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Den svatého Valentýna

Svatý Valentýn připadá na
14. února a slaví jej mnoho
zamilovaných po celém světě.
Vzájemně
se
obdarovávají
nápaditými valentýnskými dárky,
mezi které patří květiny či sladké
laskominy a
pochopitelně
tradiční valentýnská přáníčka.

Největší umění v kouzlení je improvizace,
říká kouzelník Michal Kohout.

S
Valentýnem jsou rovněž
spojovány i nezapomenutelné
romantické chvíle a velkolepá
gesta lásky. Tento specifický
svátek se ovšem u nás neslaví
odjakživa. Je spíše příznakem
současné moderní doby. Odkud
se k nám svátek ve skutečnosti
dostal? Kdo byl onen sv. Valentýn?
Svátek
je
pravděpodobně
odvozen od svátku Lupercalia,
který byl slaven ve starověkém
Římě. V předvečer tohoto dne byly
do „urny lásky“ vloženy lístečky
se jmény dívek. Každý mladý muž
si poté jeden z nich vytáhl. Mladá
pokračování na str. 2

Tento rozhovor se bude týkat trochu jiného šálku kávy, na jaký jsme nebyli doposud zvyklí. Michal Kohout, strakonický
rodák a talentovaný kouzelník, nám odpověděl na několik otázek týkajících se například jeho začátků, předností či
reagování na kritické situace v procesu kouzlení. Druhá část rozhovoru se věnuje soutěži Československo má talent, kde
Michal v roce 2015 zaznamenal nemalý úspěch. Vítejte v magickém světě kouzel!
Jak ses ke kouzlení dostal?
V osmi letech jsem vždy sledoval
v televizi show Davida Copperfielda
a od té doby mě to pohltilo. Do svých
patnácti let jsem kouzlil spíš jen pro rodinu
a známé. Od těch patnácti jsem se pak
obrátil i na široké publikum.

Co považuješ na kouzlení za nejvíc
vzrušující?
To, když vidím na obličejích lidí
spokojenost a údiv.
Jaký svůj kousek bys nejvíce vypíchl?
Nedá se říci, že bych se mohl pochlubit
vyloženě nějakým mistrovským kouskem.
pokračování na str. 4
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Den sv. Valentýna

pokračování z titulní strany

žena, jež byla na onom lístečku,
se pak měla stát jeho „miláčkem“
v následujícím roce.
Legenda rovněž praví, že tento
den začal být známý jako Den

splynul s oslavami mučednictví
Svatého Valentýna a vznikl tak
tento romantický svátek.
Ve skutečnosti ovšem kolem
svatého Valentýna panuje řada
nejasností a existuje i druhá teorie,
jak to se sv. Valentýnem bylo.

svátku zamilovaných proběhla až
na začátku 20. století ve Spojených
státech amerických. Jistý výrobce
vánočních přáníček, Walter Scott,
se dostal do finančních potíží
a začal proto hledat nový produkt,
kterým by oslovil potenciální
zákazníky. Dostal nápad obnovit
svátek sv. Valentýna a prodávat
zamilované dárky. Tato tradice
byla zavedena v roce 1907 a už
o dva roky později si výrobce
valentýnských přáníček mohl
mnout ruce - obrat jeho firmy se
ztrojnásobil.
A jak to bylo u nás? Nikoho
zřejmě
nepřekvapí,
že
se
připomínání svátku sv. Valentýna
začalo obnovovat až na začátku
devadesátých let minulého století.
Po
komunistickém
převzetí
moci v roce 1948 svátek upadl
v zapomnění. Mohly za to jistojistě
anglosaské,
církevní
kořeny,
jež tehdejší komunistický režim
stručně řečeno neakceptoval.

svatého Valentýna až díky knězi
Valentýnovi. Claudius II., vládce
Říma, zakazoval svým vojákům,
aby se ženili nebo jen zasnubovali.
Byl si vědom eventuální hrozby, že
by pak chtěli zůstat doma u svých
rodin a nešli do boje. Jediný
Valentýn vzdoroval vládci a tajně
oddával mladé páry. Posléze byl
zatčen a údajně popraven právě
14. února. Svátek Luprecalia

Valentýn žil a působil jako katolický
kněz. Podle historických zdrojů
měl léčitelské schopnosti a osoby,
které uzdravil, se následně
obracely na křesťanskou víru,
což tehdy nesla nelibě v Krista
nevěřící široká veřejnost. Proto
měl být Valentýn zatčen a sťat.
Ať už to bylo jakkoliv, vraťme
se do moderní historie. Obnova

Dnes se objevují všudypřítomně
názory, že jde pouze o komerční
záležitost,
kdy
obchodníci
každoročně
rafinovaným
způsobem lákají na své produkty,
a tím se Sv. Valentýn stává méně
a méně oblíbeným. Je třeba
tento pohled, resp. skutečnost,
respektovat.
Nicméně
by
byla škoda si prožitky tohoto
speciálního dne nechat kazit
nějakou záští. Dnešní systém
funguje tak, že máme vytyčené
dny, kdy se slaví to a ono. Láska
je všude mezi námi a je pošetilé
ji „slavit“ pouze v jeden den.
Na druhé straně je příjemné
vidět, jak je právě 14. únor zalitý
pozitivní láskyplnou energií, kdy
můžeme zapomenout na problémy
vnějšího světa, na chvíli se zastavit
a připomenout si to, pro co bychom
měli žít především. Pro toho
druhého, jehož milujeme. Pro nás.
Roman Škoda
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Václav Neckář se skupinou Bacily ve Strakonicích!
V letech 1968 až 1970 byl společně
s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou členem tehdy úspěšné
pěvecké skupiny Golden Kids. Toto
trio ovšem existovalo pouhých patnáct měsíců, neboť Marta Kubišová
dostala roku 1970 definitivní zákaz
vystupování. Dále vystupoval Václav
Neckář pouze s Helenou Vondráčkovou, nicméně tato spolupráce se neukázala jako příliš úspěšná.

Poslední třetina tohoto měsíce bude
kulturně specifická, a to díky tomu, že
město Strakonice navštíví nesmrtelná
popová hvězda a filmový herec, Václav
Neckář. 21. února se můžete těšit na
tuto osobnost společně s „jeho“ letitou
skupinou Bacily.
Václav Neckář se narodil roku 1943
v Praze. Oba jeho rodiče byli divadelníci a i on sám začal brzy účinkovat
v Ústí nad Labem. Studoval na střední
všeobecně vzdělávací škole a k tomu
také hru na klavír a zpěv. Později se ve
zpěvu zdokonalil u profesora Karenina,
u kterého mimo jiné začínal i sám
Karel Gott. Ironií osudu je fakt, že se
čtyřikrát pokoušel dostat na DAMU,
leč neúspěšně. Od roku 1962 působil
jako herecký elév v Mosteckém divadle
a od roku 1964 v plzeňském písničkovém divadélku Alfa.

Jako herec se proslavil především
rolí ve filmu Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky, natočeném na motivy
stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Tento film získal Oscara a Václav
Neckář se stal filmovou hvězdou. Dále
hrál i hlavní role ve filmech Skřivánci na niti a samozřejmě v legendární
pohádce Šíleně smutná princezna.
Nazpíval písničky k filmům jako Jak
utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků
v Čechách, Páni kluci nebo Jak básníci
přicházejí o iluze.
Od 70. let natáčel a koncertoval se
skupinou Bacily, kterou řídil jeho bratr
Jan Neckář. K jeho dvorním autorům
patří již zmíněný bratr Jan Neckář
a Ota Petřina, ale psali pro něho i Karel Svoboda, Petr Hapka, či Petr Janda.
O jeho texty se pak v průběhu jeho kariéry starali například Zdeněk Rytíř, Jan
Schneider nebo Michal Horáček. Není
asi nikdo, kdo by neznal jeho hity jako
Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Stín
katedrál nebo Lékořice.
Roku 1977 vyšlo Neckářovo Planetárium jako dvoualbum. Tento umělec
začal sázet na civilně angažovaná
témata a podle všeho udělal správné

rozhodnutí. Na televizních obrazovkách
začaly vznikat i jeho vlastní recitály, například Nejsem gladiátor nebo Podej mi
ruku a projdem Václavák. V této době
vsadil i na přirozenou změnu svého
zpěváckého přednesu. Rozverné písně
začal nahrazovat hloubavými baladami
typu Neusínej, Suzanne či Kdo vchází
do tvých snů, má lásko. Přelom sedmdesátých a osmdesátých let lze označit
jako Neckářův umělecký vrchol.
Další léta již ovšem nebyla tak úspěšná a dodnes nejsou alba v této dekádě
příliš známá. Po pádu komunismu založil se svým bratrem hudební vydavatelství Ne a Ne Records, které vydalo výběr
Časy se mění. V listopadu 2002 však
postihla českou hudební scénu a především Neckářovo okolí krutá, nečekaná rána. Václava Neckáře postihla mozková příhoda a musely se tedy všechny
předem domluvené akce zrušit. Znovu
se začínal učit mluvit a zpívat, což ovšem zvládl s grácií. O dva roky později
se velkolepě vrátil před publikum vyprodané pražské Lucerny.

Mladší publikum si jej pamatuje
především kvůli ústřední písničce
Půlnoční z filmu Alois Nebel, která jej
vrací na skutečný vrchol. Píseň mu
přinesla prvenství v kategorii skladba a videoklip roku.
V současnosti stále koncertuje se
skupinou Bacily. Strakonice se tedy
mohou nejen na tuto hvězdu těšit
a přijít tak navštívit Kulturní dům
v již zmiňovaném datu 21. února.
Představení začíná v 19 hodin a lístek vyjde bez deseti korun na čtyři
sta. Užijte si koncert!
Roman Škoda
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Největší umění v kouzlení je improvizace,
říká kouzelník Michal Kohout.
Největší umění je to zahrát do autu.
Kolikrát se mi povede nepovedené kouzlo
rychle předělat tak, že diváci nic nepoznají.
Největší umění v kouzlení je improvizace.
Mohl bys nám teď popsat, jak probíhá natáčení soutěže Československo má talent?
pokračování z titulní strany

Na soutěže nejezdím, protože si myslím,
že když je člověk v něčem dobrý, nemusí

soutěže dokola objíždět. To, jestli něco
umím nebo ne, nejlépe určují diváci. Jestli
ale mám něco vyzdvihnout, tak asi show
Československo má talent z roku 2015,
kde jsem sklidil opravdu velký úspěch.
K tomu se ještě dostaneme. Jak
reaguješ na situace, kdy se ti něco
nepovede a onen moment vede třeba
až do jisté míry trapnosti? Předpokládám, že se to v této branži stává.
Jistě že ano. Stává se mi to i dnes.

Soutěž je, ač se to možná nezdá, velice
náročná. Jako první probíhají castingová
kola po celé zemi, kde se rozhoduje,
zda postoupíte do hlavního castingu, kde

už sedí porota, kterou vidíte v televizi. Já
měl štěstí a postoupil jsem v roce 2015
do hlavního castingu do Incheby arény
v Bratislavě. Natáčení a zkoušky tam
probíhají od samého rána. Po obědě
začíná samotná soutěž před publikem
a natáčí se až do pozdních hodin. Celá
soutěž na mě ale působí trošku jinak
než jak je prezentována v televizi. Sice je
to soutěž, ale pořád celá show má jasně
daný scénář, a pokud vás chce režisér
ztrapnit, tak vydá do publika pokyn a je
to. Soutěž je samozřejmě především
o talentu, ale také dost o štěstí.
Jak se k tobě chovali porotci?
Myslím, že všichni byli v pohodě.
Nejvíce mě překvapil Jaro Slávik,
o kterém je známo, že kouzelníky
moc nemusí. Tady si ale troufám
říct, že jsem ho přesvědčil, že něco
umím. Naopak mě překvapil Jakub
Prachař, když mi oznámil, že je to
moc „malé“. Při tom velikost čísla
není nikde v pravidlech stanovena.
Potom mě paradoxně zaskočí, že
někteří účinkující ještě s menším
číslem postupují pomalu až do finále.

Jak jsi nakonec v soutěži dopadl?

divuješ? Je to David Copperfield?

Ten systém soutěže u nás je odlišný
než v jiných zemích. Tady máme pouze
casting a pak hned semifinále a finále.
V ostatních zemích jsou po castingu
ještě další vyřazovací kola, takže tady
ta šance předvést, co všechno umíte,
prostě není. Při té konkurenci je pak
zázrak vůbec postoupit do hlavního
castingu. Takže působení v soutěži
hodnotím jako úspěšné.

Ano, to je jediný kouzelník, kterého
vyloženě obdivuji. Je to doslova zázrak, co
on všechno vymyslel a dokázal.

Koho ve světě kouzlení nejvíce ob-

Roman Škoda

Dá se v dnešní době kouzlením živit?
Teoreticky ano, ale od takového
kouzelníka, který se tím živí, pak stojí
představení od deseti tisíc a výše.
Samozřejmě by mě to bavilo, ale
momentálně to není možné.

VÝPRODEJ
BRÝLOVÝCH
OBRUB
ZA 1,- KČ
Akce platí při zakoupení kompletních brýlí s brýlovými čočkami Hoya. Akci nelze kombinovat s jinými slevami.
Platnost akce je od 9.1. do 24.2.2017 nebo do vyprodání zásob. Více informací v prodejnách Axis Optik.
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NOVÉ
nehtové
STUDIO

Od 1.2. pro vás v nově vzniklé pasáži OC Maxim
otevíráme nehtové studio Beauty Nails.
OC Maxim (poschodí č. 2)

Prvních 14 dní 50% sleva na vše.

NOVÝ OBCHOD V OC MAXIM !
RESERVED Outlet Kids v Dětském
centru MEDVÍDEK.
Jedná se o nové dětské oblečení zn.RESERVED za
outletové ceny :-)
Oblečení je se slevou 35- 70% z původní ceny.
Přijďte se podívat, nebo vše naleznete v e-shopu:
www.reservedoutletkids.cz

U nás nakoupíte všechny kotoučky pro
EET POKLADNY a tiskárny
OC Maxim (přízemí)

STRAKONICE
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Historie města Strakonic
vrchní rada politické zprávy pan Václav
Boček a členové: rolník v Jiníně pan

Protivínská restaurace 2015
Staré budovy chudobince z I. Republik

Josef Kroupa, rolník v Droužeticích
pan Václav Přech, rolník ze Sedlíkovic
pan Jan Šindelář a statkář ve Štěkni pan
Eduard Vachout. Prvním ředitelem od
počátku až do roku 1923 byl pan Karel
Nový a po něm diplomovaný agr. pan

Na protějším rohu ulice Husovy a Plánkovy stojí dům č. p. 353, bývalá Hospodářská
odborná škola. Dříve do ní byl vchod i z ulice
Husovy. Se stavbou
Budova, ale již z roku 2016

Staré budovy chudobince z I. Republik

se začalo v roce 1895 a oficiálně je
otevřena roku 1898. Do té doby se vyučovalo v měšťanské škole. U školy byla
velká zahrada s pokusnými políčky.
V roce 1929 je při škole zřízena zemědělská poradna, v níž se předávaly
zemědělcům cenné zkušenosti od řady
odborníků - mezi nimi byl poslanec pan
Rudolf Beran. Škola podléhala ministerstvu zemědělství a zemskému úřadu.
Byla zde velmi obsáhlá knihovna čítající
2408 svazků a část profesorská a žákovská přes 600 svazků. Od roku 1895
do roku 1932 navštěvovalo školu 1242
žáků. Školu řídilo kuratorium, v němž byli:
předseda, statkář v Černíkově pan Václav
Babor, místopředseda, okresní hejtman a

František Konšelík, školníkem zde býval
pan Josef Kovář. Já zde pamatuji školníka pana Václava Mana, s jehož synem
Vaškem jsem chodíval do základní školy,
bohužel už není mezi námi. V té době zde
bývala školní družina a jídelna, dnes je
zde l. mateřská škola „ U parku“. V roce
1941 zabrali Němci část pro německou
dvoutřídku i s částí zahrady a zřídili zde
tzv. „Schülerheim“ a Hospodyňská škola
se musela přestěhovat do Hospodářské školy a několik tříd do Masarykovy
školy. My pokračujeme dalším domem
č. p. 357, jehož majitelem byli Hedvika a Karel Nových a později pan Josef Pícka. Bydleli zde pošmistr zdejšího
poštovního úřadu pan Karel Ossendorf
/1888, Havlovice/ s manželkou Marií
/1892/, dětmi Karlem /1907/, Janem
/1920/ a služebnou paní Katuší Fialovou
/1898, Polikno/, asistentka zdejšího poštovního a telegrafního úřadu paní Terezie
Maříková /1896, Dub u Vodňan/, ředitel
zdejší hospodářské zimní školy pan Karel Nový /1865, Černíkov/ s manželkou

Hedvikou /1878, Capartice/, dětmi Karlem /1899/, Hedvikou /1900/, pozdější
majitelé domu a Bohumilem /1903/
zubním asistentem u doktora J. Jírka,
s tchyní paní Františkou Schwertlerovou /1850, Kleneč/ vdovou po lesmistru
a bývalém řediteli hospodářské školy,
služebnou paní Růženou Brejchovou
/1884, Úlehle/, později s novou služebnou paní Anežkou Paulovou /1898, Pelhřimov/ a vdova po c. k. sekretáři paní
Anna Štěpánková /1849, Hory Matky
Boží/s dětmi Bohumilou /1894/ a Stanislavou /1885/. Později byli majiteli domu
Vratislav a Božena Čunátovi, to již zde
bydlel pan Dr. Josef Jírek, zubní lékař,
s manželkou Alžbětou knihkupec pan
Jan Kuneš. V domě bydlí Binědů a je zde
dámské kadeřnictví. Následuje dům č. p.
426, ve kterém bydlí Kvěchovi, Jarošovi,
ing. Hozák a MUDr. Hozáková, posledním
domem této řady je č. p. 586, kde bydleli a bydlí rodiny Divišů, Kozlů, Malých,
Lískovců. Dalším domem, dnes bytový,
bylo č. p. 370, tehdy Okresní chorobinec.
Zde bydlel domovník pan Bohumil Černý
/1877, Český Brod/ s manželkou Helenou /1879/, která zde byla kuchařkou,
s tchýní paní Marií Bohuslavovou /1837,
Volyně/ žehlířskou v továrně na fezy,
ošetřovatelkou v chorobinci paní Marií
Kahovcovou /1857, Podsrp-Přední Ptákovice/, služkou v chorobinci paní Matyldou Valentovou /1891, Volyně/ a služkou
v chorobinci paní Marií Šoulovou /1887,
Radošovice/. Ústavem prošla velká řada
chovanců nejen ze strakonického okresu. Patří mezi ně Rozálie Šoulová /1844,
Kbelnice/, Kateřina Vokrojová /1826,
Vlašim/, František Tyrný /1864/, Tomáš
Šrámek /1837, Klínovice/, Marie Hromádková /1848, Conovle, Dubrovník/,
František Kubina /1832, Oulehle/František Jirsa /1847/, Karel Livora /1852/,
Barbora Čelakovská /1829, Horažďovice/, Marie Sluková /1829, Sušice/, Marie
Pechantová /1859/, Anna Zedníčková
/1850/, Anna Hejtmánková /1850, Dobev/, Václav Semerád /1837/, Antonín
Stařík /1842, Domanice/, Anna Bendová /1828, Střelské Hoštice/, Václav Račan /1849, Netonice/, František Pošvic
/1876, Rovná/, Jan Vachout /1840, Skály/, Anna Papežová /1835, Droužetice/,
Rozálie Staňková /1826, Mladějovice/,
Jan Pešek /1827, Nové Strakonice/,
Alžběta Juhanová /1827, Osek/, Růžena Fürthová /1850, Nové Strakonice/,

Sokolská jízda v Husově ulici

Anastázie Votáňková /1877, Radošovice/, Anna Kohoutová /1835, Osek/,
František Štross /1859, Radějovice/, Jan
Hába /1845, Rovná/, Josef Mráz /1838,
Rohozná/, Kateřina Rychtářová /1850,
Škůdra-Zvotoky/, Václav Bláha /1829/,
Barbora Kubinová /1832, Ounice/, Jan
Borovanský /1829, Nové Strakonice/,
dál jen jmenovitě Marie Karasová, Marie
Kokrdová, Václav Kolář, Marie Kořánová,
Marie Němcová, Václav Nerad, František Kalivoda, Jan Janda, Anna Jirsová,
Antonín Juhan, Jana Jůzková, František
Kahovec, Jana Kahovcová, Matěj Koštel s manželkou Annou, Josef Koubek,
Josefa Kubíková, Marie Kozlíková, Jana
Krejčová, Barbora Křišťanová, Marie Kučerová, Marie Mašková, Jan Mráz, Anna
Mrázková, Anna Myslivcová, Václav Petlička, Anna Polanková, Marie Prokopová,
Václav Přib, Terezie Rysová, Marie Soukupová, Karel Studler, Prokop Suk, Josef
Šurych, Josef Švehla, Marek Švehla,
Karel Tomášek, Antonie Toušková, Adéla
Trachtová, Jan Velíšek, Ferdinand Vlasák,
Marie Zobalová a řada dalších, kteří zde
dožili zbytek svého života. V sirotčinci
byla služebná paní Anna Járová, sloužily zde řádová sestra Marie Kubíková
a milosrdná sestra Božena Lukešová.
Po válce skončil chorobinec svoji funkci
a špitál si z něj udělal svobodárnu pro
své lékaře. V budově měli pouze jednu
místnost a topilo se uhlím. Budova měla
ve štítě funkční hodiny. Později se budova
postupně opravila a bydleli zde zaměstnanci nemocnice a do druhé budovy
bývalého chudobince, stejného vzhledu
jako první, se v roce 1951 nastěhovalo
oddělení oční, krční, nosní a ušní, jehož
primářem byl MUDr. Eugen Plas.
To je pro dnešek vše. Jakékoliv
doplňky možno zaslat na email:
Malirsky.J@seznam.cz,
telefon
723158306, nebo na Tržní 1152,
38601 Strakonice I. Rád přijmu
i informace k ulicím Plánkova a Žižkova.

PR / INZERCE
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SYNLAB NOVĚ VE STRAKONICÍCH
Díky nově otevřenému odběrovému pracovišti laboratorní skupiny synlab czech
mají obyvatelé Strakonic na
dosah nejmodernější laboratorní vyšetření a také se
můžou zapojit do celorepublikového preventivního
programu Zdraví národa.
Nové odběrové pracoviště v Bezděkovské ulici ve Strakonicích otevírá v těchto dnech společnost synlab
czech. Nejen obyvatelé Strakonic
tak mají možnost využít zázemí největší laboratorní skupiny v České
republice. Dosáhnou na nejmodernější laboratorní vyšetření, při jejichž
zpracování laboratoř klade důraz na
přesnost a rychlost dodání výsledků.
Kromě toho se můžou lidé zapojit
také do velmi oblíbeného preventivního programu Zdraví národa.
„Jsme upřímně rádi, že na mapě
České republiky bude další místo, kde

najdeme logo společnosti synlab. Spolu
s ním přibudou také kvalitní laboratorní
služby pro pacienty i lékaře, které nejen
pomáhají k přesné diagnostice, a tedy
vhodné a rychlé léčbě, ale mnohdy také
zachraňují životy,“ říká MUDr. Kateřina
Kotrčová, výkonná ředitelka společnosti
synlab czech. Jak dodává, společnost
synlab zajišťuje odběry a vyhodnocení
analýz všech druhů biologických vzorků.
V mnoha případech přitom poskytuje
unikátní formy vyšetření, které provádí
na nejmodernějších diagnostických přístrojích. Důraz společnost synlab klade na
kvalitu laboratorního vyšetření a proaktivní přístup směrem k lékařům i pacientům.
Díky moderním formám komunikace mohou lékaři navíc sledovat
celou „cestu“ odebraného vzorku
z ordinace či odběrového pracoviště do laboratoře až po zpracování
do podoby laboratorních výsledků. Ty
dostávají lékaři on-line ihned poté,
co jsou dokončené. Jedná-li se o závažné případy nebo pokud laborator-

ní vyšetření odhalí cokoli zásadního,
ihned lékaře či pacienty zástupce
laboratoře telefonicky informuje.
I minuty totiž mohou často zachránit
život. Z těchto technologických novinek potom těží právě pacienti, kteří
nemusí na výsledky laboratorních
vyšetření čekat dlouhé dny.
„Otevření nového odběrového pracoviště je přínosné také pro lékaře,
kteří se mohou obracet na společnost synlab s celou škálou laboratorních vyšetření. Jsou jim k dispozici
kvalifikovaní odborníci pro případné
konzultace, které probíhají elektronicky nebo mohou lékaři využít naši
bezplatnou telefonní informační linku,“ vysvětluje MUDr. Kotrčová. Spo-

lečnost synlab czech zároveň lékařům, s nimiž v regionu spolupracuje,
nabízí mnohé další služby, které mají
zvýšit jejich odbornost, ale také
ulehčit běžný chod ordinace a šetřit
tak jejich čas pro pacienty.

Kde nové odběrové pracoviště
najdete?
OC Maxim
Bezděkovská 30
386 01 Strakonice
doba odběrů: 7.00–13.30
tel.: 604 241 929
Pamatujte – můžete si vybrat
toho, kdo provede laboratorní
testy. Dejte na kvalitu!

NAŠE VESNICE
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Historie obce Cehnice
zornit na cehnickou lipovou alej.
V dubnu 2010 se sešli občané
Cehnic u místního koupaliště a podél cesty k lesu si každý zájemce
vysadil svůj strom pro zkrášlení už
tak krásné přírody na jihu Čech.
Zdroj: www.cehnice.cz
Článek zpracoval Roman Škoda

Obec Cehnice se nachází v okrese
Strakonice v Jihočeském kraji, zhruba 10 km jihovýchodně od Strakonic. Rozkládá se při okraji Putimské
pánve u povodí řeky Otavy.

svým poddaným některé výsady.
O rok později od něho městečko
koupili poručníci Zdeňka Jana Říčanského z Říčan a připojili zpět ke
štěkeňskému panství.

Historické počátky Cehnic
První písemná zmínka o Cehnicích pochází z roku 1342. V letech
1342-1357 byla ves s tvrzí sídlem
panského rodu Cehniců z Říčan,
z nichž je uváděn především jistý
Rudolf z Říčan a z Cehnic a jeho
čtyři synové, Oldřich, Svojše, Jan
a Bohuslav Sestřínek.

Cehnická tvrz
Prostor, ve kterém je situována cehnická tvrz, poplužní dvůr
a jeho východní zázemí, tvoří na
katastrální mapě nápadný rozměrný útvar, zhruba trojúhelného
půdorysu. Palácová budova tvrze
tu vyrostla ve 14. století při okraji
prudkého svahu nad údolím potoka s pozdějším rybníkem. Dochované feudální sídlo tvoří protáhlé
jednopatrové stavení, dosud se
strmou sedlovou střechou. Starší
gotická fáze výstavby se výrazněji
dochovala zřejmě ve sklepech pod
střední částí budovy v nepravidelném srazu prostorů. Úzký vstupní
protáhlý sklep a podobný prostor
po jeho východní straně jsou patrně dílem až renesanční přestavby
podobně jako podélně zaklenutý
sklep v přilehlém severním rizalitu. Na západním boku je zřetelná
zazdívka patrně staršího vstupního otvoru. Obdélné jádro bylo
zřejmě dotvořeno v pozdní gotice
a v druhé polovině 16. století
prošlo postupně několika renesančními přestavbami.

Na žádost Heralta Kavky z Říčan
král Ferdinand povýšil obec v roce
1540 na městečko s vlastním erbem, s týdenním trhem, s dvěma
trhy výročními a právem pečetit
zeleným voskem. Po smrti Heralta
při dělení Štěkeňska v roce 1563,
dostal jeho syn Jan Kavka z Říčan
tvrz, dvůr a městečko Cehnice
s deseti vesnicemi. Zemřel v roce
1577 a Cehnice připadly jeho nezletilému synovi Janovi, který se
vyrovnal se svoji matkou Kateřinou
o její věno a v roce 1601 na základě majestátu Rudolfa II. udělil

Sbor dobrovolných hasičů
V Cehnicích má velkou tradici
především sbor dobrovolných hasičů, který svým působením sahá
až do druhé poloviny 19. století.
Většinu obce tou dobou tvořila dřevěná stavení, a proto vzniklý požár
tehdy velmi často pohltil velkou
část obce. Musely se tedy držet
protipožární hlídky a roku 1884
byl založen hasičský sbor o síle 32

mužů. V roce 1898 nechala obec
postavit první hasičskou zbrojnici.
V roce 1932 byla pro sbor zakoupena první motorová stříkačka.
Další rozmach pak cehnický hasičský sbor zažíval od padesátých let minulého století. Nicméně
v osmdesátých letech nastal úpadek a sbor byl roku 1988 zrušen,
aby byl roku 1995 znovu obnoven.
V současnosti má sbor 45 členů.
Mimo požáry byl sbor zapojen například i do povodní v roce 2002.

Lipová alej
V neposlední řadě je hodno upo-

KULTURNÍ
STALO SE PROGRAM
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KULTURNÍ PŘEHLED ÚNOR
Pavel CALLTA a SEBASTIAN

(divadelní předplatné B)

Václav Neckář se skupinou Bacily

konice

4. 2. od 19:00

Filmová a divadelní agentura uvádí hru
Romantický víkend

21. 2. od 15:00

Místo konání: Dům kultury

Místo konání: Dům kultury

Vstupné: 70 Kč

Vstupné: 390 Kč

Tři scénky: Dokonalý manžel, Senátor
a U lékaře - plné gagů a situačního
humoru

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 220 Kč

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 280 Kč

Sabina Krátká CRY BABY CRY
6. 2. od 19:00
(divadelní předplatné A)
Švandovo divadlo Praha
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 370 Kč
Pět žen se v dnes populárním kurzu
life coachingu pokusí zjistit, jak by měly
změnit svůj život. Může nás ale vůbec
někdo naučit, jak žít a jak být šťastný?
To je otázka.

Autor: John Godber, překlad: Pavel Dominik, režie: Vojtěch Štěpánek
Hrají: Petra Špalková, Jan Novotný

TAKOVÁ NESMĚLÁ PROVOKACE premiéra
22. 2. od 19:00
Scéna mladých při DS Čelakovský Stra-

CELEBRITY stand-up comedy Ondřeje SOKOLA

Muzikál O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE v podání divadelní společnosti Julie
Jurištové
12. 2. od 15:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 80 Kč
SHADOW QUARTET Nejslavnější hity
stříbrného plátna
14. 2. od 19:00
28. 2. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 260 Kč
Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje
Sokola a téměř všech umělců v České
republice.

Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Jaroslava Šmída nebo Michala Dlouhého se o to pokusí. Změnit
svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka
Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová,
Bohdana Pavlíková a Blanka Popková,
pod režijním dohledem Martiny Krátké.

Zdroj: www.meks-st.cz

PRAGUE-VIENNA-CONNECTION
7. 2. od 19:00
(Předplatné Jazz, folk a country)
Místo konání: Dům kultury

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 180 Kč
IVO JAHELKA – koncert
16. 2. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Taneční odpoledne s písničkou

ROMANTICKÝ VÍKEND
8. 2. od 19:00

19. 2. od 15:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 60 Kč

VÝZNAMNÝ DEN
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Mezinárodní den mateřského jazyka
byl převážně diakritický se zachováním
několika spřežek.

21. února si připomínáme mezinárodní
den mateřského jazyka. Tento svátek
vyhlásilo v roce 1999 UNESCO na oslavu
zhruba 6 000 jazyků, jimiž se ve světě
mluví. Jazyk slouží jednak ke komunikaci,
ale také je důležitým prostředkem
k vyjádření kultury a identity. Jazyky

jsou však také velmi křehkými poklady
lidstva. Tisícům malých jazyků hrozí
zánik a během několika generací může
až 50 % jazyků zcela vymizet. Necelá
jedna čtvrtina jazyků se učí ve školách,

je používána na internetu nebo ve
sdělovacích prostředcích. Mluvčí malých
jazyků postupně přebírají cizí jazyk silnější
populace, který jim umožňuje jednat
s úřady, studovat či sledovat média.
Jsme Češi, tak pojďme spíše směřovat
k našemu mateřskému jazyku, češtině,
která to v historii také neměla jednoduché.
Nejstarší vývojové stadium češtiny
jako samostatného jazyka spadá od
konce 10. století do poloviny 12. století.
Jazykovědcům je nicméně známa pouze
její rekonstruovaná podoba, neboť funkci
spisovného jazyka tehdy zastávala latina
a v menší míře také staroslověnština. Do
konce 13. století se můžeme orientovat
na první české písemné památky –
bohemiku, glosy a přípisky. Čeština ve
14. století začíná pronikat do různých
literárních žánrů, na konci století již existují
i úřední listiny psané česky. Od počátku
kazatelské činnosti Jana Husa do doby
nástupu českého humanismu dochází
k značnému rozšiřování. Rozšiřuje se
počet uživatelů spisovného českého jazyka,
zejména těch, kteří uměli číst. Čeština
již plně proniká i do administrativní
oblasti. Po vynálezu knihtisku v období
renesance se v tištěných dílech ustálil
jednotný tzv. bratrský pravopis, který

Po bitvě na Bílé hoře ovšem nastává
šok. Období od poloviny 17. století
do druhé třetiny století osmnáctého
bylo poznamenáno konfiskacemi
a
vynucenou emigrací české
nekatolické inteligence. Od konce 17.
století docházelo k omezení fungování
spisovného jazyka, který nejdříve ustoupil
z oblasti vědy a postupně i z větší části
náročné literatury, nakonec i z oblasti
administrativní. Němčina v té době jde do
popředí a čeština má velké problémy se
udržet, což směřuje málem až k zániku.
Patent o zrušení nevolnictví z roku 1781
umožnil pohyb venkovského obyvatelstva
do měst. To usnadnilo realizaci myšlenek
národních buditelů na obnovu českého
jazyka. Pro novou kodifikaci spisovné
češtiny se východiskem stal literární
jazyk konce 16. století a díla Jana
Amose Komenského. Z různých pokusů
o kodifikaci byla nakonec všeobecně
přijímána gramatika Josefa Dobrovského.
K obnově české slovní zásoby však

přispělo zejména vydání pětidílného
Slovníku česko-německého Josefa
Jungmanna v první polovině 19. století.
Od 40. let tohoto století již nebyla spisovná
čeština záležitostí úzké vrstvy inteligence.
Rozvíjí se publicistika a umělecká tvorba
se snaží přiblížit zejména v syntaxi živému
jazyku. V roce 1902 vydal Jan Gebauer
první Pravidla českého pravopisu, která
obsahovala přehled morfologie.
Je vhodné věřit, že Češi mají ke
svému mateřskému jazyku vřelý
vztah. Záleží jim na pravopise, ale
i na správné mluvě v médiích. Ani
stále víc anglicismů pronikajících
do běžné řeči neubralo na
košatosti češtiny.
Mezinárodní den mateřského jazyka by
měl přispět ke zvýšení povědomí mezi
lidmi o významu jazyků jako součásti
společného dědictví lidstva. Cílem je
chránit jazykovou různorodost světa
a snažit se zamezit zániku malých jazyků.
Roman Škoda
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CESTOVÁNÍ

Poutní kostel sv. Anny u Kraselova

Po lednových mrazech se dozajista
objeví již dny, které nám dovolí vyrazit
na výlet, který nemusí být za každou
cenu daleký, leč naopak velmi dobře
přístupný strakonickým občanům. Ti, co
mají rádi poutní kostely, nechť navštíví
kostel sv. Anny u Kraselova, kam se dostanete nejlépe autem či dobrodruzi na
kole okolo zdejšího letiště směrem na
Drachkov. Okolí kostela je známé svojí
duchovní atmosférou a energetickým
vibrováním, jež je především pro citlivější lidi velice působivé a uzdravující. Není
překvapením, že právě tato destinace
je tedy z těchto důvodů turisty často
vítaná. Navíc kostel obklopuje krásná
příroda s krásným výhledem i na naše
město. V letních měsících se právě
u kostela sv. Anny koná pouť.
Poutní kostel sv. Anny u Kraselova byl postaven v roce 1682 a patří mezi kulturní památky. V roce
2010 byla provedena generální
oprava obytné části kostela, která
byla v roce 2011 biskupem Pavlem Posádem posvěcena a pojmenována jako „Dům svatého
Jáchyma“.

Kostel zasvěcený sv. Anně, Ježíšově babičce, dal na kopci
zvaném „Na Chloumku“ vystavět
v roce 1682 Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi. Pocházel ze
staré šlechtické rodiny, syn rytíře
Jindřicha Dlouhoveského. Po dostavění kostela sem nechal přenést sochu sv. Anny z kostela sv.
Apolináře v Praze, která se nyní
vyskytuje v depozitáři biskupství
českobudějovického. V roce 1761
byla postavena kousek pod kopcem lázeňská budova a od studny
kostela vysazena lipová alej.
Ke kostelu sv. Anny se váže poměrně málo známá pověst o zvonu.
Když byl postaven kostel svaté
Anny, byl opatřen skvostným zvonem, jehož hlas byl líbezný, že si
jej zamilovali všichni lidé, kteří jej
mohli slyšet. Když zaznělo klekání, vycházel prostý lid ze svých
chaloupek a v pohnutí se modlil.
Jednou v kostele sloužil mši jeden
biskup z Prahy. Ten byl zvonem
tak nadšen, že si jej vyžádal darem. Smutno bylo po kraji, když

vůz s osmispřežím odvážel bronzové dílo pryč. Vížka kostela oněměla. Ale co se nestalo! Když přišel večer a lidé zamlkle seděli ve
světničkách, tu se ozval oplakaný
zvon. A vesele vyzváněl, jako by
nic. To už přijížděl od Prahy kurýr
na schváceném koni se zprávou,
že se jim zvon po cestě ztratil. Pozdvižení bylo veliké a pan biskup
se nakonec sklonil před Boží vůlí

a zvon zůstal ve svém domově.
Věříme, že poutní kostel sv. Anny
jste již navštívili, nicméně pokud
tomu tak není, máte ideální možnost tak učinit. Jedná se o inspirující návštěvu, která může ve
více faktorech pomoci, a den tak
strávit způsobem radostným.
Zdroj: www.kudyznudy.cz
Článek zpracoval Roman Škoda

VAŘÍME S MAXIMEM
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14. února je den zamilovaných – Svatý Valentýn. A láska prochází žaludkem! A ať už tento svátek slavíte nebo ne, příležitostí k dobrému jídlu není nikdy dost.
Výbornou večeři totiž nemusíte připravovat pouze svým drahým polovičkám.
Potěšte klidně své přátele nebo jen sebe. Láska k sobě samým je totiž stejně důležitá, jako k ostatním, takže směle do toho!

Předkrm: Krevety s osvěžující marinádou
Ingeridence

Ingeridence

•16 syrových nepředvařených krevet
v celku, neloupaných

NA MARINÁDU
• 1 svazek máty, lístky otrhané
• 1/2 svazku koriandru, lístky otrhané
• 1 dlouhá červená chilli paprička, nakrájená
nadrobno
• 1 lžíce najemno nastrouhané limetové kůry

• 60 ml limetové šťávy
• 125 ml panenského olivového oleje
• 1 lžíce medu
• 2 lžičky vločkové mořské soli
• 1 lžička drceného pepře

Postup

Ve vhodném mixéru nebo chopperu zpracujte najemno přísady na marinádu. Vznikne jí zhruba 250 ml.
Čtvrtinu marinády promíchejte s krevetami a odložte na 3 minuty. Potom krevety opékejte na grilovací pánvi
na středním ohni nebo na grilu asi 3–4 minuty, v průběhu obracejte. Podávejte s další marinádou (čerstvou,
v níž se krevety nemarinovaly).

Hlavní chod: Grilovaný losos s italskou čočkou
Ingredience

• 4 steaky z lososa
• 300 g zelené čočky
• nové koření
• černý pepř
• bobkový list
• rozmarýn
• mrkev řapíkatý celer

Desert: Vanilková panna cotta s malinovou omáčkou
• 2 lžičky jemně mleté želatiny
• 500 ml smetany ke šlehání
• 40 g moučkového cukru, prosátého (nebo stejné
množství krupicového)
• 1 vanilkový lusk, rozpůlený a vyškrábany

• rostlinný olej na vytření formiček

NA OMÁČKU
• 200 g malin
• cukr podle chuti

Postup
Do mističky dejte 2 lžíce vody a vsypte želatinu. Nechte pět minut stát, aby želatina vodu absorbovala. Čtyři
(plastové) formičky, skleničky nebo hrnečky o objemu 125 ml velmi jemně vymažte olejem. Smetanu vlijte do
rendlíku spolu s cukrem a vanilkou a zahřívejte na středním plamenu. Za občasného promíchání nechte přijít
k varu. Přidejte želatinu a minutu až dvě povařte, aby se želatina rozpustila.
Směs přeceďte a vlijte do vymazaných formiček. Dejte na 4–6 hodin chladit, aby se zpevnily. Pět minut před
podáváním vyndejte z lednice a vyklopte. Maliny svařte (nebo jen rozmačkejte) s cukrem, vychlaďte a podávejte k panna cottě.

Nakonec vmícháme rajče nakrájené na kostičky a nasekanou pažitku.
Steaky z ryby osolíme a opepříme bílým pepřem. V pánvi rozehřejeme olivový olej a steaky opečeme
z obou stran dozlatova. Servírujeme s pár lístky petrželky.

• pórek
• balzamikový ocet
• rajče
• pažitka
• olivový olej
• sůl, pepř
• petrželka

Postup

Čočku nasypeme do hrnce a zalijeme studenou vodou. Do plátna zabalíme pár kuliček nového koření, celého
pepře, bobkového listu a snítku rozmarýnu, pytlík vložíme do hrnce s čočkou a vaříme maximálně 30 minut.
Nechceme, aby ta čočka byla „hnusná kašovitá školno jídelnová na lžíci lepidlová hnusná maltoidní srágora“.
Mrkev, řapíkatý celer, šalotku, stroužek česneku a pórek nakrájíme na malé kostičky. V hrnci rozehřejeme
olivový olej a zeleninu orestujeme. Do základu přilijeme kapku balzamikového octa. Uvařenou čočku přidáme
k orestované zelenině a prohřejeme.

Zdroje textu: www.apetitoonline.cz, www.iprima.cz
Zdroje obrázků: www.apetitonline.cz, www.lidovky.cz
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Spoj tečky

NABÍDKA PRÁCE

Odběrové centrum Synlab hledá
registrovanou zdravotní sestru na
pracoviště odběrů krve dětí i dospělých.
Nabízíme DPP.
Jedná se především o zástupy sestry
v době dovolené a nemoci.
Bližší informace u paní Veverové - 604
241 929 (volejte od 7:00 - 13:30).
Kavárna MAXIM přijme servírku na
plný úvazek.
Podmínky: příjemné vystupování, týmový
duch. Více info: tel: 731 891 773
Do nově otvírané dětské obuvi hledáme
vedoucí prodejny a prodavačku.
Nástup 1.2.2017
Požadujeme příjemné vystupování, vztah
k dětem, zkušenost s prodejem obuvi,
popřípadě dětského zboží. Životopisy zasílejte
na mail: ott@jvobuv.cz

(46680217, Strakonice) volné pracovní místo
na pozici farmaceuti v obci Strakonice (okres
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za
zkrácený úvazek (minimálně 30hod týdně)
(jednosměnný provoz) je 15 000 Kč hrubého.
KONTAKT: RNDr. Vladimír Záhorka, tel: 383
322 007 - 7:30 - 16hod., e-mail: thowt@
atlas.cz, osobně od 7:30 do 16hod.
Pracovník zák. servisu
Do naší kanceláře v centru Strakonic
hledáme fajn kolegu pro obsluhu našich
klientů. Pracujte v příjemném kolektivu
plného nadšení a radosti z práce. Kontakt:
vaclav. bednar@mpss.cz
Obsluha pletacích strojů

Farmaceuti

Ke dni 01.02.2017 nabízí Adient Strakonice
s.r.o. (28085272, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici obsluha pletacích strojů v obci
Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá
(minimální) mzda za plný úvazek (třísměnný
provoz) je 17 000 Kč hrubého.

Ke dni 01.12.2016 nabízí T H O W T, s.r.o.

KONTAKT - emailem: marie.hermanova@jci.com

Prodavači ostatního zboží v prodejnách

Prodavači v prodejnách

Ke dni 02.01.2017 nabízí AUTO KALNÝ
s.r.o. (26320100, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici prodavači ostatního zboží
v prodejnách v obci Strakonice (okres
Strakonice). Nabídnutá (minimální) mzda za
plný úvazek (jednosměnný provoz) je 15 000
Kč hrubého.

Ke dni 09.01.2017 nabízí Dráčik - DUVI CZ
s.r.o. (24211567, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici prodavači v prodejnách v obci
Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá
(minimální) mzda za plný úvazek (turnusové
služby) je 15 000 Kč hrubého.

KONTAKT: M. Kalná, nejprve se
telefonicky ohlásit nebo zaslat životopis
na e-mailovou adresu, tel: 775 207 002,
e-mail: mkalna@autokalny.cz
Prodavači potravinářského zboží Ke dni 16.01.2017 nabízí Bavanlar s.r.o.
(03678580, Strakonice) volné pracovní
místo na pozici prodavači potravinářského
zboží v obci Strakonice (okres Strakonice).
Nabídnutá (minimální) mzda za plný úvazek
(dvousměnný provoz) je 20 000 Kč hrubého.

KONTAKT: kariera@dracik.cz, do předmětu
prosím uveďte „Strakonice/prodavač“.

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách
Ke dni 09.01.2017 nabízí Dráčik - DUVI CZ s.r.o.
(24211567, Strakonice) volné pracovní místo na
pozici vedoucí pracovních týmů v prodejnách v
obci Strakonice (okres Strakonice). Nabídnutá
(minimální) mzda za plný úvazek (turnusové
služby) je 18 000 Kč hrubého.
KONTAKT: kariera@dracik.cz, do předmětu
prosím uveďte „Strakonice/vedoucí“.

KONTAKT: osobně na provozovně 12-17
hod., Kanilga Hüsein, tel.: 774 544 575

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

SPORT
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Ricochet + rozhovor se Štěpánem Pelánem
V této sportovní rubrice si
připomeneme sport, který není až
tak známý oproti jiným sportovním
aktivitám. Znáte ricochet? Pokud ano,
víte, o jak atraktivní sport se jedná.
Ricochet je hra pro dva hráče
podobná squashi a vzdáleně
tenisu. Hraje se na uzavřeném
kurtu
speciálními
raketami
a míčkem na ricochet. U nás ve
Strakonicích je bohužel možnost
hrát ricochet pouze v restauraci
Hangár. Pokud si myslíte, že
v jiných větších městech je
možností více, jste na omylu. Svoji
dynamikou ovšem tento sport
získává stále více pozornosti a je
jen otázkou času, kdy se ricochet
prolomí naplno.
Než nám k tomu řekne několik
poučných slov samotný aktér,
Štěpán Pelán, představme si tento
sport a jeho pravidla.

Body získávají oba hráči,
bez ohledu na to, kdo podává.
Pokud hráč udělá chybu při
podání, získává protihráč bod.
Hra samotná začíná podáním,
které se provádí ze čtverce na
polovině hřiště, odkud má hráč
podávat. Toto je také zobrazeno
na elektronickém zařízení na
přední stěně. Při lichém počtu
bodů se podává zleva doprava,
při sudém naopak - tedy zprava
doleva. V ricochetu není opravné
podání – při chybě získává soupeř
bod a podání.

Při podání si hráč míček nadhodí
a odpálí ho na přední stěnu mezi
spodní čáru a strop. Je možné
podání vrchem, stejně jako klasické
s raketou v úrovni těla. Míček musí
po odrazu o přední stěny dopadnout
do vyznačeného obdélníku na
soupeřově straně kurtu. Předtím se
může odrazit o boční stěnu. Chyba
při podání nastává, pokud míček
trefí přední stěnu pod čárou, pokud
zasáhne míček strop, nebo pokud
míček nedopadne do určeného
obdélníku. Podání je možné přijmout
„z voleje“ – tedy před dopadem
míčku na zem.
Poté, co podávající úspěšně zahájí
hru, se hráči střídají v úderech,
dokud jeden z nich neudělá chybu
– nestihne míček odpálit, nebo ho
odpálí v rozporu s pravidly. Míček
mohou hráči libovolně odpalovat –
může se odrazit od kterékoli stěny
a stropu. Může však jenom jednou
dopadnout na zem. Přední stěnu
musí zasáhnout nad čáru, jinak
elektronické zařízení hlásí chybu.
Při odpálení míčku hráčem se míček
nesmí dotknout země dříve než
přední stěny.
Při hře je tedy nutné držet se na
kurtu. K tomu slouží již zmiňované
čáry. Jsou celkem dvě. Jedna
na přední stěně, tvořící jakousi
pomyslnou síť, jako v tenise. Zásah
pod ní registruje elektronické zařízení,
které to okamžitě signalizuje. Tato
signalizace automaticky znamená
konec výměny a bod pro druhého
hráče. Druhá čára, se kterou musí
hráči počítat je na zadní zdi. Zásah
nad ni opět znamená konec výměny.
Ve hře u zadní stěny je další rozdíl od
squashe. Na začátku každého nového
setu začíná vítěz předchozího setu –
o všem hráče informuje elektronické
zařízení integrované do přední stěny.
Kurt na ricochet je osm metrů
dlouhý, přes pět metrů široký
a vysoký skoro tři metry. Zadní
stěna je zpravidla průhledná. Po
stranách kurtu je množství čar a linií,
které pomáhají hráčům v orientaci.
Na podlaze kurtu jsou obdélníky
důležité pro podání, uprostřed
je kruh s logem ricochetu. Zadní
skleněná stěna má ve spodní části

lehký průhledný nátěr usnadňující
orientaci. Ve stropě je zapuštěno
několik zářivek osvětlujících kurt –
jsou vyrobeny z tvrzeného plexiskla,
aby vydržely tvrdý zásah míčkem.
Raketa na ricochet je menší
a lehčí než raketa na squash. Míček
na ricochet má stejné rozměry jako

squashový míček, je ovšem vyroben
z rozdílného materiálu. Jeho povrch
je poset množstvím otvorů – tvoří
vnější vrstvu – míček není děravý.
Míčky dělíme podle odskoku či
odrazu o stěny. Tyto rozdíly jsou

reprezentovány barvou míčku.
Rozlišují se tři druhy – červený, fialový
a černý. Hráči začátečníci používají
nejčastěji červený míček, protože se
hodně odráží a odskakuje. Dalším
stupněm je fialový míček, používaný
zkušenějšími hráči. Zkušení hráči volí
černý míček. Ten je také používán na
drtivé většině turnajů. Všechny míčky

potřebují zahřát na optimální teplotu.
Historie ricochetu je velmi strohá.
Sport byl vytvořen v Kanadě na konci
80. let 20. století jako kombinace
squashe a racketballu – populární

SPORT
hry v USA. Poté proběhla vlna zájmu
hlavně v Evropě a jen v roce 1993
bylo v osmi evropských zemích
vystavěno 140 kurtů. Od roku 1997
funguje v ČR Česká ricochetová
asociace (ČRA), která sdružuje kluby
a hráče a pořádá seriál turnajů po
celé ČR. Jedním z hlavních úkolů
ČRA je propagace a popularizace
ricochetu. Mezi významné události
patří pořádání turnajů s hojnou
mezinárodní účastí - Czech
Ricochet Open. V roce 1999 se v ČR
konalo historicky první Mistrovství
Evropy. Tituly mistrů Evropy získali
v kategorii mužů Miloš Pokorný
a v kategorii žen juniorka Zuzana
Jirkovská. Celosvětově paří ČRA
pod IRF (International Ricochet
Federation). IRF sídlí v Amsterdamu
a její aktivity jsou podobné ČRA –
dohled nad pravidly, mezinárodní
kvalifikace hráčů, udělování statutu
mezinárodního turnaje a v neposlední
řadě propagace a popularizace
ricochetu ve světě. Ricochet je
v současné době populární zejména
v Evropě, a to kromě České republiky
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hlavně v Holandsku nebo Německu.
Druhá část tohoto článku se bude
věnovat aktivnímu hráči ricochetu,
strakonickému rodákovi Štěpánu
Pelánovi. Zeptáme se jej na několik
záležitostí ohledně tohoto sportu,
jež Vám, doufejme, osvětlí mnohem
autentičtěji, leč jasně a stručně,
pravidla a zážitky z tohoto sportu.
Štěpáne, jak ses dostal k ricochetu?
Vcelku náhodou. Jednou jsme se
s kamarádem sháněli po aktivitě na
zimu a rozhodli jsme se vyzkoušet
ricochet, tehdy i nám samotným
neznámý sport. Od té doby se mi
stal oblíbenou aktivitou, zejména
v chladnější části roku.
V čem je ricochet nejzajímavější?
Rozhodně různorodost hry a její
dynamika. Zapotřebí je jednak pestrá
paleta úderů, hbitost a ohebnost,
stejně tak schopnost číst hru.
Jak bys porovnal ricochet k více
profanovanému squashi?

V obecnější rovině můžeme oba
sporty srovnat i z hlediska rozšířenosti
a obecně popularity. V tomto ohledu
má výrazně navrch squash. Připisovat
to můžeme jednak delší historii tohoto
sportu jak u nás, tak v zahraničí, dále
pak větší komerčnosti staršího z obou
sportů. Když se o ricochetu někdy
zmíním, musím následně vysvětlit,
co že to ricochet vlastně je a k čemu
je to dobře. Rozdíl je i v počtu kurtů
pro oba sporty. Zatímco například
v Praze bychom našli kurtů na
squash rozhodně více než deset, těch
na ricochet není víc než dva, tři…
Proč myslíš, že není ricochet moc
rozšířený? Kdy dostane více prostoru?
Jde také samozřejmě o peníze.
Podle mého jde konkrétně
o finanční stránku. Odpověď je
nasnadě. Zatímco squashem si
mohou hráči na špičkové úrovni
vydělat či alespoň přivydělat,
o ricochetu se toto říci nedá.
Na druhou stranu lze v tomto
spatřit i výhody – hraje se
pro radost. Z toho důvodu se

i závodní hráči squashe hlásí
na ricochetové turnaje, aby se
pobavili a odpočinuli od vypjatých
turnajů, kde nepanuje zdaleka tak
pohodová atmosféra.
Co je tvoje, řekněme, parketa?
Co se mé hry týče, stavím ji na
dobrém pohybu po kurtu a chutí
doběhnout každý i zdánlivě
ztracený míček. Ten totiž může
dříve či později rozhodnout celý
set. Na technice úderu je vždy
co zlepšovat. Zejména podání
má na vývoj výměny zásadní vliv.
Otázka soustředěnosti je také
klíčová. I tady je v mém případě
zejména za nepříznivého stavu,
s čím pracovat. Nicméně jakožto
povahou klidného člověka netrpím
přívaly vzteku a sprostých slov,
jako tomu občas bývá u mých
spoluhráčů (smích). Nicméně
jim v tu chvíli plně rozumím.
Roman Škoda

INZERCE
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NTS COMPUTER, a. s.
BEZDĚKOVSKÁ 30, 386 01 STRAKONICE

Osvědčený partner
pro další vlnu EET
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cena od 6 800,-

ELEKTRONICKÁ

EVIDENCE TRŽEB

garance bezchybného provozu

Pro bližší informace nás kontaktujte
tel.: 383 323 511
info@nts.cz

Bezděkovská 30
386 01 STRAKONICE
olympia@strakonice.cz
383 325 701

KARNEVAL

20%
na
karnevalový
sortiment
v měsíci únor

