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Den stromů

Podzimní čas již definitivně klepe na dveře, 

a  především proto se tento článek bude věnovat 

tomuto tématu, jež nejvíce charakterizuje 

kouzlo třetího ročního období, podzimu. 

Den stromů v České republice spadá na 20. 

říjen a jeho oslavy mají své místo po celém 

světě. Nutno poznamenat, že datum oslav se liší 

podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. 

Střípky z historie

Historie tohoto svátku se váže k USA, kdy 

osadník a novinář J. Sterling Morton, obyvatel 

Nebraska, vysazoval stromy, keře a květiny 

poblíž svého obydlí z důvodu veškeré absence 

zeleně. K tomu, aby rozšířil svou myšlenku 

a  našel další pokračovatele, dělal to, co uměl 

– psal a vyzýval své spoluobčany k výsadbám. 

Sám předváděl, jak dokážou být stromy a  keře 

účinné. Dokázal, že dokonale brání větrné erozi 

a poskytují ochranu před pálícím sluncem. Lidé 

byli nadšeni a zanedlouho se zrodil tzv. „the 

Arbor Day“ – Den stromů. V prvním roce oslav, 

10. dubna 1872, byl v Nebrasce zasazen více 

jak jeden milion stromů. O dva roky později, 

v roce 1874, vyhlásil guvernér Nebrasky první 

oficiální „Arbor Day“, který byl slaven 22. 

dubna, v den Mortonových narozenin. Pozornost 

těchto činů na sebe nenechala dlouho čekat. 

Myšlenka oslav se rychle rozšířila z Nebrasky 

po celých Spojených státech a později i na 

další kontinenty.

Jak to bylo v Čechách?

Nápad slavit tento den přinesl „Svaz spolků 

okrašlovacích“. Poprvé se zde Den stromů začal 

slavit počátkem roku 1906. Mladá tradice, 

přerušená světovými válkami a  komunistickým 

režimem, byla opět obnovena roku 2000. 

S ideou na obnovu těchto oslav přišli bývalý 

ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy, 

známý popularizátor stromů, Václav Větvička 

a  dřevosochař Martin Patřičný. 

Stromy léčí

Existuje hned několik způsobů, jak využít 

stromy ke zlepšení zdraví. Jednou z možností je 

fototerapie, kde se používají například odvary, 

masti, nálevy či sirupy. Alternativou další jsou 

i kosmetické přípravky. Zelené kostky mýdel 
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„Psaní jednotlivce je složité a dosti nudné,“ říkají Erik Axl Sund.

Letošní léto bylo velmi přívětivé, alespoň co 

se týče teplot, a proto nebylo špatné se zchla-

dit nějakým tím čtením, a to nejlépe ze severu 

Evropy. Jedna z nich – Pýthiiny rady – vyšla 

v srpnu, jako poslední část příběhu o Vraní 

dívce. Švédští autoři, kteří píší pod pseudony-

mem Erik Axl Sund – ve skutečnosti umělec 

v hudbě i umění Håkan Axlander Sundquist a 

producent Håkanovy elektropunkové skupiny 

I  love you baby! Jerker Eriksson – momentál-

ně ale pracují na dalších knihách, tentokrát v 

sérii pod názvem Melancholie. Co všechno ale 

o sebe autoři prozradili?

Jak jste prožili léto? Byla dovolená nebo práce?

Oboje. Právě jsme dokončovali pátý román, který by 

měl ve Švédsku vyjít na jaře, a pak nás čekala nějaká 

ta dovolená. Dovolenou jsem trávil na jihu Švédska 

(pozn. aut. Jerker) a Håkan zůstal v letním sídle 

nedaleko Stockholmu.

V srpnu u nás vyšla třetí část příběhu o Vraní 

dívce. Proč jste si vybrali zrovna takové mor-

bidní téma?

Bylo to přirozené psát o tématech/věcech, které 

se nás přímo dotýkají. Zamýšleli jsme napsat něco 

zábavného a zároveň pro nás důležitého. A krimi je 

tím nejlepším žánrem proto, jak to vyjádřit. Ke vzniku 

příběhu jsme využívali zkušenosti přátel, rodiny, ale 

i nás samotných. Tím jsme se stále více nořili do 

špatné problematiky, která vytvořila temnější příběh. 

Ale není to ničí vina.

Nebylo by snazší napsat něco veselejšího?

Nevíme. Nic takového nebylo předtím v plánu. Svět 

je zlé místo a my tuto skutečnost chtěli všem předat. 

Jiní autoři jsou prostě schopnější v psaní zábavnější 

literatury. 

Jak často píšete? Denně? A hádáte se společně 

u toho? 

Píšeme každý den, a to od devíti večer do čtyř 

hodin do rána. Výhodou pro nás je, že máme vlastní 

uměleckou galerii, která je zároveň i  naší kanceláří. 

Úspěch našich románů nám dal příležitost být 

spisovateli na plný úvazek. Samozřejmě se stává, 

že čas od času se na něčem neshodneme. Třeba 

nedávno jsme se pěkně poštěkali (smích). V minulosti 

se to ale někdy zvrhlo až do pěstního souboje. 

Kdo z vás přišel na nápad s psaním ve dvou? 

Nejspíš to napadlo oba naráz. Společně tak tvoříme 

určitou kostru příběhu, které se ne vždycky držíme, 

neboť nás baví vymýšlet si. Navíc je vtipné, když jeden 

zabije některou z postav, kterou si ten druhý zrovna 

oblíbil (smích). 

Jaký je rozdíl mezi psaním jednotlivce a psaním 

ve dvou? 

Psaní jednotlivce je složité a dosti nudné. 

S   nikým se nemusíte dohadovat, ale taky 

s   nikým neoslavujete dobrou recenzi na vaši 

knihu. Jednou z  největších výhod psaní ve dvou 

je přístup ke dvěma mozkovým závitům (smích). 

A  mimochodem, ve Švédsku je docela běžné psát 

ve dvou, zejména mezi spisovateli krimi. 

Momentálně píšete novou třídílnou sérii 

„Melancholie“. Prozraďte nám něco o ní. Dočkáme se 

tam někoho podobného, jako byla Victoria Bergmann? 

Nová série se odehrává ve fiktivním Stockholmu, 

jako to bylo i u Vraní dívky. Objeví se tam nové 

postavy, ale také některé ty staré, jež čtenáři moc 

dobře znají. A co se stalo s Victorií, to je tajemstvím, 

o kterém víme jen my. 

Byli jste již v České republice. Co se vám tu líbilo?

Líbilo se nám tady. Praha a Brno vypadají na 

příjemná města. Bohužel jsme ale neměli moc 

času se porozhlédnout jako turisti. Množství 

rozhovorů a cestování z místa na místo nám 

to neumožnilo. Rádi se ale brzy vrátíme 

a  napravíme to. 

Neplánujete zasadit nějaký příběh právě 

sem? 

Zatím ne, ale jak už jsme napsali předtím, 

zvládáme se navzájem překvapovat. Takže teď 

jste možná zasadil někomu z nás pěkného brouka 

do hlavy (smích). 

Máte ještě vůbec čas na čtení současné li-

teratury? Oblíbili jste si některého z českých 

autorů? 

V dnešní době už moc nečteme. Pokud ano, 

tak především literaturu faktu o některých 

výzkumech, které se pak do našich knih promítají, 

a také množství psychologických knih a knih 

z  oblasti forenzních věd. Mezi českými spisovateli 

samozřejmě u nás vévodí Franz Kafka. 

Autorům mockrát děkujeme nejen za pří-

jemný rozhovor, ale i za jejich skvělé knihy! 

Rozhovor vznikl ve spolupráci se studentským 

časopisem JU Magazín.

Josef Němec
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z  olivového oleje, výtažky z kaštanu přidávající 

se do produktů na potlačení celulitidy či extrakt 

ze šťávy cukrového javoru fungující jako výživná 

a hydratační látka na pokožku jsou pro některé 

z nás žádaným zbožím. A pochopitelně i taková 

gastronomie ráda využívá této magické sféry, 

neboť dnes si lidé již po většině nedokážou 

představit svůj jídelníček bez koření – jako 

příklad můžeme uvést skořici nebo hřebíček. 

Rádi také okusíme ovoce, ořechy nebo si rádi 

uděláme hřejivý čaj.

Lesy, parky, aleje a sady mají obrovský léčivý 

potenciál. Už jen fakt, že jdete na procházku, 

opíráte se o kmeny či jen sedíte pod stromy, 

přispívá k relaxaci, snížení stresu, dobití 

energie a podpoře samoléčebných sil vlastního 

organismu nesmírným způsobem. Co se týká 

měst s velkým množstvím zelených ploch, je 

prokázán jejich příznivý vliv na kvalitu zdraví 

obyvatel. Taková Paříž se pyšní 450 parky 

a  zahradami, přičemž se zde ročně vysází 3700 

stromů, což je velice inspirativní záležitost.

Stromy jsou básně, které země píše do nebe. 

(Ch. Fibrin)

A nakonec máme pro vás menší výzvu! 

Dnes byste již měli mít bez okolků možnost 

na výsadbu stromů ve vašem bydlišti - mělo 

by stačit pouze se poptat na radnici, zda 

tomu nic nebrání. Také se můžete zúčastnit 

edukačních programů Lesů České republiky, 

adoptovat strom nebo v určitých anketách 

volit „Strom roku“.

Nesmíme přeci zapomínat, že příroda je tu 

pro nás, ale také my pro ni.

Den stromů

Roman Škoda

pokračováníí z titulní strany
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Posvícení se hlásí o slovo

„Vítáme tě, posvíceníčko, vítáme tě, 
posvícení, přineslo nám potěšeníčko, 

přineslo nám potěšení,“ říká jedno 
z  říkadel z jižních Čech na dobu, která 
právě tak trochu vrcholí. Ačkoliv bývá 
v každém regionu naší vlasti vcelku 

odlišná, a to především díky důležité žijící 
památce, ke které se tato událost prvotně 

vztahuje, tedy k dostavbě místního 
kostela. Kam však sahá historie této 

události?

Podle legend slavil první posvícení nejspíš 

již král Šalamoun, který nechal posvětit 

svůj chrám v Jeruzalémě a připojil k tomu 

i  příslušné oslavy. Každý rok v tento samý den 

pak pořádal hostinu pro své přátele na počest 

vysvěcení chrámu, aby tak vzdal čest této 

důležité připomínce.

Za starých časů se poté posvícení, někdy 

též posvěcení, slavilo téměř v každé farnosti 

v jinou dobu. Lidé chodili na posvícení konaná 

v okolních obcích, nejen aby navštívili své 

příbuzné a   přátele nebo aby něco získali 

prodejem zboží, ale také proto, že se jim díky 

této slavnosti naskytla možnost dobrého jídla 

a zároveň i odpočinku od práce. A tím, jak se 

lidé bavili, pracovní morálka trpěla.

Císař Josef II. chtěl nějakým způsobem 

sjednotit oslavy v celé zemi, a proto roku 1787 

vydal nařízení, kterým pro lid vytvořil posvícení 

v jeden stanovený čas. Termín připadl na neděli 

po svátku svatého Havla. Poslušní poddaní 

přijali toto nařízení velice nadšeně. Od té doby 

tak slavili třetí neděli v říjnu tzv. „císařské 

hody“ či „havelské posvícení“ a mimo nich dál 

i svoje místní posvícení, tzv. „naše“.

V nové době v obcích, kde není známé datum 

posvěcení kostela, se nadále drží císařského 

posvícení, jiní přešli k oslavám na den 

známého data. V roce 1918, při vzniku naší 

Československé republiky, silně ožila tradice 

svatováclavská, proto v některých obcích 

začaly hody svatováclavské. V dnešní době se 

však stále více stává, že již se nerozlišuje doba 

posvěcení (dedicatio) a oslav svátku patrona 

(patrocinia) a že sami vesničané si mezi sebou 

dohodnou, kdy si posvícení udělají, a   tak ho 

mohou mít každý rok k jinému datu.

Na Moravě jej dodnes nazývají jako hody 

a   hlavními přestaviteli na místním Slovácku 

nadále jsou zvolený mládenec a dívka, tedy 

stárek a stárka. Naopak ve Slezsku mu nikdo 

neřekne jinak než krmáš.

Posvícení tak bývalo, a snad ještě trochu také 

občas je, jedním z nejoblíbenějších svátků 

prostého venkovského lidu, který zároveň 

s   tím oslavoval i ukončení prací na poli 

během podzimních dní. Byl to totiž čas, kdy se 

v domácnostech nejen uklízelo, ale nacházelo 

se v nich i množství maku a mouky do buchet, 

zralé švestky do povidel, ale i dobře vykrmené 

husy. Ty totiž musely mít hodně sádla, a proto 

jim někdy kvůli tomu dávali do volete minci, 

aby mohly více trávit. Jinde je zase krmili 

šiškami zadělávanými s dřevěným uhlím nebo 

kukuřicí pro žlutější sádlo. Při zabíjení dokonce 

nikdo neměl husu litovat, mělo se za to, že by 

se pak opravdu dlouho trápila.

Na Sokolovsku se o posvícení, tedy 

k   nedělnímu obědu, jedla jáhlová kaše 

s  mandlemi a   rozinkami. Odpoledne se pak 

v hostincích pořádaly taneční zábavy a bály, 

z   kterých se ozývala hudba, zpěv a smích 

až do úterního dne. Zároveň s oslavami se 

odehrávalo množství zásnub a   uzavíralo se 

plno sňatků. O posvícení se také scházela 

celá rodina včetně širokého příbuzenstva 

a   všeobecně platilo, že čím více hostů, tím 

větší pocta pro hostitelku.

Co by to však bylo za posvícení bez typických 

zvířat – berana, housera, kohouta – jež se 

v   minulosti nezřídka kdy tak trochu rituálně 

zabíjela. Tato pohanská skutečnost je naštěstí 

dnes zakázána a nahrazena pouze jejím 

souzením. Opomenout ale nesmíme ani 

typické pečení ozdobných koláčů, na něž měl 

každý kraj vlastní recept s odlišnou přípravou 

i způsobem zdobení. Mohly být jak kulaté, 

tak i čtvercové nebo obdélníkové, a to od 

těch nejmenších (svatebních), po ty největší 

(německé). Na Prácheňsku koláčky symbolizují 

populární hnětynky s čokoládovou nebo 

citrónovou polevou a vůbec nejsou složité na 

přípravu.

Stačí k tomu do mísy připravit těsto z jednoho 

másla, třech vejcových žloutků o pokojové 

teplotě, přidat moučkový cukr (250 g / nebo 

125 g moučkového a 125 g jemné krupice), 

dvě lžíce rumu, vanilkový cukr, citrónovou 

kůru z poloviny citronu a vše smíchat 

s   ušlehaným sněhem z vejcových bílků, 

polohrubou mouku (300 g) a jeden prášek do 

pečiva. Pak už jen stačí hotové těsto připravit 

dle formiček daného tvaru a na vymazaném 

plechu je péct v   předem předehřáté troubě 

půl hodiny o   teplotě 150 °C. Poté je těchto 

dvanáct hnětynek možné dozdobit polevou 

z   moučkového cukru (200 g) se lžící horké 

vody a třech lžící rumu a  cukrářských ozdob 

či kousků želé.

Pokud ale neslavíte posvícení, není na 

škodu jej pro jednou vyzkoušet, ochutnat 

dané speciality a třeba to i zakončit říkadlem 

z  nedalekého Klatovska: „O posvícení sedlák 

je pánem, selka jde pro pivo s velikým 

džbánem. Ňadra jí voní samým balšámem 

(pozn. aut. mátou).“

Josef Němec
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA

          Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Bezděkovská 30, 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!

Připomínky a doplňky a informace k připravovaným 

ulicím: Havlíčkova, Zátkova, Komenského, Husova a Na 

Ohradě, rád uvítám na emailové adrese: 

Malirsky.J@seznam.cz nebo na tel. 723158306

Pokračujeme dál až k odbočce do ulice Smetanova. 

Na jejím rohu je v nové budově č. p. 351 Okresní archiv, 

který zažil stěhování z  budovy strakonického hradu 

přes zámek Střela, až konečně našel toto důstojné 

místo. Krátce si toto cestování připomeňme. Od roku 

1954 byli v  hradu pouze písemnosti strakonického 

okresu. Po sloučení s   okresy Blatná a Vodňany 

v  roce 1960, se rozšířila jeho působnost a tento stav 

trval až do roku 1985. Na nátlak ONV musely být 

prostory hradu a odloučeného depozitu v Radomyšli 

uvolněny. Archiv se stěhuje na zámek Střela. Zlepšily 

se podmínky pro uložení, ale zhoršila se dostupnost 

badatelům pro špatné spojení. Po roce 1990 rozhodl 

OÚ postavit novou budovu archivu ve městě. Stavba 

podle návrhu architektů Monharta a Krajíce byla 

zahájena v roce 1996 a dokončena 1997. Od roku 

2002  patří pod Státní oblastní archiv v Třeboni. 

Pamatuji si ředitele Josefa Samce a Jana Olejníka. 

V  současné době je ředitelkou paní Jana Lískovcová. 

Dál se v ulici nachází v č. p. 455 Okresní soud, 

jehož přednostou v počátcích byl soudce Miroslav 

Donát a   okresními soudci byli: JUDr. Vratislav 

Zajíček a Stanislav Sokol. V současné době je 

předsedou okresního soudu JUDr. Roman Winkler 

a   místopředsedou Mgr. Bc. Roman Šustr. Za 

křižovatkou s Žižkovo ulicí je budova  Okresního úřadu 

č. p. 533. Dřív byl umístěn v dnešní radnici. Nová 

budova byla dostavěna v roce 1930 a v červenci téhož 

roku se tam okresní úřad přestěhoval. Bylo k němu 

přičleněno četnictvo, okresní školní výbor, technické 

oddělení /pro politické okresy Strakonice, Prachatice 

a   Sušice/, lesní technické oddělení /pro politické 

okresy /Strakonice, Sušice a Blatná/ a zemědělské 

technické oddělení. Prvním vrchním radou byl okresní 

hejtman pan Václav Boček, narozený 22. 11. 1879 

v  Plzni, do Strakonic byl poprvé přidělen v roce 1912, 

ale po 3 letech šel do Tábora a sem se vrací v roce 

1922, kde je v roce 1924 jmenován přednostou. Na 

rohu s Žižkovo ulicí v č. p. 883 je prodejna potravin 

Coop, vedle ní se na prostoru nachází parkoviště a na 

proti ní je dům č.p. 412. My budeme pokračovat po 

levé straně Radomyšlské ulice. 

Následuje malý parčík a za ním odbočka do ulice 

Jiřího z Poděbrad. Za silnicí stojí dům č.p. 880 

se zahradou zde bydlí rodina Česánků.  MUDr. J. 

Česánková zde má ortodontickou ambulanci do ní je 

vchod z Radomyšlské, ale dům patří již do ulice Krále 

J. z Poděbrad. Následuje č. p. 454, kde bydlel pan 

Stanislav Pelouch. Za ním pak č.p. 947 kde žijí Vodovi, 

Zdeňka i jeho paní si bude mnoho lidí pamatovat, 

když spolu vedli restauraci Jiskra. V   pohostinství 

pracoval i jejich syn. Dalším domem je č. p. 431 zde 

bydlela dámská krejčová paní Josefa Kaberlová, pan 

František Brušák s manželkou a   synem Václavem, 

úřednice paní Marta Králová a paní Irma Musilová, 

dnes zde bydlí Květoňovi a  Česánkovi. Dále dojdeme 

k č. p. 500. Bydlela zde paní Karla Hrbková a paní 

Nová, dnes Tritů a Hájků. Následuje dům č. p. 518, 

kde bydlel pan přednosta v důchodu Emil Kratochvíl 

s   manželkou Růženou  a   faktor firmy „Novina“ 

pan J. V. Tomeš. Nyní zde žije rodina Christelbauerů 

. Posledním domem řady je č. p. 519, ve kterém 

bydlel pan Josef Šíp, rodina Maroušků a pak i rodina 

Vondráškova. S jejich dcerou jsem chodil  do textilní 

průmyslové školy ve Dvoře Králové nad Labem a po té 

jsme oba dělali po celou dobu v bývalém Fezku. 

Na rohu křižovatky se Šmidingerovo ulicí stojí kaple 

svatého Jana Nepomuckého z 18. století. Původně 

stála mezi poli a jejich vlastníci o ni měli povinnost 

pečovat. Později tuto povinnost na sebe převzal pan 

František Brušák, kapitán v.v. a kaple se proto nazývala 

„Brušákova“. V minulosti zpod ní vytékal pramen 

a poblíž byl nalezen hrob vojáků z války o rakouské 

dědictví. Za přispění  místních občanů byla nedávno 

opravena. Za křižovatkou přijdeme k dvojdomu č. p. 

552 a 590, kde bydlí Vondrů, Kozohorských a Kloudů, 

bydlívali zde Leébů a měli dva syny Arnu a Jirku, to 

byl můj spolužák ze základky a po absolvování vysoké 

školy šel pracovat do textilky v Ústí nad Labem, kde 

si založil i rodinu. Občas jsem se s ním ještě  sešel 

na služebních cestách do Ústí, jelikož jsme oba byli 

textiláci se zaměřením na barvení textilií. Vondrů měli 

malé hospodářství a starého pana Vondru si ještě 

pamatuji, protože jsem své mládí prožil v nedaleké 

Štefanikovo ulici. Jeho syn Karel je dlouholetým 

chovatelem okrasných ptáků a dřív míval své krasavce 

vystavené ve voliérách před domem. Dříve starý pan 

Karel Vondra s manželkou Leopoldou míval koloniál 

v č. p. 425 v tehdejší ulici Zborovská později zvaná 

Štefanikova, nyní Žižkova. V domě ještě bydlel dělník 

pan Antonín Bálek s manželkou Antonií. A tímto se pro 

dnešek s ulicí Radomyšlskou rozloučíme a budeme 

pokračovat za měsíc dál po Radomyšlské ulici. 

Pohled od Městského lesa, r. 1938.

Okresní soud a Okresní úřad foto šedesátá léta.

Dům rodiny Vondrů.

Prodejna COOP ve Smetanovo ulici.
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NABÍDKA PRÁCE

zdroj: UP

Hledám do svého týmu lékaře, 

Kterým není cizí přírodní medicína.

Pro více informací pište na e-mail:  

TasaryovaM@seznam.cz

Oblastní manažer

Do příjemného a komunikativního kolektivu 

vypisujeme výběrové řízení na Oblastního manažera.

Odpovědnost za vedení a rozvoj úspěšného 

a  stabilního týmu přepážkových pracovníků.

Očekáváme:

Min. SŠ vzdělání

Zkušenosti s vedením týmu

Zápal do práce a 100% nasazení

Pozitivní myšlení

Chuť růst a posouvat se v kariéře

Zkušenosti s vedením obchodního jednání

Nabízíme:  Příjemný kolektiv s rodinnou atmosférou

Zázemí silné společnosti s tradicí přes 20 let na trhu

Benefity pro spolupracovníky

Možnost kariérního růstu

Nadstandartní finanční ohodnocení (dle 

zkušeností)

Učitele/ka AJ. 

Požadujeme min. vysokoškolské vzdělání, 

nástup od 23.11. Pracovně právní vztah - dohoda 

o  provedení práce

Volejte ZŠ a MŠ Štěkeň

+420 383 393 115

Číšník/servírka. 

Místo výkonu práce: Divadelní restaurace, 

Strakonice. Požadujeme min. základní vzdělání 

s  praktickou školou. 

Nástup ihned.

Volejte Bar Tullamore Dew

+420 739 292 247

Disponent dopravy.

Požadujeme alespoň ÚSO s maturitou (bez 

vyučení), aktivní znalost anglického nebo 

německého jazyka. Španělština výhodou. Nástup 

od 01.10.

Volejte CN CARGO Logistic s.r.o.

+420 383 385 188

kuchař/ka

Místo výkonu práce: Divadelní restaurace, 

Strakonice. Požadujeme min. základní vzdělání 

s  praktickou školou. Nástup ihned.

Volejte Bar Tullamore Dew

+420 739 292 247

řidiče/ku dodávkového 

automobilu

Požadujeme min. základní vzdělání s praktickou 

školou, řidičský průkaz sk. B, nástup od 01.10.2015

Volejte Vladimír Bažata

+420 776 615 060

Obsluha CNC nářezového centra 

Třísměnný provoz. Požadujeme vzdělání ÚSO - 

obor nerozhoduje, průkaz na VZV - výhodou. Nástup 

od 01.10.

Volejte LAMIVEX, s.r.o.

+420 777 322 234

Řidič/ka VZV

Požadujeme min. střední odborné vzdělání, nástup 

od 01.10. Požadavky: Vzdělání SOU/ÚSO obor 

nerozhoduje, dobrý zdravotní stav, ŘP

Volejte ČZ, a.s.

+420 602 235 388

Správce/kyně informačních 

a  komunikačních technologii. 

Požadujeme min. ÚSO s maturitou, nástup od 

01.11. Výběrové řízení na správce informačních 

a  komunikačních technologií

Volejte Muzeum středního Pootaví Strakonice

+420 380 422 601

Číšník/servírka

Pracovní doba je turnusová. 

Požadujeme min. základní vzdělání s praktickou 

školou, jazykové znalosti (výhodou). Nástup od 

01.10.

Volejte HOTEL PRAJER

+420 602 409 225

Obrábeč/ka kovů

Požadujeme min. střední odborné vzdělání, 

vyučení ve strojírenském oboru (soustružník, frézař), 

praxi (vítána). 

Nástup ihned.

Volejte ČZ Řetězy, s.r.o.

+420 383 342 359

Kontrolor kvality

Vzorování nových výrobků, uvolňování prvních 

kusů, vytváření kontrolních návodek, řešení 

reklamací. 

Požadujeme znalost čtení technických výkresů, 

práce na PC, vysokou míru odpovědnosti, 

spolehlivost. Nabízíme stabilní zaměstnání 

v   rakouské rodinné firmě oceněné jako 

zaměstnavatel regionu. 

3 směny. 

Nástupní mzda dle praxe.

Volejte A. Pöttinger, spol. s r.o.

+420 383 337 203

9



VÝZNAM VÝŽIVOVÉ PORADNY
Výživová poradna 

MUDr. Magdaleny Chva-

lové působí ve Strako-

nicích již 15 let.  Za tu 

dobu pomohla paní dok-

torka zhubnout, přibrat 

nebo vyřešit zdravotní 

problémy mnoha lidem.

JAK VYPADÁ PRÁCE VÝŽIVOVÉ PORADKYNĚ 

V  PRAXI?

Nejprve se Vás zeptá, co a kdy jíte, jaké máte zdravotní 

problémy, zda a jaké užíváte léky či potravinové doplňky.

Potom Vás změří na tělním analyzátoru a vyhodnotí 

stavbu Vašeho těla- %tuku, %vody, množství svalové 

hmoty, vnitřního tuku, fyzickou kondici, rychlost me-

tabolismu, BMI. Určí pH moči. Na základě výsledků 

těchto vyšetření Vám sestaví jídelníček a doporučí 

změny životního stylu.

Chcete-li zhubnout a váhu si udržet trvale, je 

potřeba změnit stravovací návyky a životní styl 

natrvalo. Po získání optimální váhy je velmi ro-

zumné docházet na kontroly alespoň 1-2 x roč-

ně podobně jako ke stomatologovi nebo gyne-

kologovi. To Vám pomůže předejít Jo-Jo efektu.

Poradna se zaměřuje na: 

-ZHUBNUTÍ

-PŘIBRÁNÍ svalové hmoty

-ODKYSELENÍ organizmu

-TVORBU JÍDELNÍČKU při zdravotních problé-

mech- např. DNA, celiakie, diabetes, nemoci srdce a 

cév- v  těhotenství a při kojení.

-PODPORU IMUNITY- to je aktuální především nyní, kdy 

začíná období viróz a antibiotik. Antibiotika jsou velmi dů-

ležité léky. Ale pokud jsou užívána příliš často, snižují naši 

obranyschopnost a pomáhají opakování infekcí, přede-

vším virových. Každoročně přibývá lidí, kteří chtějí posílit 

svoji imunitu a opakovanému užívání antibiotik předejít. 

Velmi důležité je to především u malých dětí.

Velkým problémem jsou:

-AUTOIMUNITNÍ CHOROBY- např. revmatoidní ar-

tritida, onemocnění střev, nemoci štítné žlázy atd. 

V posledních letech přibývá pacientů, kteří chtějí 

řešit zdravotní problémy přírodní cestou a doplnit 

tím klasickou léčbu farmaky. Lidé si uvědomují, že 

oni sami jsou zodpovědní za své zdraví.

-OTOKY: z důvodu špatné funkce lymfatického 

či žilního systému

-CELULITIDA

-PODZIMNÍ A JARNÍ DETOXIKACE

Paní doktorka se věnuje také školící činnosti, účastnila 

se Dnů zdraví pro VZP v Plzni a Dne zdraví v Blatné.

NOVINKY:

Vyšetření HOMOCYSTEINU – látky, která při zvýšené 

hladině v krvi je zodpovědná za vznik řady zdravotních 

problémů.

-DNA test - díky němu zjistíte, které potraviny můžete jíst 

i  ve větším množství a udržíte si svoji hmotnost a kterým se 

máte raději vyhýbat, protože u Vás způsobují ukládání tuku.

Je velmi důležité znát svoji stavbu těla. Pro zdraví není 

nebezpečná vysoká hmotnost, ale vysoké množství cel-

kového a vnitřního tuku. To je příčinou většiny civilizačních 

chorob a zkracuje nám délku a kvalitu života.

DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR:

Poslouchejte svoje tělo. Je důležité cítit se v něm dobře.

Starejte se o něj alespoň tak, jako se muži starají o svá 

auta a ženy o svůj byt a zevnějšek. Auto a byt můžeme 

vyměnit i mnohokrát za život., ale jiné tělo v tomto životě 

nedostaneme…Je mnoho cest, jak si udržet nebo získat 

optimální váhu a pevné zdraví. 

Pro ty z vás, kdo se rozhodnete začít tím, že se chcete 

alespoň dozvědět, jakou máte stavbu těla a v jakém se 

nacházíte riziku, mám malý dárek.

(PR)

KUPON na 20% slevu 
na úvodní konyzultaci

MUDr. Magdalena Chvalová, 603 542 075

Palackého náměstí 113, Strakonice
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 Stručná historie hradu Rabí
Hrad Rabí je největší hradní zřícenina 

v   Čechách ležící na vápencovém kopci nad 

stejnojmennou obcí. Jeho jádro vzniklo patrně 

na počátku 13. století ve formě strážní obytné 

věže. Předpokládá se, že hlavním úkolem hradu 

bylo chránit obchodní cestu spojující města 

Sušice a Horažďovice a také značně bohatá 

rýžoviště zlata podél řeky Otavy. 

Od počátku 14. století stávala na místě 

dnešního hradu tvrz pánů z Velhartic. 

V  červnu roku 1421 byla obléhána a dobyta 

husity; zajímavostí je, že při obléhání přišel 

o   druhé oko Jan Žižka z Trocnova. V 15. 

století proběhla rozsáhlá přestavba, při níž 

došlo k rozšíření rozlohy hradu a bylo zesíleno 

jeho opevnění. Uprostřed byl postaven donjon 

s obytnou i obrannou funkcí, celkový prostor 

hradu byl rozčleněn na tři části, jež bylo možné 

hájit samostatně. Roku 1498 byla dokončena 

hradní kaple.

Hrad byl také vypleněn během třicetileté války 

a v 18. století vyhořel. 

Částečně byl renovován od roku 1920. 

V současnosti je přístupný veřejnosti, 

v  rekonstruovaných prostorách je umístěno malé 

muzeum. Hrad je národní kulturní památkou. 

V této spojitosti jsme pro vás připravili 

rozhovor s Hanou Altmanovou, průvodkyní 

hradu Rabí.

Má krásná zákoutí a prostředí je moc milé, 

říká o hradu Rabí průvodkyně Hana Altmanová.

Jak dlouho jste průvodkyní na hradě Rabí?

Začínala jsem tam v roce 1999, ale ne 

nastálo. Působila jsem i na jiných hradech, 

jako je Kašperk nebo Velhartice.  Nějaký čas 

jsem neprováděla a pak se vrátila na Rabí, 

kde dělám brigádně dodnes.  Dalším mým 

snem je dělat středověký tanec s nějakou 

skupinou, zatím pátrám. (úsměv)

Jak jste se onoho roku 1999 k této práci 

na Rabí dostala?

Jelikož se mi hrad moc líbil, šla jsem se 

zeptat, jestli bych tam mohla provádět. Od 

té doby mě i samotná historie baví. Ne sice 

tolik letopočty, jako spíše otázka života. Jde 

mi o atmosféru, jak mě určité místo zaujme. 

Romantika bude asi to pravé vyjádření, co mě 

na hradech nejvíce láká. 

S čímž souvisí i vaše brigádní činnost na 

jiných hradech. Jaký hrad vám osobně nej-

více učaroval? 

Každý hrad má něco do sebe a každému se 

líbí něco jiného. Kdybych opravdu musela jeden 

vyzdvihnout, tak nejblíže mám ke Kašperku, 

protože je nejvýše položený a je z těch tří hradů 

nejdále od civilizace. Celkově je tam nádherný 

výhled s krásnou přírodou a také Šumavu mám 

velice ráda. Ale právě i Rabí má svoje kouzlo – 

začínala jsem tam a hodně zajímavá je ta jeho 

rozlehlost. Má krásná zákoutí a to prostředí je moc 

milé, a také když vezmu v potaz, že v Rabí bydlíme, 

tak ke hradu mám i kvůli tomuto faktu dost blízko.

Kolika průvodci hrad Rabí disponuje? 

To je různé. Do června nás tam bývá do čtyř, 

ale v období hlavní sezony, což je červenec 

a  srpen, je nás tam asi šest. 

Jak dlouho trvá prohlídka a jaká je její 

maximální kapacita?

Samotná prohlídka trvá dvakrát po čtyřiceti 

pěti minutách. Na prvním okruhu návštěvníci 

prochází palácem, který je zaměřený na 

historii a stavební vývoj hradu, jsou tam 

modely a archeologické nálezy, je to převážně 

vnitřní okruh.  Druhá část je venkovní, jedná se 

o procházku téměř celým hradem s výstupem 

na věž, kde je krásný výhled.  Během této 

prohlídky se mluví převážně o životě ve 

středověku a mne je tento okruh bližší. Oba 

okruhy jsou s průvodcem, samostatně lidé 

mohou pouze na nádvoří. Kapacita prohlídky 

je přibližně třicet pět návštěvníků.

V zimě je hrad po celou dobu uzavřen?

Ano, kromě Vánoc, kdy je jeden den otevřeno. 

Letos to bude 12. prosince. Podstatné je také 

to, že vždy je o ten jeden den veliký zájem, 

takže prohlídky se doporučují rezervovat 

a mají jiný obsah, takový vánoční kvůli té 

specifické atmosféře.

Předpokládám, že se na hradě točily i filmy. 

Je tomu tak?

Je jich skutečně velice dost a přiznávám se, 

že všechny nenosím v hlavě. Pamatuji si ty, 

které mi jsou blízké, například Údolí včel, které 

se točilo v šedesátých letech minulého století 

nebo Rok ďábla z roku 2001 s Jaromírem 

Nohavicou a Karlem Plíhalem. 

Stala se vám někdy nějaká speciální pří-

hoda, o kterou byste se ráda podělila?

(Chvíli přemýšlí, pozn.aut.) Jednou 

v  okrajovém měsíci, tedy ne v hlavní sezoně, 

přišla na prohlídku pouze jedna paní. Snad 

hodinu se čekalo, jestli se k paní někdo 

připojí, ale nedošlo k tomu. Prohlídku jsme 

začali klasicky a asi v půlce jsme historii 

úplně opustili a bavili jsme se jen o životě. 

Štěstí bylo to, že jsme si lidsky rozuměli, 

takže to bylo fajn. 

A jednou o Vánocích přijela Česká televize 

na natáčení reportáže prohlídky. Mé další 

štěstí spočívalo v tom, že jsem o návštěvě 

televize dopředu nevěděla. Než jsem se 

stačila rozkoukat, tak to skončilo. Při 

prohlídce jsem jim na něco málo odpověděla 

a ani jsem nestačila být nervózní, takže to 

dobře dopadlo a byla to pro mne i zajímavá 

zkušenost. (úsměv) 

Roman Škoda
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Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do 
23.10.2015) do předmětu zadejte heslo: křížovka. Nebo pište na adresu: Bezděkovská 30, Strakonice 386 
01, na obálku napište opět heslo: křížovka. Dva výherce uveřejníme v příštím čísle novin Maxim společně 
s  řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 6.11.2015 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:  UČENÍ
Výherci minulého čísla: Aneta Novotná, Čestice a Martin Červinka, Strakonice

 RECEPTY

www.recepty.cz

Máslo 250 g, Cukr 250 g, Vejce 3 ks, Polohrubá mouka 300 g, 

Vanilkový cukr 1 balíček, Hnědý rum 2 lžíce, Citronová kůra z 1/2 

citronu, prášek do pečiva 1 lžička.
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KULTURNÍ PROGRAM ŘÍJEN

STEVE McCURRY Photographer

Termín: 6. 10. - 31. 10.

Místo konání: Maltézský sál

Výstava slavného fotografa poprvé 

v  České Republice.

Písničky s MÁROU

Datum konání: 7. 10. od 19:00

Místo konání: Rytířský sál

Vstupné: 130 kč

Zpěvačka Mára, známá jako moderátorka 

televize Šlágr v oblíbeném pořadu „Písničky 

na přání“, nabízí pořad plný krásných čes-

kých i moravských lidových písniček.

Snad neexistuje město v naší zemi, 

o  kterém by nebyla známá nějaká pís-

nička. A právě těmi nejznámějšími „pí-

sničkovými“ městy se vydáme na pro-

cházku okolo celé naší země. Jevištním 

partnerem Máry je hudební genius Ing. 

Radim Linhart, který je zapsaný v Gui-

nessově knize rekordů jako pianista 

s  největším repertoárem na světě hra-

ným zpaměti.

CENA ZA NĚŽNOST 

Datum konání: 13. 10. od 19:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 320 kč

ČINOHERNÍ  STUDIO BOUŘE

Dan Gordon:  CENA ZA NĚŽNOST 

Režie -Viktorie Čermáková

Překlad -Pavel Dominik

Divadelní hra Dana Gordona vznik-

la podle stejnojmenného filmu, který 

v  roce 1984 získal hned pět prestiž-

ních filmových Oscarů, včetně Oscara 

za nejlepší film.

Hra stejně jako film zdařile osciluje na 

hranici komedie a melodramu, předvá-

dí téměř 30 let vztahu dvou žen, mat-

ky a  dcery. Aurora je velmi autoritativní 

žena, poněkud výstřední vdova, která žije 

jen pro svou dceru Emmu, které se snaží 

organizovat a kontrolovat život. 

V průběhu hry sledujeme Emminu snahu 

vymanit se z matčina područí, která vy-

vrcholí manželstvím s floutkem Flapem, 

se kterým má tři děti – a ani jedno nepo-

jmenuje tak, jak by si matka přála. Pak 

ale Emma one¬mocní rakovinou a vztah 

obou žen se mění, u Emminy smrtelné 

postele si věčně nespokojená Aurora ko-

nečně uvědomí, jak dceru miluje.

Milan Jána KARIBSKÁ KRÁSKA 

KUBA

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

Datum konání: 15. 10. od 19:00

Místo konání: Rytířský sál

Vstupné: 80 kč

Neobyčejné vyprávění o neobyčejném 

ostrově plném překvapení. Bývá nazýván 

perlou Velkých Antil. Pod žhavým karib-

ským sluncem se tu snoubí překrásná 

subtropická příroda i hrozivě se rozpada-

jící koloniální památky, vzpomínky na Er-

nesta Hemingwaye i předpisy a nařízení 

nad nimiž zůstává rozum stát. Tyrkysové 

moře i džunglí porostlé hory plné vodo-

pádů, všudypřítomné památníky kubán-

ské revoluce i plantáže s tabákem a cuk-

rovou třtinou, billboardy s Che Guevarou 

a nesmrtelným Fidelem Castrem, stejně 

jako fantastická muzika a temperament 

vlnících se těl v rytmu divoké salzy. A do 

toho věci tak prozaické jako stále pojízd-

né automobily z 50. let, o kterých téměř 

nevěříte, že ještě fungují. Ne, vynikající 

kubánský rum ani doutníky snad není 

třeba představovat.

JULIE SVĚCENÁ (housle) VÁCLAV 

MÁCHA (klavír)

Julie Svěcená /housle/ & Václav Mácha /klavír/

Datum konání: 20. 10. od 19:00

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 170 kč

Koncert dvou vynikajících umělců z nej-

mladší interpretační generace. Julie 

Svěcená, věrná rodové tradici, je právem 

označována za zářivou hvězdu české 

houslové školy. Její úspěchy v pres-

tižních mezinárodních soutěžích ji řadí 

k  mimořádným hudebním osobnostem. 

Na klavír ji doprovází další ze skvělých 

mladých umělců, 

Na programu : A. Dvořák, J. S. Bach, N. 

Paganini, J. Brahms

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU 

Divadelní předplatné B

Divadelní agentura Karel Soukup

Ivan Vyskočil  - PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU

Datum konání: 26. 10. od 19:00

Místo konání: Dům kultury

 

režie: Ivan Vyskočil

 hrají:  Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna,  

Veronika  Arichteva, Lukáš Langmajer, 

Anna Kulovaná, Karel Soukup... 

Zcela srozumitelná divadelní komedie 

která potěší oko i duši diváka který před-

stavení zhlédne, třeba jen koutkem oka. 

Děj se odehrává na jednom hradě. Vr-

tochy pána hradu přivádí jeho samé-

ho do komických situací při touze po 

výměně ženy kterou si přivedl v  ne-

dávné době na sídlo.

Vynikající herecké výkony umocní kolek-

tiv herců a mistrovské režijní zpracování

Koncert Věry Špinarové

Datum konání: 26. 10. od 19:30

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 390 kč

Věra Špinarová a Adam Pavlík Band

Vstupenky již v prodeji!
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Nejvíce mi dal Václav Prospal, říká Marek Vaniš.

Roman Škoda

fotky: zdroj hcmotor.cz

Tento rozhovor se konal s čtyřiadvacetiletým hokejistou Markem Vanišem, kmenovým hráčem HC Motor České Budějovice. 

Pojďme si přečíst jeho zážitky spojené s hokejem a vnímejme také třeba jeho postavení ke studiu, za což sklízí respekt. 

Děkujeme za rozhovor a ať se daří, Marku!

Otázka úvodní je snadno očekávaná. Jak 

ses dostal pravděpodobně k nepopulárněj-

šímu sportu u nás, tedy k hokeji?

K hokeji jsem se dostal díky kamarádovi. 

Řekl jsem si, že bych to mohl taky zkusit a už 

jsem u toho zůstal.

Začínal jsi, jak je známo, ve Strakonicích. 

Kdy jsi odešel a kam tvé kroky vedly?

Ano, do páté třídy jsem působil ve 

Strakonicích a poté jsem odešel do Písku, 

protože hrál vyšší žákovskou soutěž. 

Dorost a   juniory jsem strávil už v Českých 

Budějovicích.

Co považuješ, Marku, za svoji přednost 

a  co bys naopak měl ještě zlepšit?

Moje přednost je asi bruslení a celkově 

pohyb po hřišti. Za svůj nedostatek považuju 

asi čuch na góly.

Je nesporné, že jako jeden z mála jsi na-

koukl do velkého hokeje. Když jsi byl malý, 

o čem jsi snil?

Jako malý kluk jsem snil samozřejmě 

o   tom, že budu hrát NHL. To se postupem 

času rozplývalo a uvědomoval jsem si, že 

prosazovat se tak jednoduché nebude. 

(úsměv) 

Každopádně jsi minulou sezonu nastupo-

val za budějovický Motor hrající první ligu. 

I  v play off a v baráži jsi byl nedílnou sou-

částí týmu. Jak na to zpětně vzpomínáš?

Byla to moje nejlepší sezona. Zahrál jsem 

si vyřazovací boje, baráž… Jen ten postup 

chyběl. Na to budu vzpomínat vždycky rád!

Nyní hraješ za Tábor. Proč ten krok zpátky?

V Budějovicích mi řekli, že se momentálně 

nevejdu do sestavy. Tábor jsem zvolil hlavně 

kvůli škole, jinak bych si hledal hostování 

v  první lize.

Lze vypíchnout nějakého hráče, který ti dal 

svým působením na ledě něco navíc?

Vzor jako takový nemám, ale kdo mi dal 

něco navíc, je určitě Václav Prospal. Byl jsem 

vždycky rád, když s námi trénoval. Mohl jsem 

sledovat to jeho zapálení do všeho, co se 

dělo na tréninku. To mě vždycky povzbudilo 

a  motivovalo do další práce.

Zmínil jsi své studium. Co bude dál?

V současnosti mi zbývá půl roku na VŠTE 

v Českých Budějovicích.  Teď tomu chci 

přizpůsobit všechno, ale až školu dodělám, chci 

zase dát hokej na první místo. Vše budu dělat 

na sto procent. A co bude dál, to uvidíme…

Roman Škoda

14



SPORT

České rozhodčí řídí turnaj v Makedonii

15. 9. začala na různých místech Evropy série kvalifikačních turnajů fotbalistek U19. Týmy v nich budou soupeřit o postup do dalších fází 

soutěže, které vyvrcholí v červenci příštího roku finálovým turnajem Mistrovství Evropy U19 na Slovensku. Turnaje se pořádají po jedenácti 

čtyřčlenných skupinkách. Skupina č. 6 je pro nás však něčím výjimečná. Bojovat o postup bude v Makedonii a zápasy budou řídit dvě české 

rozhodčí, které byly delegovány Komisí rozhodčích UEFA. Eliška Královec Kramlová, společně s asistentkou Janou Šauflovou.

Tyto dvě české rozhodčí se představí hned při 

prvním zápasu v makedonské Skopji na stadionu 

FFM Training Centre. Budou rozhodovat utkání Se-

verního Irska s Černou Horou. V průběhu celého 

týdne, které v Makedonii stráví, budou rozhodovat 

další dva zápasy, kterých se zúčastní celky fotba-

listek ze Švédska, Norska, Severního Irska a Černé 

Hory. Společně s českými sudími rozhodují na tur-

naji ještě jejich kolegyně z Makedonie, Kazachstá-

nu a Slovenska.

A jak probíhal celý týden tohoto významného 

turnaje? Eliška Královec Kramlová se nám svěřila, 

jaký byl turnajový program, který s kolegyní po pří-

letu do Skopje absolvovaly.

První den se po příletu seznámily s kolegy z ce-

lého světa, pořadateli turnaje a delegáty. Přivítání 

prý bylo vřelé a atmosféra byla i přes počáteční 

jazykovou bariéru velmi přátelská. 

Druhý den přišel první ze tří zápasů, takzva-

ný Match Day. Kdo si však myslí, že rozhodčí 

po skončení zápasu relaxují a mají volno, je na 

omylu. Match Day je náročný po všech strán-

kách. Poté, co rozhodčí vyčerpají své fyzické síly 

na hřišti, večer zase zahřejí své mozkové buňky 

na společném meetingu. Je zapotřebí maximál-

ního soustředění, jelikož na takovémto večerním 

posezení se pouští videa z odehraných zápa-

sů, které jsou podrobené důkladnému rozboru 

a  analyzují se veškeré aspekty zápasu.

Organizátoři makedonského turnaje ale samo-

zřejmě ví, že z takových výkonů musí být rozhodčí 

unavené, a proto je tu den číslo tři, takzvaný po-

zápasový den. Ten začal dopoledním tréninkem 

a  poté následovalo čistě relaxační odpoledne, kdy 

byla k dispozici hotelová wellness zóna. 

Čtvrtý a pátý den je opět Match Day a následně 

den pozápasový, tedy stejný program jako u dne 

druhého a třetího. Jedinou výjimkou je oficiální 

večeře, na které se sešli všichni zástupci týmů, 

rozhodčí a delegáti. 

Šestý, volný den přichází na řadu svobodná vůle 

každého zúčastněného. Někteří ho strávili relaxací 

či spánkem. Ale Eliška Královec Kramlová a  ně-

kolik dalších se rozhodla pro aktivní odpočinek. 

Společně vyrazila na výlet po historických památ-

kách Skopje, a tak poznala i jiné krásy, než ty, které 

nabízí fotbalové hřiště.   

Šestý den je dnem posledního zápasu. Večer po 

utkání se všechny sudí sejdou, přátelsky posedí 

a  rozdají si malé dárečky jako vzpomínku na daný 

turnaj a zemi, z které jednotlivé rozhodčí pocházejí.

Sedmý den turnaj končí, takže se rozhodčí roz-

loučí a opouští půdu Makedonie. Doufejme, že 

s  dobrými pocity a skvělými vzpomínkami na tuto 

významnou událost ve světě ženského fotbalu.

Tereza Kramlová
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