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Vánoce jsou (téměř) tady!

Letošní Vánoce již klepou na pomysl-
né dveře. Někdo svým pesimističtějším 
pohledem každoročně očekává chaos 
a neklid, zatímco druzí se těší na svátky 
naopak klidu a pohody. Vánoce v roce 

2017 budou speciální tím, že Štědrý 
den bude zároveň zakončen symbolicky 
čtvrtou adventní nedělí, kdy si zapálíme 
poslední, čtvrtou svíčku na adventním 

věnci. Advent jako takový letos začí-
ná na svátek Svatoslava, tedy v neděli 
3.  prosince, a tento magický čas plný 
očekávání bude trvat celkem 22 dní. 
Čtyři adventní neděle bývají někdy ozna-
čovány postupně jako železná, bronzová, 
stříbrná a zlatá, ovšem tato označení ne-
mají s  křesťanskou tradicí nic společné-
ho, mají čistě komerční význam, spojený 
s  předvánočními nákupy dárků.

Snad každý si je vědom, že jsou Vánoce 
spojené s narozením Ježíše Krista. Právě 
doba adventu na základě křesťanských 
zvyků slouží jako příprava na jeho naroze-
ní. Nicméně už málokdo ví, že Vánoce byly 
původně svátky zimního slunovratu - Sa-

Helena Vondráčková
 –  vánoční koncert

Prosinec je ve znamení vánočních 
svátků a i oblast kultury Vánoce jako 
takové neopomíjí. V tomto měsíci je v celé 
zemi řada vánočních koncertů a i jedna 
z nejúspěšnějších českých zpěvaček, 
Helena Vondráčková, takový koncert 
uspořádá. 6. prosince se její fanoušci mají 
na co těšit. Helena Vondráčková vystoupí 
v Domě kultury ve Strakonicích od 19 
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turnálie, významné a veskrze pohanské 
svátky, při nichž docházelo i k lidským 
obětem. Lidé tehdy brali 21. prosinec, 
tedy zimní slunovrat, jako očekávaný 
den, při kterém docházelo k mnohým 
přáním, písním, koledám a celkově tra-
dicím. Když se totiž po tomto dni začal 
prodlužovat den, přibývalo také světlo 
a teplo, což byl značný důvod k oslavě 
návratu Slunce, které znamenalo nový 
život a úrodu. Rané křesťanství se sna-
žilo tyto pohanské zvyky vymítit, proto 
soustředilo své svátky do významných 
pohanských oslav. Do této doby také 
křesťané zasadili narození Ježíše.

Jedinci vyznávající křesťanství začali 
slavit Vánoce ve 3. až 4. století našeho 
letopočtu. Nejstarší památkou, která 

vánoční dobu dosvědčuje, je Filokalův 
chronograf z   roku 354, kdy již bylo 
slavení Vánoc s  největší pravděpodob-
ností nějakou dobu zavedené. Již je-
den z nejstarších biblických komentářů 
z přelomu 2. a 3. století připisovaný Hi-
ppolytovi označuje jako datum Kristova 
narození „středu 25. prosince“.

Ale zpět od historie. Pro mnohé nejoče-
kávanější „perioda“ Vánoc, Štědrý večer, 
ještě nepatří do  Vánoc křesťanských. 
Končí jím Advent a také postní období. 
Štědrovečerní večeře má proto slavnostní 
ráz, ačkoli je ještě složena právě z post-
ních jídel. Následující půlnoční mše je pak 
v podstatě pozůstatkem noční vigilie, která 
původně předcházela všem významným 
křesťanským svátkům.

Samotné vánoční svátky začínají dnem 
narození Páně 25. prosince – Boží hod 
vánoční v občanském kalendáři označe-
ný jako „1. Svátek vánoční“, 26. prosince 
se pak slaví svátek sv. Štěpána prvomu-
čedníka - občanský „2. Svátek vánoč-
ní“. 6. ledna se následně slaví slavnost 
Zjevení Páně, též svátek Tří králů, podle 

tradice se toho dne přišli poklonit právě 
narozenému Ježíšovi do Betléma mudrci 
od východu a přinesli mu dary. Tradice 
později udělala z mudrců krále a stano-
vila jejich počet na tři. Neděli následující 
po slavnosti Zjevení Páně se připomíná 
Křest Páně, kdy vánoční období v rámci 
církevního roku končí. 

Vánoce jsou považovány za nejdůle-
žitější svátek i pro nekřesťany, kteří ho 
spojují se zakončením roku a s  trávením 
času v rodinném kruhu. S vánočním sla-
vením je pochopitelně spojeno vztyčení 
vánočního stromku. Je zajímavé, že 
v  českých zemích poprvé vánoční stro-
mek připravil pro své přátele v roce 1812 
ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich 
na svém libeňském zámečku. Nový zvyk 
se poté začal prosazovat v bohatých 
pražských měšťanských rodinách a tepr-
ve později i do venkovských stavení.

Mnozí z nás se především těší na 
pohádky, které jsou s Vánocemi neod-
myslitelně spojené. Zmiňme si proto, 
co nám v tento rok například taková 
veřejnoprávní televize nabídne. Česká 

televize nezklamala ani letos a opět 
vyhrála losování o přednostním výběru 
starších fl mů a pohádek z Národního 
archivu. Proto se opět můžeme těšit 
na legendární pohádku Václava Vorlíč-
ka, Tři oříšky pro Popelku. Dále kromě 
Popelky si ČT pro diváky přichystala 
rovněž premiéru pohádky Anděl Páně 
2 od Jiřího Stracha, která v kinech za-
znamenala nevídaný úspěch.

A i Strakonice budou mít svoji vánoční 
atmosféru. 21. ročník Adventních trhů pod 
Rumpálem se bude konat od 8. prosince, 
přičemž vše vypukne v 15:00. Jako každý 
rok se hradní nádvoří zaplní řemeslníky 
a  hudebníky ze širokého okolí a chybět 
nebudou ani čerti a Mikuláš. Trhy budou 
trvat do neděle 10. prosince.

Věřme, že tyto Vánoce pro vás budou 
taktéž nevídané a nenechme si je ni-
čím zkazit. Jestli je něco zbytečné, tak 
právě špatná nálada v tomto kouzel-
ném čase, ve kterém každý z nás si má 
právo odpočinout.

Roman Škoda

pokračování z titulní strany
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KOČÁRKY
PRO PANENKY

- Kočárky Eva Kohoutová Mokrá

Dárkové
poukazy
Naďa Mrázová
Sabina Kohoutová
- Vlasové studio NAĎA

Velká nabídka 
županů pro 

celou rodinu 
od české fi rmy 

Vestis.

Komplety 
šperků YVON 

Šperky jsou vyrobeny z vysoce kva-
litního maltu, syntetické pryskyřice a 

antialergického kovu.
- Craaf

- Body Line

Netopýr
Nocto 
1 999Kč
- Sparkys

1 500 - 2 500KČ

Dárkové poukazy
- Nehtové studio Beauty Nails

Předplacená
karta
630Kč
- Dětské centrum MEDVÍDEK
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PŘEDPLACENÁ KARTA

cena 630 Kč

- R&L Style- R&L Style

Dárkové
poukazy

Dárkové
poukazy

Nechte se inspirovat nápady na dárky v OC Maxim...

- Salon Bellis
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Prodloužená

vánoční
otevírací

doba

Na Dubovci 6, Strakonice

Přejeme všem našim 
zákazníkům krásné 

prožití vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v 

novém roce.

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
KOŽENÝCH ODĚVŮ

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
KOŽENÝCH ODĚVŮ

Při nákupu nad 1000 Kč
kapr nebo pivo ZDARMA

DÁRKOVÉ
POUKAZY

- MAXIM CAFÉ

I vaše děti se mohou podílet 
na vánoční výzdobě.
Cena za sady od 

69 Kč
- OLYMPIA PAPÍR

Dárkové 
POUKAZY

v hodnotě

300, 500 
a 1 000 Kč

- SAM

FOTOOBRAZ
od nás je krásný a trvalý dárek.

- MAKO FOTO

Pomalý hrnec 
22740-56 Russell Hobbs 

1 190 Kč
- Elektro 

Hana Němcová

- Kožené zboží 
  Shic Skinn

1  490 Kč
Materiál: teletina

Kvalitní 
kožená bunda
za neuvěřitelnou cenu 
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Historie města Strakonic

   Budeme pokračovat ulicí Plánkova a 
začneme domem č. p. 533, ale patřícím do 
ulice Smetanova. Je jím Městský úřad, část 
C odbor vnitřních věcí. Zde v přízemí jsou 
oddělení občanských průkazů a cestovních 

dokladů. V 1. patře je evidence obyvatel, 
odbor sociální, vedoucí odboru oddělení 
sociální péče a pomoci,pak jěště oddělení 
sociálně právní a ochrany dětí. Dříve zde 
býval Okresní úřad a jěště za období tota-
lity Okresní národní výbor a za ním bývala 
Okresní zahrada s č.p. 367. Městský úřad 
má kousek odtud v ulici Krále Jiřího z Podě-

brad pobočku v bývalém areálu SÚS v č. p. 
772 s odborem dopravy a zde se provádějí 
přestupková řízení, registrace dovezených 
vozidel, zkoušky řidičských oprávnění a vy-
dávají se zde řidičské průkazy. Za křižovat-
kou ulic Krále Jiřího z Poděbrad a Plánkova 
stojí dům č. popisné 576 jehož majiteli jsou 
manželé Václav a Marie oubkovi. S Vaškem 
jsem chodil do základní devítileté školy. On 
s rodiči bydlívali v ulici Čelakovská do doby 
než byla srovnána se zemí a manželku Ma-
rii znám z Fezáren, kde jsme oba pracovali. 

Do tohoto domu jsme s maminkou chodí-
vali na návštěvu k rodině Kolářů, paní byla 
velká sokolka a pan Kolář byl technikem ve 
Zbrojovce. Dříve byl majitelem domu řídící 

učitel pan Václav Šrámek.  Následuje 

další rodinný domek č. p. 266 jehož 
majitelem je pan Miroslav Mrkvička, zde 
bydlel rolník pan Karel Vaněk s manželkou 
Růženou. Všechny domy od křižovatky mají 
velké zahrady. My jsme u dalšího domu 
č. p. 571 jehož majitelkou je paní Marie 
Chánová. Zde bydlela rodina Šoupů, dnes 
z ní asi není již nikdo mezi živými. Starý pan 
Jaroslav hrával fotbal za B muže Jiskry  
Strakonice a syn Jaroslav, můj kamarád, 

byl vynikajícím fotbalistou. Bohužel však 
brzy skončil, pracoval ve Fezku ve skladu, 
v čepici s kšiltem stával u pultu v restau-
raci Protivínská, nepamatuji, že by si někdy 
sedl. Jěště zde bydlel pan Josef Kubeček. 
Mezi kluky z ulic Radomyšlská, Štefanikova 
a Plánkova se za mého mládí konaly velké 
bitvy na dvoře SÚS, dříve Okresní správa sil-
nic, mezi starými dřevěnými sněžnými plu-
hy, gumovými profily ze šlapaček motorek /
bylo jich mnoho 

vyřazeno v Kramlovo lomu na Radomy-
šlské ulici/. Bylo dost rozbitých hlav i jiných 
částí těla, pokud jste tyto jako granáty ští-
tem neodrazil. 

Doktora tehdy dělal Tonda Janeba a ko-
nečná bitva skončila pak nářezem doma. 
My pokračujeme dalším domem s č. p. 
600, jehož majitelem byl pan Ludvík Sos-
na, dnes zde je několik vlastníků: pan Vít Alt, 
pan Josef Jirsa s manželkou Miluší Mgr., 
paní Radka Pahorecká, pan Martin Pun-
čochář Mgr. s manželkou Janou Mgr., pan 
JUDr. Jiří Šmrha a pan Ing. Eduard Vlach s 
manželkou MUDr. Hanou Vlachovou. Pa-
matuji si, že od roku 1938 tady bydlel  pro-
fesor gymnázia pan Blažej Kohout /1911/ 
a byl to také velký zahradník. Měl své krá-
lovství v kolonii směrem k Městskému lesu 
a vedle něj jí měl i pan Jan Pruner, vedoucí 
prodejny potravin. Pan profesor měl tři dce-
ry: Blanku /1943/, provdanou Machovou, 
ta byla profesorkou na SEŠ v Praze, Marii 
/1946/, provdanou Ing. Hankovcovou za 
mého kamaráda a velkého znalce česko-
slovenských známek, který svůj 

exponát několikrát i vystavoval. Velmi rád 
si s námi kamarády poseděl a zahrál nám 
na harmoniku, bohužel oba již nejsou mezi 
námi. Poslední dcerou pana profesora byla 
Libuše /1949/. Další dům, který je na rohu  
ulice Tylova, č. p. 546 , patřil panu Fran-
tiškovi Mrázovi a pak rodině Jarošů. Pan 
Jaroš prodával na Velkém náměstí zbraně, 
kola a šicí stroje. Měli dva kluky - starší Jirka 
byl doktorem veteriny, bohužel již také není 
mezi námi. S mladším Mirkem jsem chodil 
do základní školy hned od 1. třídy, dnes je 
ženatý v Blatné. Dnes dům vlastní Ing. Petra 
Vaňatová . Posledním domem v ulici Tylova 
je č. p. 545, jehož majitelkou byla paní To-
manová, dále zde bydleli Bálků, paní Klára 
Pavlíková a majitelem domu je dnes pan 
Václav Zemen. To by bylo pro dnešek vše 
a příště budeme pokračovat ulicí Plánkova 
- číslem domu 536. 

Rád přijmu jakékoliv doplňky a informace 
k ulicím Lázeňská a Nábřežní na e-mail: 
malirsky.j@seznam.cz, tel. 723158306,bo 
na adresu Malířský Jan, 

Tržní 1152, 38601 Strakonice I.

Účet strakonické firmy Benisch

Okresní úřad z jiné strany na 
pohlednici

Pohlednice z r. 1902, 
maltézský kříž

Bývalý Okresní úřad na pohlednici

Stará rytina Strakonic r. 781, na 
pohlednici.
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OC MAXIM naděluje svým zákazníkům

Rok utekl jako voda a nyní 
tu opět máme to kouzelné 
předvánoční období. Všude je 
plno světélek, všemožných vůní 
od svařáku po perníčky a vánoční 
písně se pomalu dostávají na 
první příčky rádií. Ale jelikož 
víme, že předvánoční čas není 
jen o příjemné pohodě, ale také o 
shonu při nakupování vánočních 
dárků, opět jsme si pro vás 
připravili překvapení, které vám 
tuto (mnohdy stresující) činnost 
zpříjemní.

Pokud si k vánočním nákupům 
vyberete OC MAXIM, můžete 

si totiž domů rovnou odnést 
i prvotřídního Blatenského 
kapra nebo 8 strakonických 
piv Premium. Stačí nakoupit ve 
vybraných prodejnách ve dnech 
od 4.12. do 23.12. a za nákup 
dostanete dárkový poukaz, 

za který si budete moci svou 
odměnu vyzvednout. Stánek, u 
kterého bude probíhat výdej 
šupináčů a piva, bude jako 

každoročně umístěný před 
obchodním centrem MAXIM, 
ve dnech 21.12. až 23.12. od 
9:00 – 17:00.

Tento rok jsme si pro vás 
ale připravili ještě něco navíc! 
Aby, jste si mohli vychutnat tu 

pravou vánoční atmosféru, nesmí 
samozřejmě chybět vánoční trh, 
který pořádáme 16.12. a 21.12. 

Zastavte se tedy u stánků, ve 
kterých najdete mimo jiné ručně 
vyráběné dekorace, svícny, 
cukroví a mnoho dalšího. 16.12. 
pro vás, respektive pro vaše děti, 
navíc pořádáme tvořivé dílničky, 
kde si budou moci vytvořit 
vánoční dekorace.
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TONAK a.s. - ta nejkvalitnější textilní výroba

Tento článek se bude zabý-
vat společností TONAK a.s., kte-
rá se soustředí na textilní výrobu 
jako takovou. Společnost má sídlo 
v   Novém Jičíně a patří k největ-
ším a nejvýznamnějším světovým 
výrobcům pokrývek hlavy. Dvouset-
letá tradice výroby nejen v Novém 
Jičíně, ale i ve Strakonicích spolu 
zaručují vysokou jakost výrobků. 

Výrobní program zahrnuje široký 
rozsah kloboučnických výrobků, 
především plstěných klobouků, po-
lotovarů a pletených pokrývek hla-

vy, což umožňuje uspokojit jakékoli 
požadavky zákazníků ve více než 
padesáti zemích světa. Pro všechny 
tyto zákazníky jsou značka TONAK, 
tradiční značka Hückel a značky 
FEZKO a Fezco Quality pro pletené 
výrobky zárukou dobré kvality a stá-
losti na trhu.

Co se týče absolutního počátku 
rozvoje společnosti, ta sahá do roku 
1630, a sice právě do Nového Jičí-
na, kde byly městskou radou potvr-
zeny artikuly kloboučnického cechu. 
V roce 1799 byl do cechu novojičín-
ských kloboučníků přijat mladý tova-
ryš Jan Nepomuk Hückel, jenž založil 
kloboučnickou manufakturu. Výrobky 
svou kvalitou navázaly na předchozí 
dobrou úroveň ruční výroby a   brzy 
pronikly nejen na rakouské, ale i na 
další zahraniční trhy. V roce 1865 
zavedl Hückel pracovní stroje a stal 
se zakladatelem mechanizované to-
vární výroby srstěných klobouků.

Textilní výroba ve Strakonicích trvá již 
asi 500 let, nicméně za základ průmys-
lové textilní výroby je považován rok 1812, 
kdy byla zahájená výroba světoznámých 
pletených fezů. První fez byl ve Strakoni-
cích vyroben v roce 1807, v roce 1812 
bratři Fürthovi založili firmu na výrobu če-
pic a fezů. Výroba slavila úspěch a odbyt 
utěšeně vzrůstal. V  roce 1873 vykazovala 
strakonická firma Wolfa Fürtha roční pro-
dukci 1,2 milionů fezů. V roce 1899 se 
továrny v Rakousko-Uhersku spojily do 
Akciové společnosti rakouských továren 
na fezy se sídlem ve Vídni. Po vzniku Čes-
koslovenska přešlo její sídlo do Strakonic, 
kde výroba fezů existuje dodnes.

Právě o dnešní výrobě a nabídce 
produktů se v krátkosti rozhovoří 
Anna Talašová, marketingová koor-
dinátorka TONAK a.s.

Na co se společnost TONAK primár-
ně specializuje a co všechno svým zá-
kazníkům v současnosti nabízí?

Vyrábíme polotovary, plstěné klo-
bouky, fezy, pletené čepice a po-

krývky hlavy, barety. Je toho hodně a 
troufám si říci, že každý u nás najde 
svého favorita. Za každým produktem 
stojí také dotek mnoha párů rukou a 
příběh, který píšeme už přes 200 let.

Vaše kloboučnická výroba, jak 
jsme se mohli přesvědčit, sahá do 
daleké historie. Má vaše výroba 
co dočinění s historií jako takovou 
nebo dnes se již produkuje zcela ji-
nak především na základě trendu?

Výrobní postup je až na maličkosti 
stejný jako na samotném počátku. Tam 
se toho nedá moc nového vymyslet, řada 
našich strojů má už téměř historickou 
hodnotu a tradice je vidět na každém 
kroku. Tyto osvědčené výrobní postu-
py se ale stále ukazují jako nejlepší. Do 
sezónních kolekcí se snažíme trendy 
prvky zahrnout, ať už se jedná o barvy, 
povrchové úpravy atd. Máme moc šikov-
ný tým mladých designérek na plstěné 
klobouky i pletené výrobky. Také spolu-
pracujeme s mladými českými návrháři, 
inspirativními osobnostmi a snažíme se 
neustále objevovat nové možnosti.

V jaké míře se exportují vaše vý-
robky a do jakých zemí?

80 % naší produkce jde do světa, vy-
vážíme do více než 90 zemí. Zmíním jen 
například USA, Japonsko, Itálii, Austrálii.

Jak je důležitý pro Vaši společ-
nost e-shop?

V dnešní době to již bez e-shopu 
nejde, i když je pro naše zákazníky 
stále důležitá možnost vidět klobouk 
na vlastní oči, zkusit si ho, osahat, 

vybrat správný tvar i velikost.

Hledáte kvalifikované pracov-
níky a brigádníky? Co musí daní 
lidé splňovat?

Šikovných rukou není v naší vý-
robě nikdy dost. Hlavní je pro nás 
manuální zručnost a také nadše-
ní pro pečlivou ruční práci a úcta 
k  poctivému řemeslu.



9STALO SEINZERCE

od 4.12. 
do 23.12.

KAPR A PIVO

RAL STYLE - při nákupu nad 2.000,- Kč

AXIS OPTIK - při nákupu nad 2.500,- Kč

KOČÁRKY EVA KOHOUTOVÁ MOKRÁ 
 - při nákupu nad 1.000,- Kč

CLEAVER STORE - při nákupu nad 500,- Kč

DĚTSKÁ OBUV - při nákupu nad 750,- Kč

KANEMA - KATEŘINA NĚMEČKOVÁ
 - při nákupu nad 800,- Kč 

BODY LINE - při nákupu nad 1.500,- Kč

SALON BELLIS - při nákupu nad 500,- Kč

OLYMPIA PAPÍR - při nákupu nad 500,- Kč

TEXTIL ODĚVY U HRADU - při nákupu nad 1.000,- Kč

DĚTSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK - při nákupu nad 500,- Kč

RABBIT ŘEZNICTVÍ  - při nákupu nad 500,- Kč

Za nákup od 4.12. do 23.12.2017 ve výše uvedených provozovnách Za nákup od 4.12. do 23.12.2017 ve výše uvedených provozovnách Za nákup od 4.12. do 23.12.2017 ve výše uvedených provozovnách 
OC Maxim Strakonice obdržíte kupon na Blatenského kapra nebo 8 OC Maxim Strakonice obdržíte kupon na Blatenského kapra nebo 8 
lahví strakonického piva Dudák zdarma.lahví strakonického piva Dudák zdarma.
Výdej kaprů a piva bude 21.-23.12. od 9:00 do 17:00 ve stánku prodejce 
kaprů před OC Maxim. 

ZDARMAAKCE

AKCE
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Článek zpracoval Roman Škoda

hodin a již je známo, že vánoční koncert 
je do posledního místa vyprodaný. Nyní si 
ale tradičně k osobě Heleny Vondráčkové 
sdělíme její padesátiletou scénu, což je 
svým způsobem dechberoucí.

Narodila se v červnu roku 1947 
v   Praze. Osudový zlom nastal pro 
mladou Helenu roku 1964, kdy v paláci 
Lucerna vyhrála pěveckou soutěž 
Hledáme nové talenty. Díky hitům jako 

Červená řeka nebo Pátá se stala hned 
roku 1965 Zlatou slavicí a následně 
nastoupila do angažmá v divadle Rokoko. 
Zde se seznámila s Martou Kubišovou 
a Václavem Neckářem, s nimiž v roce 
1968 vytvořila popové trio Golden kids. 
V roce 1967 hrála hlavní roli v pohádce 
Šíleně smutná princezna, kde ztvárnila 
postavu princezny Helenky, a zahrála si v 
ní právě s Václavem Neckářem.

Začátek 70. let byl poznamenán 
nuceným rozpadem Golden kids, neboť 
tehdejší režim zakázal činnost Martě 
Kubišové, tudíž zbývající dva členové 
souboru se vydali na sólovou dráhu. V té 
době se stala nejexportovanější českou 
zpěvačkou. Točila alba pro zahraniční 
společnosti zemí jako Japonsko 
nebo Západní Německo a pravidelně 
vystupovala na světových festivalech 
a pódiích v zemích jako Kanada nebo 
Kuba. Největší úspěch zaznamenala 
s písní Malovaný džbánku, se kterou 
získala v roce 1977 Grand Prix v polských 
Sopotech. V tom samém roce se objevila 
v hlavní roli dalšího celovečerního fi lmu – 

komedii Jen ho nechte, ať se bojí.

V 80. letech se více soustřeďovala 
na domácí publikum. Natáčela 
pravidelně dlouhohrající desky 
a  podnikala koncertní šňůry. Několik 
let spolupracovala s orchestrem 
Gustava Broma a Jiřím Kornem, 
později měla vlastní program Velká 
neónová láska s doprovodnou 
skupinou Bacily. V roce 1982 
převzala v tehdejším komunistickém 
zřízení titul zasloužilá umělkyně. O rok 
později se provdala za německého 
hudebníka Helmuta Sickela, který pro 
ni zkomponoval řadu písní, včetně hitů 
Čas je proti nám a Sprint. Do poloviny 80. 
let se pravidelně objevovala na druhém 
nebo třetím místě v anketě Zlatý slavík. 
Poté obsazovala nižší příčky, stále však 
patřila mezi nejžádanější interprety.

Po roce 1989 nastal pro Vondráčkovou 
v české populární hudbě útlum. 
Vondráčková však byla s úspěchem 
obsazena do hlavní ženské role Bídníků. 
Vydala Broadway album plné známých 
muzikálových melodií, dvě vánoční alba 
a velmi úspěšný výběr Zlatá Helena 
s  hitem Já půjdu dál.

Dalším milníkem v její kariéře se stal 
rok 2000, kdy vydala album Vodopád, 

plné moderních převážně tanečních 
skladeb. Rok 2001 přinesl další 
úspěchy, ale také rozvod s Helmutem 
Sickelem, za dva roky roku 2003 se 
provdala za Martina Michala. Rok 2006 
jí přinesl velkou, podle mnohých životní 
roli, a sice na bratislavské Nové scéně 
hrála, zpívala a tančila Dolly Leviovou ve 
známém muzikálu Hello, Dolly!.

V druhé polovině roku 2011 Helena 
Vondráčková a její manžel Martin Michal 
prodali svoji uměleckou agenturu MM, 
kterou koupil fl oridský právník Michael 
J. Smith. Vondráčková tak učinila první 
krok k tomu, aby v budoucnu mohla 
vést arbitráž s Českou republikou. 
A konečně si zmiňme tento rok, kdy 
28. října převzala z rukou českého 
prezidenta Miloše Zemana české státní 
vyznamenání, medaili Za zásluhy.

Helena Vondráčková toho stihla za svůj 
život hodně a podle všeho její umělecká 
dráha zdaleka nekončí. Své se o tom dozví 
i naše město. 6.   prosince to vypukne. 
Vondráčkovou doplní skupina Charlie 
band, hostem bude dětský pěvecký sbor 
Fere Angeli. Kdo si stihl koupit lístek, tomu 
přejeme hezký kulturní zážitek.

Helena  Vondráčková  –  vánoční koncert

pokračování z titulní strany
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Hřejivou pohodu u vánočního 
stromečku, v roce 2018 hodně štěstí, 
zdraví, osobních a pracovních úspěchů, 

Vám přeje kolektiv firmy

PF2018
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Jaké recepty se vám automaticky vybaví ve spojení s měsícem prosincem? Samozřejmě, bohatá štědrovečerní večeře a cukroví. Jak ale všichni moc dob-
ře víme, každá rodina má své ověřené recepty, které jsou jednoduše nejlepší. Proto vám přinášíme nápady na dobroty, kterými si můžete zpříjemnit všechny 

ostatní mrazivé dny a hezky se naladit na přicházející vánoční období. Přejeme krásný vánoční čas plný gurmánských a dalších jedinečných zážitků!

Domácí vaječňák
Suroviny:

• 500 ml neslazeného kondenz. mléka
• ½ vanilkového lusku nebo 1 lžička 
vanilkového extraktu
• 350 g krupicového cukru
• 5 žloutků
• 300 ml brandy (množství můžete upravit 
podle chuti)

Postup: 
V kastrůlku svařte kondenzované 
mléko, vanilkový lusk a cukr. Nechte 
částečně vychladnout, a pokud jste 
použili vanilkový lusk, vyjměte ho. 
Dejte žloutky do mísy a postavte nad 
vodní lázeň, za stálého míchání přilijte 
mléčnou směs. Míchejte do zhoustnutí, 

sejměte, nechte zcela vychladnout. 
Pak vmíchejte brandy – doporučené 
množství je orientační, záleží jen na vás. 
Když ho dáte méně, vyniknou jemné 
chutě, více alkoholu naopak zajistí 
trvalejší tekutost. Koňak můžete ještě 
přecedit přes jemné síto.

Něco navíc: Místo brandy můžete použít 
i tradiční tuzemský rum nebo jinou 
podobnou lihovinu.

Zdroje:
www.apetitonline.cz, www.ona.indes.cz

www.recepty.vareni.cz, www.kitchenette.cz

QUINT, spol. s.r.o.
Strojní výroba Katovice
www.quint.cz

HLEDÁME NA HPP

• zámečníky
• svářeče
• obsluhy CNC strojů

NABÍZÍME
• zázemí stabilní firmy
• 13. plat
• možnost profesionálního růstu
• příspěvek na stravování
• zajímavé platové ohodnocení

Kontakt:
studnickav@quint.cz

tel.: 737 243 275
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KULTURNÍ PŘEHLED PROSINEC
Druhý Krampus ve Strakonicích
2. 12. od 17:00
Místo konání: od brány na křižovatce ulic 
Lidická a Ellerova až na prostranství pod 
Hvězdou
KPH - Linha Singers – vánoční koncert
Doba konání: 4. 12. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 190 Kč
Soubor LINHA SINGERS tvoří skupina 
zpěváků a instrumentalistů, jejichž hu-
dební řeč záměrně překračuje hranice 
několika hudebních žánrů. Osobitý způ-
sob přednesu je dán především promy-
šlenou kombinací různých pěveckých 
technik, odvozených z hudby vážné, lido-
vé, šansonu a jazzu.

Vánoční koncert souboru Hlasoň a 
Pošumavské dudácké muziky
10. 12. od 19:00
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 80 Kč
Smíšený sbor Hlasoň se poprvé sešel 
11. září 2011. Po krátké době se počet 
zpěváků ustálil na cca 50 členech.

Vánoční koncert Prácheňského souboru
Doba konání: 12. 12. od 19:00
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 80 Kč

Nezmaři
13. 12. od 19:00
Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 180 Kč
Nezmaři jsou jednou z našich nejstar-
ších a nejpopulárnějších folkových kapel. 
Jejich tvorba se posunula od převzatých 
skladeb světových hvězd s českými texty 
až k téměř výhradně vlastním písničkám, 
které tu a tam doplňují příspěvky spřáte-
lených hudebníků a textařů.
Vánoční dvojkoncert Dětský pěvecký 
sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice
Doba konání: 14. 12. od 17:00 a 19:30
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 90 Kč
Sbor se podílí na pořádání tradičního 
Vánočního koncertu a Jarního rozezpí-
vání ve Strakonicích, účastní se soutěží 
a festivalů (Celostátní přehlídka pěvec-
kých sborů, Porta Musicae, Musicfestival 

Neerpelt, festival Alta Pusteria v Itálii, Za-
hrada písní Praha atd.). V repertoáru jsou 
především vícehlasé úpravy lidových 
písní a hudba 20. století. Ke zkouškám 
se děti scházejí jednou týdně v pátek 
odpolene a dvakrát za rok vyjíždějí na 
víkendové soustředění.

PSH
16. 12. od 20:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 220 Kč
PSH jsou jistotou a také definicí českého 

hiphopu, kterému udávají tvář už od za-
čátku 90. let minulého století.

Jiří Suchý a Jitka Molavcová a or-
chestr divadla Semafor
18. 12. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 390 Kč
Jedna z velkých osobností české kultury, 
Jiří Suchý, se představí dne 18.prosince 
v 19:00 hodin za doprovodu orchest-
ru divadla Semafor pod vedením Jiřího 
Svobody. Společně s jeho dlouholetou 
kolegyní Jitkou Molavcovou nás pozve 
do zlaté éry Semaforu. V programu zazní 
všechny známé písničky, jako např. Pra-
mínek vlasů, Klokočí, Blues pro tebe, Lípa 
zelená, Marnivá sestřenice a další.

Vánoční koncert dětského folklorní-
ho souboru Prácheňáček
22. 12. od 18:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 70 Kč

+420 720 987 731

PŘIVÝDĚLEK VE VAŠEM BYDLIŠTI

zdroj: www.meks-st.cz
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Kemp Luďka Zelenky mi nabízí možnosti, o kterých se mi nezdálo. 
Jsem vděčný, že jsem toho součástí, říká Tomáš Beran.

Tento rozhovor se bude zabývat fotbalem z pohledu devatenáctiletého studenta a talenta, Tomáše Berana. První část rozhovoru „zabředne“ do stra-
konické kopané a osobnostního Tomášovo rozvoje, přičemž nám popíše, jak s fotbalem začal, týmové úspěchy či jeho nynější působení. Část druhá se 
bude pohybovat okolo Kempu Luďka Zelenky, který je zaměřen na mladé fotbalisty. Sám Tomáš Beran polykal tréninkové dávky dvakrát, a to roku 2011 

a 2012, následně se posunul na pozici asistenta trenéra, aby se stal v roce 2017 regulérním trenérem. Přeji vám příjemné fotbalové čtení.

Kdy jsi, Tomáši, začal s fotbalem?

Ve čtyřech letech jsem se šel s tá-
tou podívat ve Strakonicích na fotbal, 
který se mi hned zalíbil, a tak jsem 
se rozhodl, že to zkusím. Otázka byla, 
jestli skončím v bráně nebo budu 

hrát. Nakonec jsem zůstal v poli.

Vzhlížel jsi již jako malý k nějakému 
fotbalistovi či klubu?

Já jsem od malinka veliký fanoušek FC 
Barcelony. Když mi byly 4 roky, tak v té 
době se Lionel Messi začínal prosazovat 
do té top kvality, kterou předvádí dodnes. 
Miluji ho! Na české scéně jsem Sparťa-
nem, což je ale vzhledem k tomu, že táta je 
Plzeňákem a děda byl vždy Slávista trošku 
paradoxní. To, co dnes Sparta předvádí, 
mi to sparťanské srdce trošičku sžírá, ale 
věřím, že se to srdíčko opět ucelí (úsměv), 
a budu mít z předváděné hry radost.

Prošel jsi všemi mládežnickými ka-
tegoriemi ve Strakonicích nebo jsi hrál 
také za jiný klub?

Hrál jsem vždy jen za Strakonice. 
V současnosti hraji pravidelně za 

„Béčko“ mužů s tím, že občas na-
kouknu i do zápasů za „A“ tým. Do 
něj bych se rád probojoval natrvalo.

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými 
soutěžemi?

Samozřejmě, co se týče kvality, mar-
kantní. „Béčko“ hraje třetí A třídu, zatímco 
„Áčko“ kope první A třídu. Jednotlivé sou-
těže jsou skutečně diametrálně odlišné 
především v rychlosti a tvrdosti. Pak také v 
první A třídě hrajou většinou hráči v ideál-
ním fotbalovém věku, ve třetí A třídě buďto 
mladí, kteří nejsou ještě zvyklí na dospělý 
fotbal, nebo již chlapi po čtyřicítce. Takže 
je jasné, že nasazení a předvedená hra 
nejsou na vysoké úrovni.

Jak jsi se zmínil, hraješ v poli. Jaký 
zastáváš primárně post?

Nejvíce se pohybuji jako pravý záložník, v 

této pozici se cítim nejkomfortněji, ale mojí 
výhodou je asi univerzálnost. Myslím si, že 
dokáži zastat jakýkoliv post kromě stopera 
nebo brankáře.

Tvá fyzická schránka mi napoví-
dá, že budeš rychlostním typem, 
což je pro hráče na krajích dost dů-
ležité. Je to tak?

Ano, rychlost je asi mojí hlavní přednos-
tí společně s výškou, kterou je důležité 
správně využívat hlavně v hlavičkových 
soubojích. Jiní spoluhráči jsou zase menší 
než já, takže se do soubojů moc nehrnou, 
ale mají níže těžiště, které jim dopomáhá k 
lepší stabilitě. K té rychlosti mi vždy pomá-
haly i různé atletické disciplíny, konrétně 
v běhu jsem často vyhrával různé školní 
soutěže a pak v těch krajních olympiádách 
jsem se umisťoval pravidelně do sedmé-
ho místa. To pak člověk dokáže na tom 
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hřišti využít. Na druhou stranu mám i plno 
věcí, které bych potřeboval vypilovat.

Povídej.

Obecně v českém fotbale je problém 
v  práci s balónem, technika, první dotyk... 
V zemích jako Německo, Španělsko nebo 
Anglie se s balónem při trénincích pracuje 
mnohem intenzivněji a je to znát. U nás se 
spíš klade důraz na fyzickou připravenost, 
s míčem se trénuje méně. A to je i moje 
indispozice. Dnes se ale tréninkové jed-
notky více posouvají tímto směrem, tak 
snad bude jednou český fotbal vypadat 
jinak, lépe. Dobrý příklad je třeba Antonín 
Barák, bývalý hráč Slavie a současný hráč 
italského Udinese.

Na co nejraději vzpomínáš co se týče 
týmových úspěchů?

Rozhodně na vítězství krajského pře-
boru ve starších žácích (ročník 1996/97) 
pod vedením trenérů Boukalíka a Pintíře. 
To byl podle mě nejlepší žákovský tým, 
co kdy působil ve strakonickém fotbalu. 
Pak za „Béčko“ muže jsme vyhráli soutěž 
okresního přeboru.

Pojďme se zaměřit na Kemp 
Luďka Zelenky, kde nyní dokonce 

trénuješ mladé fotbalisty. Jak ses 
k tomu dostal?

Mamky spolupracovnice syn se jednoho 
z turnusů zúčastnil v roce 2010 a když 
jsem si o tom zjistil určité informace, tak 
jsem se v roce 2011 přihlásil také. Od té 
doby jsem tam byl každý rok, protože se 
mi to prostředí a celkově parta lidí nesku-
tečně zalíbily. Jako hráč jsem tam byl dva 
roky, protože ta věková kategorie hráčů je 
přibližně od 7 do 14 let. Následně jsem se 
stal asistentem trenéra a od tohoto roku 
jsem už trenér.

Kolik je za rok turnusů a jak 
probíhají?

Za léto je pět turnusů a plus k tomu je 
teď novinkou podzimní víkend, v zimě 
bývají 4 turnusy podle prázdnin ve ško-
lách. Turnus probíhá od neděle do pátku v 
podještědském sportovním areálu v Čes-
kém Dubu. Asi 90 dětí se rozděluje cca 
na 8  skupin v  závislosti na věk a každá 
skupina má svého trenéra a jeho pravou 
ruku v  podobě asistenta. Turnus je brán 
samozřejmě především po stránce fot-
balové, nicméně na výchovnou složku se 
také hledí, proto jsou k dispozici i vychova-
telky. Po dobu celého turnusu sbírají děti 

žetony ať už z tréninků nebo jak se chovají, 
jestli si uklízí pokoj apod. Na konci si za ně 
pak mohou pořídit některé fotbalové věci 
jako třeba kopačky. K tomu každý vyfasuje 
míč a kompletní fotbalové oblečení včetně 
dresu. Na konci turnusu se hraje zápas – 
mladí hráči do 14 let proti trenérům a hos-
tům - to je vždy obrovská zábava (úsměv).

Jací konkrétní hosté kemp navštívili?

Řekl bych, že na koho si vzpomeneš 
(smích). Teď můžu střelit jména jako 
například Jindřich Trpišovský, Jaroslav 
Šilhavý, Lukáš Vácha, Jan Nezmar, Jakub 
Děkan nebo Ondra Pavelec. Je vždy na 
nich, zda se ukážou na hodinu, kdy se 
s dětmi vyfotí a dají autogram, nebo zů-
stanou i na noc. Tento kemp nabízí  mož-
nosti, o kterých se mi ani nezdálo. Jsem 
vděčný, že jsem toho součástí.

Co tobě osobně tento kemp dal po 
hráčské stránce, když nebudeme brát 
v potaz tvoje následné koučování?

Turnusy jsou vedené i trenéry z prvních 
lig, ti mají zkušeností doslova na rozdává-
ní, a to pak těm dětem dává hrozně moc. 
Tréninky jsou dělané naprosto jinou meto-
dou než v klubech – nejsou založené na 

fyzickém drilu, ale naopak pouze na práci 
s míčem, a to zábavnou metodou, která 
děti prostě musí bavit. Dochází také tře-
ba k nejrůznějším individuálním soutěžím 
v  technických dovednostech.

Bývá na turnusech Luděk Zelenka 
osobně? Jaký máš k němu vztah?

Když se podíváš na ostatní kempy, 
tak fotbalisti jako Václav Kadlec nebo 
Petr Čech se i z časových důvodů po-
hybují na svých kempech minimálně. 
U Luďka je to jinak, ten tím kempem 
vyloženě žije, což je pro děti a konec-
konců i pro rodiče obrovské lákadlo, 
a  rádi se pak vrací. Vše je na profesi-
onální úrovni. Luděk umí být kamarád, 
ale také vynikající šéf, který na vše do-
hlíží tzv. zhora, a tak to má být. Je to 
férový člověk na správném místě. Já 
jakožto trenér jsem s ním často v  kon-
taktu a vztah k sobě máme rozhodně 
kladný (úsměv). Jeho další prací je ko-
mentování zápasů v České televizi a  je 
fantastické, že vždy vezme s sebou 
do studia třeba šest sedm dětí, které 
z  toho pak mají obrovský zážitek.

Roman Škoda
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