 
mohou být zdánlivě primitivní úkoly 
pro náš mozek tak obtížné. A přede-
vším účinné!
Po procvičení obou stran mozku 
jsme plynule přešli k trénování toho, 
co dělá portrét portrétem – stíno-
vání. Byla nám vysvětlena funkce 
jednotlivých tužek, které měl každý 

připravené na stole. Jednou se dě-
lají obrysy, druhou se stínuje, třetí 
se také stínuje, ale trošku jinak...
inu, ještě že tam ty tužky byly jen 
tři. Po několika cvičeních na správ-

né stínování jsme se shodli, že pro 
vytvoření perfektně vystínovaného 
portrétu potřebujete dvě věci – leh-
kou ruku a   moře trpělivosti! Pod 
vedením šikovné lektorky jsme 
to ale všichni zvládli a začínali si 
i  věřit, že ten zítřejší portrét bude 
vypadat trošku k  světu.

Neděle – už umím kreslit?

Neděle byla celá zasvěcená tvoření finální-
ho portrétu, který jsme kreslili po částech. 
Lektorka vždy všem ukázala, jak při kres-
lení jednotlivé partie postupovat a pak už 
to bylo na nás. A  ono to šlo! A tento opojný 
vítězný pocit měli skutečně všichni účast-
níci, protože najednou se v  celé místnosti 

rozhostilo absolutní ticho a všichni byli hlu-
boce ponořeni do tvorby. „To je chvíle, kdy 
vím, že to funguje správně. V momentě, 
kdy je ve třídě slyšet spadnout špendlík, 
funguje všem žákům pravá hemisféra na 
sto procent a všichni tvoří.“ říká lektorka 
kurzu Jana Staňková. 

A jaký z kurzu plyne závěr? Ačkoliv se 
slibované výsledky zdají až nereálné, je 
to pravda. Náš mozek je opravdu úžas-
ný a pod správným vedením dokáže 
neuvěřitelné věci. Pokud i vás láká ta-
hle jedinečná zkušenost, podívejte se 
na www.ateliermozaika.cz, přihlašte 
se do kurzu a probuďte v sobě umělce. 
Úspěch zaručen i u těch, jejichž umě-
lec spí vážně tvrdě. :-)

Můj výtvor 1. den kurzu (vlevo) a můj výtvor 2. den kurzu (vpravo)

výtvor před kurzem (archiv) výtvor před kurzem (archiv)

výtvor před kurzem (archiv) výtvor před kurzem (archiv)
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Lucie Bílá, turné Hana ve Strakonicích

čekal v příštím desetiletí, kdy 
prošla nejznámějšími muzikály 
uváděnými v Česku (Les 
Misérables, Dracula, Krysař), 
vydala řadu sólových alb, podílela 
se na několika filmech (jako 
zpěvačka i jako herečka) a po 
několik let se pevně držela na 
výsluní popularity ve výroční 
anketě Český slavík.

V letech 1984-1986 působila též 
v heavy-thrash metalové kapele 
Arakain, kde s Alešem Brichtou 
tvořili pěvecký duet. Poté, co se 
soustředila na sólovou kariéru, 
z  Arakainu odešla.

V roce 1989, krátce před 
sametovou revolucí, se Lucie 
Bílá seznámila s bývalou dětskou 
filmovou hvězdou Tomášem Holým. 
Jejich vztah asi po šesti měsících 
ukončila Tomášova autonehoda a 

jeho následné úmrtí.

V březnu 1995 porodila příteli 
Petru Kratochvílovi syna Filipa, 
ale partnerství neudržela. 
Petr Kratochvíl ji opustil kvůli 
Pavlíně Babůrkové, vítězce Miss 
Československo 1992. 

V roce 2002 se nakrátko 
provdala za hudebníka Stanislava 
Penka. Po rozvodu nějakou dobu 
žila jen se svým synem Filipem. 
V  den svých čtyřicátých narozenin 
se 7.   dubna 2006 na českém 
konzulátě v Miláně v Itálii provdala 
podruhé, jejím manželem se 
stal muzikant Václav Noid Bárta. 
Za svědky jim šli Luciin bratr 
Karel Zaňák a kamarád ženicha 
Martin Lébl. Dne 1. září 2008 byl 
oficiálně oznámen jejich rozvod.

Od roku 2010 je porotkyní 
v  televizní show Česko Slovensko 
má talent, kterou od 29. srpna 

2010 již pátý rok vysílá Prima TV a TV 
JOJ. Zahrála si také jednu z hlavních 
rolí v muzikálovém filmu V Peřině (pod 
taktovkou F.   A.   Brabce), který měl 
premiéru v   roce 2011. Je patronkou 
projektu „For You“ („Pro vás, pro ženy“). 

Věříme, že si akci užijete, neboť se 
jedná skutečně o  jednu z nejlepších 

a zároveň nejvyhledávanějších akcí 
roku 2017.

Roman Škoda
zdroj fotek: 

www.idnes.cz, www.jihlava.idnes.cz,
www.kultura.eurozpravy.cz

pokračování z titulní strany
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Během roku objedu tak čtyřicet až šedesát akcí, říká Miroslav Surženko.

které předvedou své choreografie, 
a to v různých stylech tanečního 
žánru (country tance, break dance, 
orientální tance, scénický tanec, 
step). 

 Jaké máte věkové kategorie?

V současné době máme 
následující  skupiny:

1. Country tance dospělí
2. Orientální tance - děti
3. Orientální tance - dospělí 1
4. Orientální tance - dospělí 2

V dalším školním roce 2017/2018 
bychom chtěli opětovně zařadit 
country tance děti. Samozřejmě, 
že spojení s naším souborem není 
pouze tanec. Máme různé akce 
pro naše členy a známé. Dále pak 
chceme uspořádat letní a zimní 
soustředění pro děti i dospělé po 
dobu jednoho týdne.

V současné době máme 
následující taneční repertoár:

1. Country klasické tance
2. Country line dance
3. Orientální tance
4. Flamengo

V průběhu plánované Dance 
show 2017 (červen), proběhne 
v pátek od 20.30 hod. výuka 
Country line dance přímo ve 
Strakonicích. V sobotu pak od 
13.30 hod. proběhne hlavní 
program Dance show 2017 
v   Letním areálu ve Strakonicích, 
kde vystoupí všechny přihlášené 
soubory se svými choreografiemi.

Kolik akcí či soutěží za rok 
můžete navštívit?

Během roku jezdím po různých 
akcích - plesy, podnikové večírky, 
přehlídky, soutěže, domovy 
důchodců anebo také v  současné 
době Dětský stacionář ve 
Strakonicích. Je hodně akcí, 
kterých se zúčastňujeme. Během 
roku to je tak okolo čtyřiceti až 
šedesáti akcí. 

Můžete vypíchnout nějaké po-
vedené události spojené s  Va-
ším studiem či úspěchy?

O úspěších se raději říkat 
a   psát nemá, protože by se 
mohly vzdálit, ale jeden úspěch, 
který nás v   souboru těší je ten, 
který proběhne ve Strakonicích 
v   červnu letošního roku. 

Každoročně spolupořádáme 
již zmíněnou DANCE SHOW ve 
Strakonicích. Uspořádat takovou 
velkou akci po dobu tří dnů, kdy 
zajišťujeme stravování, ubytování 
a spoustu dalších věcí pro 
všechny účastníky, nám zabere 
spoustu času a vezme hodně sil, 
a to jak fyzických tak psychických.

Stále probíhá nábor dětí?

Neustále probíhá nábor nejen dětí, 
ale i dospělých. Jestli někdo má 
chuť, může se na nás přijít podívat, 
vyzkoušet si to s námi a pak se 
k  nám i přihlásit. Budeme rádi.

Roman Škoda

pokračování z titulní strany

www.axis-optik.cz

SAMOZABARVOVACÍ

SKLO SENSITY NEBO

 SLUNEČNÍ SKLO

ZDARMA

Akce platí při zakoupení kompletních brýlí se samozabarvovacími 
čočkami Sensity nebo se slunečními skly. Akci nelze kombinovat

s jinými slevami. Platnost akce je od 15.4.2017 do 30.5.2017.
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Svatební přípravy v plném proudu.
Najdete nás v OC Maxim (vchod 
od parkoviště Prior)
Těšíme se na vaši návštěvu.

Svatební salon Svatava
Tel.:739 170  027
www.svatava.cz
FB: Svatava svatby

Svatební 
přípravy v 
plném proudu.

U nás v butiku RaL Style 
kromě oděvů seženeš i 
doplňky v podobě bižuterie 
a kabelek.

Přejeme spoustu 
zábavy a mnoho 
báječných odměn. 
Vás Sparkys

Tvoření 
je radost

NOVINKA!!!!! 
Vyberte si pro své tvoření.

Omalovánky pro nejmladší, 
ale i pro nás starší.

Nové motivy, nové nápady. 
Přijďte si vybrat.

Najdete nás v  OC Maxim - přízemí

Přijďte k nám na MS v  ledním hokeji
Zápasy můžete nerušeně sledovat  v  našem salonku.

Nové beauty 
studio Nails

vám nabízí profesionální manikůru 
a  pedikůru za bezkonkurenční ceny.
Manikúra - 150Kč
Pedikúra - 300Kč

Najdete nás v pasáži OC Maxim
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Historie města Strakonic

Dnes začneme ulicí Žižkova, dří-
ve se jmenovala Štefánikova a za 
I.   republiky Zborovská. Začneme 
od křižovatky s ulicí Šmidinge-
rovou v první části ke křižovatce 
s   ulicí Tylovou. Začneme domem 
č. p.   521, kde bydlel noční hlí-
dač Leopold Herynek /1889, Vá-
penovice/ s manželkou Barborou, 
rozenou Řeřichovou /1896, Dubí 
Hora a dcerou Jiřinou /1924, Ša-
monice, která se provdala za pana 
Procházku, ředitele restaurací 
a   jídelen. Spolu měli dceru Jiřinu 
a syna Pavla a žili   ve Strakonicích 
ve vlastním bytě a měli zahrádku 
pod Městským lesem. Potom kou-
pila dům rodina Žemlů. Před lety 
jej koupil

pan Jiří Papoušek, který zde bydlí 
s rodinou dodnes. Také zde bydlí-
val pan Karel Pilný. Dům má vchod 
z ulice Šmidingerovy, do které 
dnes patří. Za zahradou domu je 
č. p. 538, kde žila rodina obuvníka 
pana Antonína Pikla /1911/, syna 
obuvníka pana Jana Pikla /1868, 
Malá Turná/ a matky Barbory, roze-
né Valečkové /1887, Vídeň/ žil zde  
s manželkou Marií, rozenou Chrt-
kovou /1907, Nuzín/ a dětmi Ja-
nou /provdanou Kozákovou/, kte-
rá je majitelkou a žije zde dosud, 
Antonínem, který s rodinou bydlí 
v   ulici Mlýnská. Já jsem k   nim 
jako kluk velmi rád chodil. Pan Pikl 
dovedl pěkně vyprávět a hrál dobře 
na mandolínu a miloval svou za-
hradu pod městským lesem a  jeho 
práci pokračují děti a vnoučata. 
Chodil jsem se dívat na televizi 
a cítil se zde jako doma. Dodnes 
jsme s Tondou i Janou dobří ka-
marádi. Ještě zde bydlela  slečna 
Poledníková. Těsně s ním sousedí 
dům č. p. 539, jehož majitelem 
byl pan František Škopek, vynika-
jící muzikant na klarinet a jezdíval 

i  s cirkusem. Žil zde s manželkou, 
která měla prodejnu a mandl. Měli 
dvě děti, syna Rudolfa, který ode-
šel do Ameriky a dceru Jaroslavu, 
bývalou učitelkou v Dukelské ško-
le, provdanou za pana Lexu a měli 
spolu dvě dcery. Rodina zde žije 
dosud. Ještě zde bydleli Daňhů, 
pan Daňha byl inseminátor, dál 
pan Josef Vodička /1919, Henner-
sdorf/ s manželkou Annou, roze-
nou Brožákovou /1912, Vösendorf/ 
a dcerou Miroslavou /1935/, pro-
vdanou Baránkovou a v neposlední 
řadě pan Josef Mikeš, elektrikář ve 
fezárnách, výborný

kuželkář, s manželkou Ludmilou, 
rozenou Blahovcovou. Měli dvě 
děti, dceru Zdenu, která bydle-
la v Českých Budějovicích a syna 
Václava, který  hrával fotbal za ČZ 
Strakonice, později odešel do dolů 
v Příbrami, kde hrával za Baník 
a   založil si zde i rodinu. I k nim 
jsem často chodil na návštěvu.

 A jsme u domu č. p. 550 a tady 
se trochu zdržím, protože zde jsem 
prožil svoje mládí až do odchodu 
na Střední průmyslovou školu tex-
tilní ve Dvoře Králové nad Labem, 
v roce 1964. Dům byl postaven 

v roce 1923 sklenářem panem 
Karlem Egerem /1878, Koloveč/ 
a manželkou Marií, rozenou Šper-
lovou /1878, Koloveč/ tam byli 
v   roce 1902 oddáni a měli čtyři 
syny, všichni byli sklenáři: Fran-
tiška /1903, Koloveč/, Václava 
/1907, Koloveč/, Karla /1900, Ko-
loveč/ a   Otakara /1912/. Otakar 
odešel do Staré Role, Václav se 
oženil s Julií, rozenou Brabcovou 
/1907, Lišov/ a   tam založili rodi-
nu. V domě zůstali Karel s manžel-
kou Annou, rozenou Zachatovou 
/1901/, oddáni byli v   roce 1925 
a měli tři děti. Karla, Oldřicha /oba 
sklenáři/ a dceru Marii, provdanou 
za Václava Polenu z Veřechova. Po-
lenů zde bydleli s dcerami Vlaďkou 
a Radkou, která zde bydlí doposud 
provdaná Jedličková  i s  rodinou. 

Dál zde zůstal syn František 
s  manželkou Emilií, rozenou Kož-
narovou /1909, Frymburk/, byli 
oddáni zde v roce 1936 a měli 
tři děti: Milenu, Václava - byl vý-
borný závodník na kole a později 
i rozhodčí, se svou ženou Marií 
vychovali dvě děti, dceru Jindru 
a  syna Richarda a pak dceru Jin-
dru provdanou za známého stra-
konického malíře Antonína Ševíta 
a spolu vychovali tři děti, Pavlu, 
Jindru a syna Jana. Bydlíval zde 
redaktor Našich novin pan Málek 
a  jeden z  bratří Šťastných a poz-
ději my, rodina Malířských. V   uli-
ci bylo spousty dětí a   auto zde 
projelo tak 5x za den a to byl asi 
Spartak pana Poleny. A   tak ulice 
nám sloužila jako hřiště k různým 
míčovým i jiným hrám. Občas ulicí 

prošel žebrák s hůlkou, na vánoce 
zahráli pastýři koledy a večerem 
bylo slyšet mámy, jak svolávaly po 
klekání své ratolesti domů. Prostě 
idylka, na kterou se nedá zapo-
menout. Vodovod v domě nebyl 
a tak se voda nosila z prádelny 
přes dvůr, kde se  též v kotli va-
řila voda na praní i  koupání, které 
se provádělo doma v neckách. Na 
záchod se chodilo před vchodové 
dveře a v zimě to byl děs to tam 
tu chvíli přežít. Ještě občas zahrál 
starý pan Karel Eger na dvoře na 
pilu, což bývalo nádherné. Pan 

František Eger byl vášnivý hou-
bař a spolu jsme často vyráželi do 
Městského lesa nebo na Kuřidlo. 
Lesy byly čisté  a plné hub, nebyl 
problém něco nepřinést. Tak zase 
od vzpomínek popojdeme kousek 
dál k domu č. p. 878, to byl dům 
v této části ulice postavený jako 
poslední. Původně to byla zahrada 
Soukupů, kterou od nich koupi-
la rodina Burianů a postavila zde 
dům, zde se jim narodil syn Milan 
a dcera Jana, provdaná Kvardová 
. Děti s rodinami odešly a dodnes 
zde bydlela sama paní Burianová, 
která v únoru 2017 zemřela. Pro 
dnešek se s ulicí Žižkovou rozlou-
číme a budeme příště pokračovat 
domem č. p. 595. Rád přijmu ja-
kékoliv  doplňky, informace i foto-
grafie k zapůjčení z ulic Žižkova, 
Plánkova, Komenského na email: 

Malirsky.J@seznam.cz,tel. 
723158306 nebo na Malířský Jan, 
Tržní 1152, 386 01 Strakonice  I

 Domy č. p. 538,539 a 550 
se závodníkem na kole 
Václavem Egerem

Vašek Eger na dvoře domu č. p. 550 

Žižkova ulice 2016

Žižkova ulice 2016
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RENOVACE STARÉ VANY
NOVÁ VANA DO STARÉ BEZ BOURÁNÍ

Firma Renovo-cz Vám představuje 
nejlevnější a nejkvalitnější možný způ-
sob renovace Vaší poškozené vany. 
Tento systém umožňuje použití vany 
již za 24 hodin po montáži. Celková 
renovace trvá dvě hodiny a je zcela 
bez bourání a poškození obkladu. 

Použitým materiálem vanové 
vložky na míru, je akrylát, který 
se používá na výrobu klasických 
100% akrylátových van nabíze-
ných na trhu. Kvalitu dokládáme 
zárukou 5 let, avšak životnost ta-
kové vany je až 50 let.

 V současné době lze nalézt na 
našem trhu dva typy akrylátových 

van a to vyrobené ze 100 % akrylá-
tu či ABS desek s akrylátovým po-
vrchem, které mají menší životnost 
a při poškození jsou neopravitelné.

!! POZOR !! na nekvalitní lami-
nátové a plastové vložky. Praskají 

a  loupe se z nich barva. 

 Při poškození naší vložky je mož-
né akrylát jednoduše zabrousit 
a  vana vypadá zase jako nová, což 
u běžných ABS desek potažené ak-
rylátem nelze, protože síla akrylátu 
je u nich v desetinách milimetru. 

Akrylátová vana má spoustu výhod.

Vysokou životnost oproti ABS, 
velmi dobrou zvukovou a tepelnou 
izolaci. Je hygienická a snadno se 
čistí. Je UV-rezistentní a snadno 
se používá a opravuje. Akryl je 
vnímán jako teplý materiál, jak fy-
zicky, tak i vizuálně.

Navíc, při zřízení nové vany, 
Vám firma Renovo-cz zajistí? 
i zástěnu, umyvadlo, baterii, 
koupelnový nábytek. 

Na webových stránkách www.reno-
vo-cz.eu nebo tel.:728 153 812 si 
můžete tedy nejen objednat (např. 
sprchy, zástěny, keramiku, nábytek, 
baterie, doplňky, ale také katego-

rii luxusní zboží, ve které najdete 
infrasauny, hydromasážní vany, 
bazény a další), ale i nechat se 
inspirovat krásným vybavením do 
koupelny a   získat více informací 
ohledně všech služeb.

 www.renovo-cz.eu  

Představujeme vám novou prodejnu MAKO FOTO

Jak již možná víte, v OC Maxim 
se můžete těšit také ze světa foto-
grafií - konkrétně je řeč o prodejně 
MAKOFOTO, která se od 1. 1. 2017 
přestěhovala do nových prostor proti 
kavárně MAXIM.

V prodejně si můžete nechat zho-
tovit celý sortiment fotografií – od 
průkazové fotografie po velkoplošné 
fotografické obrazy. Pro zhotovení 
fotografií používají nejkvalitnější ma-
teriály, moderní vybavení a samo-
zřejmostí je i kvalifikovaná obsluha. 
Rádi vám poradí, jak z vašich snímků 
vytvořit krásné a trvalé vzpomínky. 
Ukázkové fotografie jsou vystaveny 
přímo v prodejně a krášlí i prostory 
kavárny MAXIM – i vaše vzpomínky 

mohou být velké. I fotografové, kteří 
si oblíbili fotografování na film, ne-
přijdou zkrátka. MAKOFOTO zajistí 
i  vyvolání filmů včetně zhotovení fo-
tografií, skenování a retuše starých 
fotografií i převody diapozitivů do 
digitální podoby. 

Samozřejmostí je i široká nabídka 
rámečků všech možných rozměrů, 

barev a provedení, které doplňuje 
i  bohatá nabídka fotografických alb.

Z dalších služeb je možné jmeno-
vat i zhotovení různých dárkových 
předmětů - hrnečků, triček, puzzle 
a spousty dalších, kterými může-

te udělat radost svým příbuzným 
a   známým. Velmi oblíbené jsou 
i   fotografické kalendáře, pro které 
můžete použít jak vlastní fotografie, 
tak fotografie z naší galerie.

Velkou pozornost věnují i kvalit-
nímu barevnému a černobílému 
kopírování a tisku – prodejna je od 
ledna vybavena nejnovějším kopíro-

vacím strojem, který dokáže zhotovit  
barevně věrné a ostré kopie i tisky. 
Součástí stálé nabídky je zhotovení 
letáků, vizitek, svatebních přání, po-
zvánek, dárkových poukázek i kata-
logů. Své dokumenty si můžete ne-
chat i zalaminovat až do formátu A3.

Máte doma staré filmy na kaze-
tách VHS, mini DV, Hi8, Digital 8 – 
možná již nastal čas je převést do 
moderní, digitální podoby. Nejen 
pro vlastní potřebu – darujte svým 
dětem a   příbuzným kus historie 
v  digitální podobě! 

Potřebujete zhotovit fotografie 
svých výrobků nebo zboží? Zho-
toví vám profesionální snímky, 
jež vaše zákazníky upoutají – od 
špendlíku po lokomotivu.

Svatby, křtiny, životní výročí, srazy, kon-
ference, firemní večírky a mnoho jiných 
akcí si zaslouží trvalou vzpomínku – ko-
lektiv MAKOFOTO vám zajistí fotografic-
ké i   filmové záznamy  v profesionální 
kvalitě a dárkovém balení.

Svěřte svá přání a tužby firmě 
s  25 lety zkušeností.

Zanechte zprávu na facebooku 
@fotostrakonice a prohlédněte 
si komplexní nabídku služeb na 
www. makofoto.cz.
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Radomyšl

Radomyšl, německy Radomischl, 
je městys ležící v okrese Strakoni-
ce asi šest km severně od města 
Strakonice. Jméno Radomyšl je 
etymologicky odvozováno od při-

vlastňovacího pojmenování Rado-
myslův – tj. majetek Radomysla.

První písemná zpráva o městy-
su je z roku 1284, kdy je ve vý-
čtu majetku Bavorů ze Strakonic 
uváděna Radomyšl s farou. V roce 
1320 daroval faru s kostelem Vi-
lém Bavor ze Strakonic řádu mal-
tézských rytířů a roku 1359 získal 
řád i samotnou Radomyšl.

Co se týče osobností spjatých 
s  Radomyšlí, v roce 1870 se zde 
narodil unitářský duchovní Nor-
bert Fabián Čapek. Narodil se zde 
a zemřel i Václav Kovář (1852–
1891), rolník a politik, poslanec 
Českého zemského sněmu.

V letech 1951–53 zde byl 

postaven krátkovlnný vysílač RKS 
Radomyšl, od roku 1956 se 107 
metrů vysokou anténou. Vysílání 
z  něj bylo ukončeno začátkem roku 
2003 a 21. července 2004 byla 

anténní konstrukce demontována.

Roku 2005 byla Radomyšl vy-
hlášena jihočeskou vesnicí roku 
2005 s tím, že o rok později byl 
obci vrácen status městyse. 

Nyní se soustřeďme na památky, 
které jsou tak známé ve spojení 
s  touto obcí. A rovnou možná k  té 
neznámější. Kostel sv. Martina 
původně z 12. století, jeho stavba 
je spojována s hutěmi Bavorů ze 
Strakonic. Nejstarší podoba kos-
tela je známa až po archeologic-
kém výzkumu, který odhalil tvar 
a půdorysné rozměry původního 
románského kněžiště a reliéf te-
rénu před dobou vzniku románské 
svatyně. Původní gotické kněžiště 

bylo postupně rozšiřováno až do 
dnešní podoby, ve které setrvává 
od konce 14. století.

Kostel sv. Jana Křtitele je ba-
rokní stavba, která nahradila 
starší renesanční stavbu v letech 
1733 - 1736. Nad vchodem v ob-
louku římsy je osazena kamenná 
kartuše se znakem velkopřevora 

Gundackera Poppa z Dittrichštej-
na. Je zde také Křížová cesta ze 
14 kapliček, která vede od hrá-
ze rybníka Vraždy až ke kostelu 
sv.  Jana Křtitele.

Pak je tu například dům čp. 11, 
kde se 26. dubna 1779 narodil 
nálezce Zelenohorského rukopi-

su Josef Kovář. Nachází se zde 
pamětní deska umístěná nad 
vraty ve stupňovitém štítku.

A konečně zmiňme sousoší Bla-
hoslavené P. Marie z r. 1860. To se 
nachází na náměstí před budovou 
radnice. Je složeno z Blahoslavené 
P. Marie a dvou světců po stranách.

Radomyšl samozřejmě všichni zná-

te, leč buďme na tento, jak již bylo 
avizováno, městys pyšní. Ne nadarmo 
získalo onen titul z roku 2005. 

Roman Škoda
zdroje fotek: www..svejkmuseum.cz, 

www.strakonice.eu
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Koncert DOG EAT DOG
28. duben 2017 od 20:00
Dog Eat Dog sou bezesporu jednou 
z  nejúspěšnějších crossoverových ka-
pel vůbec, vznikli v  roce 1990 a  jako 
jedni z   prvních zkombinovali tvrdý 
rock s  hip hopem. V roce 1993 vydali 
miniLP Warrant a hned v  roce 1994 
své první velké a veleúspěšné album 
All Boro Kings, které se okamžitě stalo 
bombou na světové hudební scéně.

SHIRLEY VALENTINE

„ŽIVOT JE POTŘEBA ŽÍT NA-
PLNO A NIKDY NENÍ POZDĚ HO 
ZMĚNIT“
4. 5. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Autor : Willy Russell
Překlad : Pavel Dominik
Režie : Zdeněk Kaloč

Osoby a obsazení : všechny po-
stavy ve hře představuje SIMO-
NA STAŠOVÁ
Bravurní komedie o hledání 
sebe sama je určena nejen že-
nám středního věku, ale všem, 
kdo mají rádi dobrou zábavu.

One woman show Simony Sta-
šové. Shirley Valentine je jméno 
dívky, kterou ta současná, čtyři-
cetiletá matka rodiny a manžel-
ka počestného občana, už dáv-
no není. I když se musí starat 
hlavně o to, aby život její rodiny 
žijící v Liverpoolu běžel ve vy-
ježděných kolejích, sny a touhy 
té dívky, kterou kdysi byla, v ní 
zůstávají. Snad proto podlehne 
návrhu své kamarádky a udělá 
něco, co se od ní neočekává – 
odjede na dovolenou do míst, 
kde se pěstuje vinná réva, do 
Řecka. A tam začíná nový život, 
nové dobrodružství, všechno 
to, co už považovala za ztrace-
né. Bravurní komedie o hledání 
vlastní identity z dílny známého 
britského komediografa Willy 
Russella, jehož muzikál Pokrev-

ní bratři obletěl celý svět, je ur-
čena nejen všem ženám střed-
ního věku. Inscenace vznikla ve 
spolupráci s FDA.
Toto představení nedoporučuje-
me dětem do 15 let.

LUCIE BÍLÁ turné HANA
9. 5. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 890 Kč, 990 Kč, VIP 
2990 Kč

Výstava fotografií
20. 5. od 14:00 do 23:59
JAROSLAV KUČERA: SUDETY/
Sudetenland.

KULTURNÍ PŘEHLED KVĚTEN
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Světový den Červeného kříže

Tento den je oslavou největší 
humanitární organizace na světě 
a zároveň je projevem vděčnosti 
všem, jimž osud druhých lidí není 
lhostejný. Den, kdy se tato orga-
nizace oslavuje, je stanoven na 
8. května, což je ve skutečnosti 
datum narození zakladatele Čer-
veného kříže, Švýcara, Henryho 
Dunanta. Svátek ustanovila Mezi-
národní organizace Červeného kří-
že od roku 1953. 

Červený kříž jako takový byl nic-
méně formálně založen již v roce 
1863 pěti muži, a to právě Henrim 
Dunantem, Gustavem Moynierem, 
válečnými lékaři Louisem Appianem 
a Theodorem Maunoirem a  velite-
lem švýcarských jednotek generá-

lem Henrim Dufourem. Podnětem 
byly obrovské počty zraněných na 
obou stranách v  bitvě u  Solferina 
roku 1859. Již zmíněný Jean Henri 
Dunant získal na samém začátku 
dvacátého století za své aktivity 
první Nobelovu cenu míru.

Červený kříž má sedm principů, 
na kterých bazíruje a které určují 
jeho činnost po celém světě, a sice 

humanitu, nestrannost, neutralitu, 
nezávislost, dobrovolnost, jednotu 
a světovost. Není třeba dále tyto 
termíny definovat. Spíše je zapo-
třebí zdůraznit, že se zabývá po-
skytováním humanitární pomoci 
a   lékařské péče v oblastech, kde 
je toho potřeba, ať už jde o vše-
lijaké přírodní katastrofy, válečné 
konflikty nebo boj s chudobou. 
Jedním ze stěžejních úkolů a v jisté 
míře záměrů Mezinárodního červe-
ného kříže je budování respektu 

vůči právům týkajícím se ochrany 
a pomoci obětem válečných kon-
fliktů a jiného násilí. Aby to bylo 
zajištěno, je nezbytná komunikace 
se správními orgány a   připomín-
ka právních závazků, které plynou 
z   mezinárodního humanitárního 
práva a mezinárodního práva v ob-

lasti lidských práv.

Červený kříž je větven do národ-
ních celků, chcete-li společenství, 
s tím, že celkem působí ve sto de-
vadesáti státech světa. Hlavní sídlo 
je ve švýcarské Ženevě. Symbolem 
červeného kříže se stala vlajka, 
která vychází z vlajky Švýcarska 
s tím rozdílem, že má obrácenou 
barevnou kombinaci – bílé pozadí, 

na němž je červený kříž. Pro mus-
limský svět má vlajka podobu čer-
veného půlměsíce na bílém pozadí.

V České republice je Český 
červený kříž, který se uvádí pod 
zkratkou ČČK, a je pochopitelně 
součástí celosvětového Červeného 
kříže. Někoho možná překvapí, že 
je jedinou naší národní společností 
se statutem mezinárodního práva. 
Jedná se o dobrovolné občanské 
hnutí, do kterého se tedy může 
každý na základě dobrovolnosti za-
pojit. V současnosti čítá ČČK přes 
šedesát tisíc členů. Primárním po-
sláním je zmírňovat utrpení, před-
cházet mu, ochrana zdraví a životů, 
ovšem i úcty k lidské bytosti nebo 
vzájemné lidské porozumění.

Poprvé byl Červený kříž na čes-
kém území nasazen v rámci bojů 
v Prusko-rakouské válce v roce 
1866. Následně byl roku 1868 za-
ložen Vlastenecký pomocný spolek 
pro Království české. U  zrodu Čes-
koslovenského červeného kříže stá-
la Alice Masaryková, dcera našeho 
prvního prezidenta, v roce 1919. 

„Inter arma caritas“ – „milosrden-
ství mezi zbraněmi či „per huma-
nitatem ad pacem“ – „humanitou 
k  míru“, toť motta Červeného kříže. 
Tak snad se jednou svět poučí.

Roman Škoda
zdroje fotek: www.tn.cz

www.OnaDnes.cz
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12 VAŘÍME S MAXIMEM

Květen je měsícem kvetoucích stromů, vůně blížícího se léta a především lásky! Na první máj tedy pojďme slavit jak lásku k našim blízkým, tak k jídlu. Stále 
teplejší počasí nám už dává prostor i pro stravování venku, takže naložme maso, připravme zeleninu a honem na první letošní grilovačku. K tomu, aby byla vaše 
gril párty nejlepší v širém okolí, stačí tři věci. Skvělá domácí houska, do které přijde ten nejlepší burger a samozřejmě sladká tečka na závěr. Tak s chutí do toho!

Domácí housky (nejen) na hamburgery Šťavnaté hovězí burgery

Ingredience:
1 kg hovězího masa  
200 g slaniny vcelku 
sůl a pepř 

2 rajčata 
rukolu
červenou cibuli 
majonézu
kečup a BBQ omáčku 

8 plátků čedaru
8 bulek
špejle na zafixování

Zdroje textu a fotek:  www.apetitonline.cz, eww.prozeny.cz
   www.coolinarka.cz

Ingredience:
1 lžička soli
200 ml mléka
200 ml horké vody
2 lžičky cukru
2 lžíce másla
680 g hladké mouky

40 g droždí
sezamová semínka na 
ozdobu
vajíčko na potření

Na 8 burgerů potřebujete:

Postup:

Maso i slaninu umelte (ne úplně najemno), pořádně 
promíchejte a vytvarujte 8   burgerů. Pečte na 
rozpáleném grilu (mřížku můžete potřít olejem, aby 
se maso nepřichytávalo) podle toho, jak máte rádi 
maso propečené. Chvíli po otočení dejte na každý 
burger plátek čedaru a na gril přidejte i rozpůlené 
bulky. Každý plátek housky potřete trochou kečupu 
a  majonézy, navrstvěte rukolu, maso s BBQ omáčkou, 
plátky rajčete a cibule a zafixujte špejlí.

Postup:

Máslo si rozpustíme. Do mísy rozdrobíme nebo nasypeme droždí 
a  přidáme ostatní suroviny. Chvilku mícháme, a jakmile se vše 
spojí v jednu pevnou masu, můžeme těsto vyjmout a promačkávat 
v   dlaních. Těsto by se mělo dobře hníst. Pokud by se lepilo, 
můžeme jej ještě vyválet v mouce, dokud nebude hladké. Poté jej 
dáme do mísy a  necháme pod utěrkou zhruba 1 hodinu kynout 
na teplém místě. Osobně si mísu s  těstem vždy postavím na další 
mísu, do které naliji vroucí vodu.

Vyjmeme vykynuté těsto, ještě trochu promačkáme a poté 
rozdělíme na houstičky. Velikost si můžete určit sami. Já těsto použila 
i na 2  kg hamburger. Housky naskládáme na plech, který předtím 
lehce omastíme. Můžeme použít i pečící papír. Přikryjeme utěrkou 
a  necháme 45 - 60 minut vykynout.

Vykynuté housky pomažeme rozšlehaným vejcem a posypeme 
sezamovými semínky. Dáme do vyhřáté trouby a pečeme při 200 
°C zhruba 15 minut. Upečené hamburgerové housky vyjmeme 
a  necháme vychladnout. Až změknou, můžeme je rozkrojit a plnit.

Pannacotta s jahodami
Ingredience:

Plátky želatiny nechte rozmočit v trošce vlažné vody. Mléko 
s   polovinou cukru vařte na mírném ohni, potom přidejte 
smetanu, a   jakmile přejde varem, odsuňte hrnec z   plotny 
a   vmíchejte do smetany rozmočenou želatinu. Jahody 
rozmixujte, několik nechte na ozdobu. Přidejte zbytek cukru 
a   nechte jahodovou omáčku přejít varem. Potom na dno 
skleniček nalijte jahodovou omáčku a nechte ji vychladnout. 
Pak nalijte teplou uvařenou smetanu a opět nechte vychladnout. 
Nakonec dolijte opět jahodovou omáčkou. Několik hodin nechte 
v chladu ztuhnout. Ozdobte jahodami.

0,5 l smetany 
0,2 l mléka 
3 plátky želatiny 

40 g cukru
16 jahod

Postup:
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Spoj tečky

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

Odborní pracovníci v oblasti kvality 
systému řízení - Strakonice

Ke dni 20.04.2017 nabízí Kristýna 
Rothová (Strakonice) volné pracovní 
místo na pozici Odborní pracovníci 
v  oblasti kvality systému řízení (Kontrola  
oddělení kvality) v obci Strakonice (okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda 
za Plný pracovní úvazek (Dvousměnný 
provoz) je 19000 Kč hrubého.

Kontakt: Kristýna Rothová 725733097

Vedoucí ostatních úředníků - 
Strakonice

Ke dni 20.04.2017 nabízí Úřad pro zastup.
státu ve věcech majetkových - Odloučené 
prac. Strakonice (69797111, Strakonice) 
volné pracovní místo na pozici Vedoucí 
ostatních úředníků (vedoucí oddělení) 
v obci Strakonice (okres Strakonice). 
Nabídnutá (minimální) mzda za Plný 
úvazek pracovní úvazek (Jednosměnný 
provoz) je 17100 Kč hrubého. 

Kontakt: Dana Němcová

Prodavači potravinářského zboží - 
Strakonice

Ke dni 19.04.2017 nabízí RABBIT Trhový 
Štěpánov a.s. - pracoviště Strakonice 
(18622437, Strakonice) volné pracovní 
místo na pozici Prodavači potravinářského 
zboží (prodavačka potravinářského zboží 
typu MASA/UZENINY) v obci Strakonice 
(okres Strakonice). Nabídnutá (minimální) 
mzda za Plný úvazek pracovní úvazek 
(Dvousměnný provoz) je 14000 Kč 
hrubého.

Kontakt: Ing. František Herout, tel: 
+420  601  569 936

Obchodní zástupci - Strakonice

Ke dni 13.04.2017 nabízí GLOBE INVEST, 
spol. s r.o. - Strakonice (26030721, 
Strakonice) volné pracovní místo na pozici 
Obchodní zástupci (obchodní zástupce) 
v obci Strakonice (okres Strakonice). 
Nabídnutá (minimální) mzda za Plný 
úvazek pracovní úvazek (Jednosměnný 
provoz) je 25000 Kč hrubého. 

KONTAKT: POUZE E-MAIL: pacovsky@
globe-invest.cz 

Řidiči osobních a malých 
dodávkových automobilů (kromě 
taxikářů a řidičů dopravy nemocných 
a raněných) - Strakonice

Ke dni 11.04.2017 nabízí Vladimír Bažata - 
provozovna (60649348, Strakonice) volné 
pracovní místo na pozici Řidiči osobních 
a malých dodávkových automobilů (kromě 
taxikářů a řidičů dopravy nemocných 
a raněných) (řidič do 3,5 tuny) v obci 
Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá 
(minimální) mzda za Plný úvazek pracovní 
úvazek (Pružná pracovní doba) je 20000 
Kč hrubého. 

Kontakt: p. Bažata 776 615 060 

Švadleny, šičky, vyšívači a  pracovníci 
v příbuzných oborech - Strakonice

Ke dni 07.04.2017 nabízí Trenkwalder 
a.s. - prac. Strakonice (25857011, 
Strakonice) volné pracovní místo na pozici 

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci 
v   příbuzných oborech (Operátorka/
operátor úseku Automatického spojování) 
v obci Strakonice (okres Strakonice). 
Nabídnutá (minimální) mzda za Plný 
úvazek pracovní úvazek (Nepřetržitý 
provoz) je 22000 Kč hrubého.

KONTAKT: Skopová Olga, tel.: 724476224, 
e-mail: o.skopova@trenkwalder.com 

Obsluha pletacích strojů - Strakonice

Ke dni 06.04.2017 nabízí MOIRA CZ, 
a.s. - pracoviště Strakonice (26479761, 
Strakonice) volné pracovní místo na 
pozici Obsluha pletacích strojů (seřizovač 
pletacích strojů) v obci Strakonice (okres 
Strakonice). Nabídnutá (minimální) 
mzda za Plný úvazek pracovní úvazek 
(Jednosměnný provoz) je 18000 Kč 
hrubého. 

KONTAKT: volf.martin@moira.cz

NABÍDKA PRÁCE
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Vynikající ročník zatím prožívají strakoničtí házenkáři, kteří k polovině měsíce dubna vedou 1. ligu, což je možná vzhledem k okolnostem, 
které nám sdělil Jindřich Mráz, brankář HBC Strakonice 1921, nečekané. Dvaadvacetiletý hráč nám také prozradil něco ze své osobní 

kariéry, jako například již tradiční začátky, proč jej to táhlo do brány či ke komu ve světě házené vzhlíží.

Díky házené jsem potkal spoustu skvělých lidí a získal nezapomenu-
telné zážitky, říká strakonický gólman házené, Jindřich Mráz.

Zatím tedy musíte být s probíhající 
sezonou spokojení velice…

Řekl bych, že nadmíru. V létě odešlo 
pár důležitých hráčů a kádr se doplnil 
výhradě o dorostence. Myslím si, že 
po této obměně málokdo čekal, že se 
budeme rvát o ty nejvyšší příčky. Je 
tu ale skvělá parta, všichni táhneme 
za jeden provaz, a to je také jeden 
z  důvodů, kromě hráčské kvality, proč 
momentálně celou soutěž vedeme.

Chtěli byste postoupit do možná 
až snové extraligy – nejvyšší 
tuzemské ligy?

Klíčová utkání nás ještě čekají, navíc 
na hřištích soupeřů. Pokud ty zápasy 
zvládneme, můžeme začít uvažovat 
nahlas. Do té doby se musíme soustředit 
jen na zápasy, které máme před sebou.

Kdy ses vlastně dostal k házené?

K házené jsem se dostal celkem 
náhodou a relativně v pozdním věku, 
ve 12 letech. Tehdejší spoluhráč na 
základní škole a nynější spoluhráč 
Roman Marienka ml. mě asi rok 
přemlouval, ať se k nim přidám, že by 
nutně potřebovali gólmana. V té době už 
jsem pár let chytal ve fotbale, a jelikož 
jsem chtěl změnu, nabídku jsem přijal. 
Do dneška jsem za to rád.

Vždy tě to táhlo do brány? 

Spíše mě k tomu předurčily fyzické 
dispozice. Nikdy jsem nevynikal 
rychlostí nebo technikou, za to jsem byl 
vždy vyšší než moji vrstevníci. Zároveň 
musím dodat, že mě chytání okamžitě 
začalo bavit, takže jsem spokojený, že 
mohu být v bráně. 

Na jaký moment ze své prozatímní 
kariéry určitě nezapomeneš?

Určitě na MČR mladšího dorostu 
v  Jičíně z roku 2009, kdy jsme vyválčili 
třetí místo. To byl pro mě osobně 
nezapomenutelný zážitek.

Kdo je tvůj vzor?

Musím říct, že je to Thierry 
Omeyer, který se podepsal pod 
všechny úspěchy THW Kiel poslední 
doby a je členem zlaté francouzské 
generace. I ve svých čtyřiceti letech 
chytá na fantastické úrovni. 

Co pro tebe ve tvém životě 
házená znamená?

Především zábavu a radost ze 
hry. Díky házené jsem potkal 

spoustu skvělých lidí a získal 
nezapomenutelné zážitky.

Roman Škoda



15SPORT

Ve fotbalovém světě obdivuji Petra Čecha a Manuela Neuera, 
říká fotbalový brankář, David Mach.

Kdy jsi začal hrát fotbal?

Fotbal jsem začal hrát v šesti letech. 
K fotbalu mě přivedl otec a děda.

 Jakými kluby jsi prošel? Jak 
vzpomínáš na Dražejov a co ti dal?

Zatím jsem prošel jedním klubem, 
a   to TJ Dražejov. Teď hraji za FC 
Písek, což je můj druhý klub. Na 
Dražejov rád vzpomínám, protože 

mi umožnil začít hrát fotbal, a naučil 
jsem se zde jeho základům.

Co je tvoje silná stránka a na 
čem bys potřeboval zapracovat?

Jsem brankář a myslím si, že 

mojí silnou stránkou je postřeh 
a pohyblivost. Zapracovat bych 
potřeboval na rozehrávce levou nohou.

Co si slibuješ od působení 
v  Písku?

Od působení v Písku si 
slibuji možnost dalšího svého 
fotbalového růstu.

Jaký je tvůj cíl? Myslíš si, že se jednou 
fotbalem uživíš?

Jak už jsem řekl na vyhlášení 
sportovce okresu Strakonice, mým 
cílem je v současnosti se dostat do 
Regionální Fotbalové Akademie Jč. 
kraje. A v budoucnu se dostat do 
některého z pražských ligových klubů. 
Nad tím, jestli bych se fotbalem uživil, 
jsem ještě nepřemýšlel.

Koho ve fotbalovém světě obdivuješ?

Ve fotbalovém světě obdivuji Petra 
Čecha a Manuela Neuera.

Třináctiletý David Mach, který slibuje ve fotbalovém světě skutečně nadměrný talent, nám poskytl své odpovědi, kterými poukazuje svou 
sportovní tvář. Nyní působí v Písku, nicméně po dlouhou dobu hrál v nedalekém Novém Dražejově, který mu dal základy. David Mach byl 

dokonce oceněn i při vyhlášení sportovce roku Strakonice. Děkujeme za rozhovor

Roman Škoda
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