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Václavská pouť po roce ve Strakonicích
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Město dudáků mělo opět příležitost
nabídnout lidem tradiční Václavskou pouť
a spojit tak dav v jednoho člověka. Lidé se
mohli bavit až na několika desítkách kolotočů
a atrakcí, měli možnost navštívit více jak 370
stánků a pociťovat vůni klobás, tureckého
medu, cukrové vaty či mohli sledovat balónky
naplněné héliem.
V pátek, kdy město ještě nezaplňovaly
všemožné stánky, byla pouť jako rok minulý
relativně klidná. K vidění byly hlavně rodiny
s malými dětmi u atrakcí, milovníci zlatého
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moku, kteří neotáleli a barva jejich obličejů
nabírala zajímavě narudlou barvu, ale také
zamilované páry, které se kochaly pouťovým
dárkem od svého protějška. Vrchol pátečního
dne byl, jako každý rok, velký ohňostroj, na
který se shromáždil snad každý návštěvník.
Nutno podotknout, že letošní ohňostroj měl
jiný ohlas než v roce minulém, a to v pozitivním
slova smyslu. V průběhu ohňostroje i po
jeho skončení se nedalo nevšimnout radosti
početných rodin, které mi samy potvrdily, že
se ohňostroj skutečně velice povedl.
pokračování na straně 2
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Václavská pouť po roce ve Strakonicích

Klidnější pátek byl u konce a čekala nás
sobota, která byla opět enormně hektická. Již
v ranních hodinách byla doprava v různých
koutech Strakonic uplně pozastavena, neboť
se na značně velké ploše Strakonic začaly
plnit všemožné stánky. Projít celou pouť
bylo bez pocitu únavy samozřejmě opět
nemožné, leč povedlo se. Společnost mi
dělal, jako skoro každému z návštěvníků,
zkvašený, pouťový nápoj – burčák. Musím jen
potvrdit, že tento sladký nápoj je skutečným
fenoménem strakonické Václavské pouti.
Lidé si jej kupovali po litrech, a to dělalo
radost hlavně prodejcům, kterých zde bylo
požehnaně. Jednoho z nich jsem také
vyzpovídal a dozvěděl jsem se zajímavé věci.
„Na doporučení kamarádů jsme do Strakonic

přijeli prodávat burčák a jsme opravdu
nadšení, že jsme se tak rozhodli. Prodalo se
skoro 1000 litrů, ale hlavně nás překvapilo,
jak jsou jihočeši příjemní a komunikativní,“

překvapil jeden z mnoha Moraváků, který
byl nucen se svojí přítelkyní přespávat až
v hotýlku u Bavorova, jelikož ve Strakonicích
a okolí bylo jednoduše řečeno plno, což svědčí
o všem.
Neděle probíhala v podobném duchu jako
sobota. Malí i velcí nadšenci různých atrakcí
se mohli takřka po celý den pobavit, ale třeba
i vystřelit růži někomu, na kom jim záleží.
Počet lidí, kteří navštívili Václavskou
pouť opět dosahoval maximu z předešlých
let. O přesném počtu netřeba spekulovat,
nicméně je jasné, že poutě jako takové se
těší nesmírné popularitě a lidé vždy přijdou.
Nezbývá nám nic jiného, než se těšit na příští
rok, který dozajista přinese onu pozitivní vlnu
nadšení, kdy se sejdou rodiny a stráví spolu
nezapomenutelné chvíle.
Roman Škoda
Autor fotek - Zuzana Hakrová
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Vzpomínáme na nejbližší, nejen v listopadu
zachovaly právě „lucerničky“ pro mrtvé.
Tedy vyřezaná dýně do podoby strašidelného
obličeje (zapálená svíčka uvnitř) a převlékání do
strašidelných kostýmů.

Podle jedné staré legendy žil Hrozný Jack, který
se vyznačoval takovou krutostí a zlou povahou
(lakomec), že ho nechtěli vzít na nebesa a ani
do pekla. Proto od těch dob musí Hrozný Jack
chodit s vydlabanou tykví a hledat společníka
až do Soudného dne. Proto se někdy svítícím
vydlabaným dýním říká Jackovy lucerny.
Dušičky

Dny se krátí. Začíná mlhavé a pochmurné období
a my se více a více ponořujeme do svých myšlenek
a srdcí, kdy oživujeme vzpomínky na naše nejbližší
– zesnulé. Pomalu nadchází poslední říjnový
večer, kdy se v mnoha zemích světa slaví svátek
Halloween
Magická noc Samhain
Kořeny tohoto svátku musíme hledat ale úplně
jinde, a to v dobách, kdy v Evropě žili Keltové. Nazí,
pomalovaní, modroocí bojovníci, skvělí obchodníci,
obývající oppida a slavící mnohé svátky. Jedním
z těch nejvýznamnějších byl právě Samhain, který
je již znám kolem 1. století před naším letopočtem,
ne-li ještě mnohem dříve.

nebo vystavování za oknem zapálenou svíčku
(dříve kousek uhlí), často ve vyřezané řepě, která
měla bloudícím mrtvým duším posvítit na jejich
cestu a ochránit příbytek před zlomyslnými duchy.
Lidé se také převlékali do starých cárů a malovali
si obličeje, aby se uchránili před zlými duchy.
Irové přicházejí do Ameriky
Největším mezníkem je rok 1840, kdy
do Spojených států amerických přicházejí
přistěhovalci z Evropy (především ze Skotska
a Irska) a přinášejí s sebou svůj, již lidový
anglosaský svátek, který později nese právě
jméno Halloween („Předvečer Všech svatých“/
All-Hallows-eve, 31. říjen). Svátek si podmaňuje

U nás má ale daleko hlubší význam svátek
Všech svatých nebo lidově známější pojmenování
„Dušičky“ – památka zesnulých. Tento poklidný
den, kdy vzpomínáme na ty, kteří už s námi nejsou
a se kterými jsme prožili část svého života, letos
oslaví 1116 let od svého vzniku.
Dušičky oslavují pokoru, skromnost, upomínku
na smrt jako životní zkušenost a vracejí se k těm,
které jsme měli rádi a kteří odešli z tohoto světa.
„Dušičková“ cesta na hřbitov, zdobení hrobů
svíčkami, věnci a květinami, je nejen tichou
vzpomínkou, ale i společenskou událostí, kdy se
spolu scházejí příbuzní, sousedé i známí.
„Tento den by měl být rodinným svátkem,
měli bychom přestat smrt tabuizovat a nakonec

Samhain, podle keltského boha a pána mrtvých
Sow-en, byla tajemná noc na přelomu října
a listopadu, kdy se Keltové loučili s létem, úrodou
a kdy slavili příchod kruté a hladové zimy, ale
i nového roku, který nadcházel v tento den.
Jelikož víra Keltů byla silně propojena s přírodou
a koloběhem života a smrti, věřili, že v tento
čas mizí pomyslná hranice mezi světem živých
a mrtvých. Mysleli si, že se duše zesnulých
v tento čas vracejí zpět na zem, a živí je mohou
navštívit v podsvětí. V noci probíhaly bujaré oslavy,
všude hořely obrovské ohně, které měly duším
zemřelých svítit na cestu do světa, lidé si na sebe
navlékali masky a převleky, aby se chránili před
zlými duchy. Keltové pojímali tento svátek zvesela,
netruchlili. Věřili, že smrt je přirozenou součástí
života.
Křesťanství přináší změnu
Během středověkého půlstoletí, kdy světu vládla
katolická církev, však muselo dojít ke změně. Papež
Bonifác IV. chtěl vymítit všechny pohanské zvyky
a propagovat tak křesťanství mezi lidmi. Proto
oblíbený svátek Samhain nahradil křesťanským
svátkem „Všech svatých (blahoslavených)“/All
Hollows (Saint) Day (1. Listopad), ale i přes to lidé
slavili svátky oba.
Mnohé zvyky, které přinášely tuto tradici, žijí
i dnes. Prostírání večeře i pro zesnulé příbuzné,
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především děti, které se v tento večer vydávají
v maskách a převlecích strašidel a duchů po
domech příbuzných a známých, straší je, a za to
od nich získávají sladkosti a ovoce, tzv. Trick or
treat (Koledu, nebo vám něco provedu).
Započalo to dýní
Noví obyvatelé amerického kontinentu objevili,
pro Evropany v tu dobu neznámé, dýně, které
jsou větší a lépe se hodí k vyřezávání než řepa
používaná na starém kontinentu. Proto se od 19.
století Halloween opět probouzí a popularizuje.
Je tak slaven dokonce ještě více než kdy dříve.
Ze starých zvyků se ve spojitosti s Halloweenem

připustit si ji. Vždyť od počátku lidské kultury
je svět rozdělován na živé a mrtvé. Důležité je
vědomí, že mrtví do našeho života prostě patří,“
říká významný teolog Tomáš Halík.
Nezáleží na tom, jestli slavíte keltský svátek
Samhain, či dnes populárnější Halloween, nebo
naše křesťanské Dušičky, důležité je udržovat
si vzpomínku na naše bližní, kteří již s námi
být přítomně nemohou. Berte proto symbol
zapálené svíčky, který tyto svátky spojuje,
takovým pomyslným světlem, které nadcházející
pochmurné dny trochu rozzáří a vnese do nás
chvilku nostalgie.
Josef Němec
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!
Dnes začínáme u č. p. 44 a 45 tak zvanými Papežovými domy. Než jimi začneme, vzpomeňme,
že kdysi na rohu Lázeňské ulice, kde stával dřevěný kříž, byl malý nízký domek, kde bydlel Antonín
Renner. Ten příchozí nevpouštěl do domu, ale vítal
je těžkou šavlí oblečen do bílého pláště. Zasloužil
se o vybudování Městských sadů /později Rennerových sadů/. A nyní zpět k č. p. 44 kde v přízemí
má příjem a výdej zboží brusič František Preisler
bydlel zde s manželkou Marií a měl dílnu v č.p. 35

celán městu Strakonice, které to nepřijalo a tak vše
přešlo na vdovu paní Papežovou, po jejíž smrti veškerý majetek připadne městu Strakonice. Náhrobek
mu dělal sochař Břetislav Benda. V domě naposledy
bývala Čajovna a vedle sázková kancelář Chance.
V druhém Papežově domě č. p. 45 bydleli strojní
zámečník pan Karel Plášil, tovární dělník Karel Plášil
s manželkou Janou a obuvník Šejtka Jan s manželkou Barborou. Dnes je zde restaurace „U Papeže „
ve spodní časti s terasou s občerstvením pod širým
nebem. Domy jsou pod úrovní silnice. Dříve tomu
tak nebylo. Náměstí bylo sešikmené a do Lázeňské
ulice se dalo jezdit s kravským či koňským potahem.
Pokračujeme k domu č. p. 46, zde bydlel pan Karel
Kratochvíl se svou ženou Annou a měl zde řeznictví
, dále zde bydlel advokát JUDr. Karel Štětina, pan
Chmelec a paní Antonie Kratochvílová v domácnosti.
Dnes je zde Sport Bike P. Skála. Následuje č. p. 47
bývalá sladovna starého pivovaru, v prvním patře byl
„panskej“ hostinec Beseda nebo též Besední dům.
Panskej se říkalo, protože se zde scházela lepší spo-

Řeznictví pana Karla Kratochvíla

s vchodem z Lázeňské ulice od roku 1920. Dále zde
měli dílny, obchody nebo zde bydleli: krejčí František
Voslař, kamnář Theodor Duda, řezník Alois Kreus

Dostavník hotelu U zeleného Orla, 1914

s manželkou Rosálií, řezník Karel Kreus, kočí Josef Jirsa s manželkou Rosálií a dále tovární dělníci
a dělnice paní Marie Halounová, Marie Třeštíková,
Marie Panušková, Marie Jirsová, pánové Alois Krejčí,
Václav Linhart s manželkou Marií a František Němejc s manželkou Bertou. Obuvnickou činnost zde
provozoval pan Julius Macner.
Stavitel Ing. Gustav Papež byl zdejší rodák a zemřel
v roce 1945 v Praze, odkázal domy i obrazy a por-

Pohled z roku 1920

lečnost. Konaly se zde různé kulturní a společenské
akce. Sál v patře pobral až 300 lidí. Své působiště zde měl od roku 1972 pěvecko-hudební spolek
Zvon. Strop budovy na takové akce nebyl stavěný
a tak poslední velkou akcí bylo vystoupení na schůzi 16. února 1891 kandidáta mladočeské strany
za Strakonice a Vodňany. Tuto událost připomíná
už pouze pamětní deska na domě ze 7. 3. 1930.
Ve starém pivovaře pod Besedou bývala hospoda
„Pironcerova“. Dále v domě bydleli: tovární dělník
Eduard Milička, obchodnice Barbora Homerová,
módistka Růžena Štroblová, okresní oﬁciál Ludvík
Báče s manželkou Annou, vrchní tajemník berního
úřadu pan Václav Klich s manželkou Jindřiškou
a dcerou téhož jména, společník pivovaru Jan Neuman s manželkou Alžbětou a bylo zde jěště několik
bytů záměstnanců pivovaru. Kdysi zde bydlel krupař
Stoulil. Posledním domem tohoto pokračování bude
č. p. 48 původně starý zájezdní hostinec „U Černé-

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.
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Pohled -církevní slavnost kolem papežových domů.

ho vorla„ později „U Vorlů“, hoteliérem byl pan Josef
Vorel a po změně nájemce se zde říkalo „U Lišků“ každou neděli zde hrávala hudba Rudolfa Soukupa, naposledy tu pamatuji vedoucího Jana Soukupa. Každou
neděli zde hrávala hudba Rudolfa Soukupa, Jednota
Karla Havlíčka Borovského zde měla uložený svůj prapor, při jehož ukládání nebo vyzvedávání hrála dechová
hudba státní hymnu až do příchodu Němců. Hrávalo
se zde loutkové divadlo a často si vzpomenu na starého pana Křešničku a i na to jak jsem kašpárkovi říkal
v přestávce básničku. Později zde býval zde Gril bar
a nyní Autodíly M. Bydleli zde hoteliér Antonín Liška
s manželkou Boženou, hoteliér Josef Černík s manželkou Františkou a vedoucí restaurace, Václav Novák.
A to je pro dnešek dost a příště začneme č. p. 49.
Jan Malířský

Součastnost: papežovy domy

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

Rest Nápoje

s.r.o.

velkoobchod s nápoji
maloobchod

Po - Pá: 7.30 - 16.30
So:
8.00 - 12.00

mobil: 776 695 600
tel./fax: 383 380 345
Øepice 164, Strakonice

smìr Písek
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RENOVACE VANY – NOVÁ VANA DO STARÉ BEZ BOURÁNÍ
A VŠE PRO KOUPELNY
Firma Renovo-cz Vám chce představit nejlevnější
a nejkvalitnější možný způsob renovace Vaší poškozené
vany. Tento systém umožňuje použití vany za 24 hodin
po montáži. Celková renovace trvá dvě hodiny a je
zcela bez bourání a poškození obkladu.
Použitým materiálem na výrobu vanové vložky na
míru pro Vaši vanu je akrylát, který se používá na výrobu
klasických 100% akrylátových van nabízených na trhu.
Kvalitu dokládáme zárukou 5 let, avšak životnost
100% akrylátové vany je až 50 let.
Akrylátové vanové vložky, jsou vysoce kvalitní,
vyrobené ze 100 % akrylátu. V současné době
lze nalézt na našem trhu dva typy akrylátových
van a to vyrobené ze 100 % akrylátu či ABS desek
s akrylátovým povrchem, které mají menší živostnot
a při poškození jsou neopravitelné
!! POZOR !! na nekvalitní laminátové a plastové vložky.
Praskají a loupe se z nich barva.

Akrylátová vložka musí mít minimálně 4-5 mm.
Nejde jen o sílu akrylátu, ale také o možnou údržbu
akrylátové vany. Při poškození naší vložky je možné
akrylát jednoduše zabrousit a vana vypadá zase jako
nová, což u běžných ABS desek potažené akrylátem
nelze, protože síla akrylátu je u nich v desetinách
milimetru. Jen je za za 100% akrylátové vany vydávají.
Akrylátová vana má spoustu výhod.
Vysokou životnost oproti ABS, velmi dobrou zvukovou
a tepelnou izolaci. Je hygienická a snadno se čistí.
Je UV-rezistentní a snadno se používá a opravuje.
Je velmi lehký snadno se s ním manipuluje. Akryl je
vnímán jako teplý materiál, jak fyzicky, tak i vizuálně.

tel.:728 153 812 si můžete tedy nejen objednat (např.
sprchy, zástěny, keramiku, nábytek, baterie, doplňky, ale
také kategorii luxusní zboží, ve které najdete infrasauny,
hydromasážní vany, bazény a další), ale i nechat se
inspirovat krásným vybavením do koupelny a získat
více informací ohledně našich služeb.
Nově nabízíme výměnu vany v bytovém jádru za
sprchový kout bez bourání s montáží jeden
den za výhodnou cenu. Posuvné dveře k jádru
s bezbarierovým vstupem, zasklívání balkonů a pergol,
žaluzie a sítě proti hmyzu.
PR

Navíc, když už si budete zařizovat novou vanu, ﬁrma
Renovo-cz vám zajistí, zástěnu, umyvadlo, baterii,
koupelnový nábytek, rozvod vody.
Na webových stránkách www.renovo-cz.eu nebo

Rychlé občerstvení pod zlatými oblouky
Zavítáte do McDonaldu jednou za čas a při
každé sváteční návštěvě si při odchodu
s nelibým pocitem v žaludku říkáte, že to zase
na dlouho dobu stačilo, nebo jste pravidelným
hostem a chuti jejich hranolek se nemůžete
nabažit? Ať už se cítíte být blíže jedné či
druhé skupině lidí, není to v celkovém měřítku
nikterak znatelné – největší řetězec rychlých
občerstvení na světě totiž obslouží za jediný
den zhruba osmašedesát milionů zákazníků ve
sto devatenácti zemích světa.

Jak název sám napovídá, společnost založili
jistí bratři McDonaldové, kteří si na počátku
čtyřicátých let otevřeli v Kalifornii malý stánek
s grilovaným masem. Méně se už ví, že o 15
let později firmu, tou dobou již relativně slušně
prosperující, převzal syn českých emigrantů
Ray Kroc, pod jehož vedením započal obrovský
rozmach rychlého občerstvení nejen v zámoří,
ale postupně po celém světě. Avšak i v dnešní
době, kdy v tuzemsku najdeme McDonald´s
prakticky v každém větším městě, je patrné, že
v Americe má tento kult poněkud jiný rozměr
- není proto s podivem, že jsou zde obecně
mnohem rozměrnější také lidé.
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Nabízí se otázka, jak je možné, že se za
několik dekád stal z malého stánku na rohu
mezinárodní koncern, jehož celkový zisk činil
v roce 2012 pět a půl miliardy dolarů. Jsou
dvě věci, které mělo vedení v McDonald´s
vždy skvěle ošetřené – reklama a marketing.
Jejich síla v tomto ohledu je jasně viditelná na
jednoduchém experimentu, který byl proveden
ve státě New York na několika desítkách dětí
předškolního věku. Byly jim předkládány
obrázky významných osobností z americké
historie i současné doby a jejich úkolem
bylo určit, o koho se jedná. Úspěšnost byla
pochopitelně mizivá. Na poslední podobizně byl
Ronald McDonald, onen klaun z reklamy. Jaká
to proměna – všechny děti bez výjimky začaly
okamžitě se zájmem vyprávět, kdo to je a jaké
zábavné věci v televizi dělá. Pět miliard dolarů
se najednou nezdá jako neuvěřitelné číslo.
Vraťme se ale zpátky do středu Evropy
a podívejme se, jak to v „mekáči“ vypadá
z pohledu zaměstnance, v našem případě
brigádnice Martiny, která si v jedné z pražských
poboček vydělává při studiu již tři roky. Jak sama
říká, není to práce pro každého. „První směna
byla vyloženě příšerná. Nic než chaos, ničemu
jsem nerozuměla. Tehdejší vedoucí na mě řval, že
jsem neschopná a po cestě domů jsem měla co
dělat, abych udržela slzy“, vzpomíná. Na rozdíl od
mnohých jiných, kteří velké vypětí kompenzované
nízkým platem nevydrží, zvládla první měsíce
a v současné době již působí jako crew trainer,
tedy ten, kdo zaškoluje nově příchozí.
K otázce kvality nabízeného jídla a surovin se

vyjadřuje poněkud mlhavě. „V časopisu Fresh,
který McDonald´s vydává, se můžete dočíst, jak
vedení jídlo vychvaluje. Vedle toho mám ale kolegy,
kteří po práci tady nemohou fast food ani cítit.
Obrázek si tak můžete udělat sami“, podotýká.
Další věc, u které se Martina pozastavuje, je
složení zákazníků a jejich tělesných proporcí.
„Jelikož jsme v centru, chodí k nám asi 50%
cizinců. Co se ale Čechů týče, lidé ve středním
věku, hlavně muži, vypadají, že sem nezabloudili
náhodou“ glosuje. „V duchu si ale myslím své, když
přijde maminka s obézními dětmi a s úsměvem je
tímhle jídlem krmí“, kroutí hlavou.
Je na zvážení každého, jak často pod „zlaté
oblouky“ zavítá, nicméně experti přes výživu se
shodují, že optimální by bylo nejíst fast food
vůbec. Není jistě dobré otrocky sledovat názory
odborníků, v tomhle případě by ovšem jistě
nebylo od věci dát na jejich doporučení, ubrat
na hranolkách a přidat na pohybu, kterého
máme pro změnu obecně velmi pomálu.
Štěpán Pelán

NABÍDKA PRÁCE
Prodavač/ka

Cukrář/ka

Finanční účetní

Přijmeme do prodejny Pekař v OC Maxim.

požadujeme vyučení v oboru cukrář/ka, praxe
výhodou. Vhodné pro absolventy.

pro Hofmann Personal na Strakonicku. Náplň
práce: účtování faktur přijatých, zápočtů,
vedení agend. Požadujeme min. SŠ vzdělání
ekonomického směru, výborná znalost NJ,
flexibilitu, zkušenosti a praxe výhodou.
Nabízíme odpov. finanční ohodnocení, 13.
a 14. plat, 5 týdnů dovolené, stravenky,
věrnostní bonusy, nástup 1. 11. 2014

Více informací na místě.
OC Maxim- Bezděkovská 30, Strakonice

Product Manager
electronics - prodej elektronických
komponentů pro spol. Tesla Blatná. Požadujeme:
VŠ/SŠ vzdělání technického popř. ekonomického
směru, velmi dobrá znalost AJ slovem i písmem,
min základní orientace v sortimentu el. pasivních
součástek, NJ výhodou, komunikační
dovednosti, samostatnost, systematičnost,
znalost práce na PC, ŘP sk. B.
Volejte JOBSYSTEM, s.r.o.
+420 224 819 391

Elektrikář / elektronik
na dvousměnný provoz. Požadujeme min.
střední odborné vzdělání elektrotechnického
zaměření, vyučení, platnou vyhlášku č.
50/1978 §6, řidičský průkaz skupiny B,
základní znalost řídicího systému Simatic
(výhodou), samostatnost, schopnost pracovat
v kolektivu.

Volejte A MANO, s.r.o.
+420 608 930 502

Zprostředkovatel
obchodu s nemovitostmi a realitami.
Požadujeme alespoň střední odborné (vyučen)
vzdělání.
Volejte Bart Reality, s.r.o.
+420 606 669 026

Šičky hledá
fi Safa Czech Republic - místo výkonu práce
Strakonice, šití autokoberečků, 2-směnný
provoz, možnost přesčasů. Praxe v automotive
podmínkou, zručnost, zkušenost. Mzda 6095 CZK dle výkonu + docházkový bonus +
příspěvek na ubytování a stravné. HPP na
dobu určitou - dlouhodobá příležitost - nástup
ihned. SAFA Czech Republic, s.r.o. Volejte 602
719 619

Volejte HOFMANN WIZARD, s.r.o.
739 593 739

Přijmeme elektrikáře
požadujeme vzdělání SOU/SŠ - elektrikář,
způsobilost dle vyhlášky č.50/1978 Sb., ŘP.
Vhodné pro absolventy.
Volejte Šumava, a.s.
+420 602 558 413

Mistr výroby

+420 382 206 311

na třísměnný provoz. Požadujeme vyučení obor nerozhoduje, vyučení v oboru výhodou.
Vhodné pro absolventy.

pro Hofmann Personal ve Strakonicích.
Nabízíme až 25 000,- Kč/měsíc, PP na dobu
určitou, týden dovolené navíc. Požadujeme
SOU/SŠ tech. směru, praxe v oboru 3 r.,
zkušenost s vedením cca 50 lidí, znalost NJ.
Náplní práce je organizace výroby, rozdělení
a řízení výroby, zodpovědnost za podřízené,
spolupráce na jejich odměňování.

Strojník

Volejte TONAK, a.s.

Volejte HOFMANN WIZARD, s.r.o.

- obsluha finišeru a válce. Požadujeme
alespoň základní vzdělání, ŘP. Nástup ihned.

+420 383 605 313

739 593 739

Technolog výroby

Ošetřovatele

vstřikování plastů. Požadujeme - SŠ vzděl.
technického směru, praxe v oboru vstřikování
plastů, znalost NJ na úrovni středně pokročilý,
uživatelská znalost práce na PC. Náplň práce:
spolupráce při realizaci nových projektů,
vzorkování a testování nových výrobků, řešení
aktuálních problémů. Zlepšování stávajících
výrobních procesů.

skotu - dojiče/ku. Požadujeme alespoň
základní vzdělání.

Volejte HEYCO WERK ČR, s.r.o.

Volejte ZNAKON, a.s.
+420 606 645 881
Předávací technik,
nástupní plat 15.000,- Kč, požadavky ŘP
sk. C+E, profesní průkaz a dig. karta řidiče.
Pracovní náplň: předávání a přejímání vozidel,
zajištění dokumentace (SKT, licence atd),
zajištění chodu vozového parku.
Volejte ŠINDELÁŘ SPEDITION, s.r.o.
+420 731 123 101

Automechanik
na dvousměnný provoz. Požadujeme vyučení
v oboru automechanik, praxe výhodou. Vhodné
pro absolventy.
Volejte Jaroslava Vindišová
+420 602 124 353

Pletař/ka

Volejte HEYCO WERK ČR, s.r.o.
+420 382 206 311

Přijmeme řidiče
MKD. Požadujeme min. základní vzdělání,
vyučení, minim. 2 roky praxe, profesní průkaz,
ŘP skupiny C+E. Nástup ihned.

Volejte Josef Diviš
+420 725 003 241

Prodavač/ka
náplň práce: aktivní prodej zboží a služeb
odborné poradenství a péče o naše zákazníky
zodpovědnost za svěřený úsek požadujeme:
příjemné vystupování a komunikativnost energii
a tah na branku zodpovědnost a spolehlivost
chuť pracovat a učit se novým věcem.
Volejte OKAY Elektrospotřebiče
+420 545 544 511

Volejte STRAKONSPED, s.r.o.
+420 602 113 933

zdroj: UP

3RNXGGRVYp¿UP\KOHGiWH]DPČVWQDQFHYQRYLQiFK0D[LPPĤåHWH]GDUPDXYHĜHMQLWLQ]HUiW
SRGREQpKR]QČQt3RVtODWMHMPĤåHWHQDHPDLOUHGDNFHUHGDNFH#RFPD[LPF]
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Sebepoznání jako výchozí krok k radostnějšímu životu
Slavný švýcarský psycholog C. G. Jung zjistil, že
naše vědomí je jen špička ledovce. Ostatní pohnutky jsou nevědomé (naštěstí, kdoví jakou paseku
by naše mysl nadělala, kdyby je řídila) a ovlivňují
z velké části náš život, který je často nevyzpytatelný a pro mnoho z nás stresující a neuspokojivý.

Rozmarné léto skončilo, snad si ještě užijeme vlídnosti podzimu a s dlouhými zimními večery ke konci
roku zase budeme rekapitulovat krátící se rok 2014,
co se nám povedlo, nebo také nezdařilo a jak to
v příštím roce udělat lépe nebo jinak.
Poznávání sebe sama je nikdy nekončící proces,
bolestný i radostný, objevný i frustrující. Protože tak
jak se známe, je z části jen odraz mínění jiných lidí
a z části iluze o sobě založené na falešných představách. Velký vliv na nás má zařazení do určité sociální
vrstvy, jejíž životní styl a názory přebíráme.
Kdo tedy jsem JÁ?
Přeceňuji se, nebo mám nízké sebevědomí? Nebo jdu
nahoru dolu, od jednoho extrému k druhému? Dokážu
předvídat své reakce? Vím, co od sebe můžu čekat? Nemám v sobě jen emoční chaos, přes který nevidím charakter své osobnosti? Vím, co chci a vím, zda na to mám?

Někteří z nás se snaží na sobě pracovat, moderní je
teď pozitivní myšlení, ale pokud se nezměníme uvnitř, je
to jen plýtvání energií, neboť brzy sklouzneme tam, kde
jsme byli. Zamyslíme-li se nad svou minulostí, můžeme
si všimnout, že naše reakce na určité situace se neustále
opakují, ať už nám výsledek vyhovuje nebo ne. Je třeba
být vnímavý a jít hodně do minulosti. Určitě zjistíme, že
děláme podobné věci neustále dokola a reakce okolního světa jsou tomu, ať se nám to líbí či ne, odpovídající.
Zkusme změnit jen maličkost, nahraďme ustálený vzorec
chování jiným a uvidíme, že i náš život se změní.
Buďme k sobě zároveň i láskyplní a tolerantní neboť,
tato doba na nás klade velké nároky. Všichni se snažíme
vsoukat do té šablony, kterou nám společnost v zastoupení médii podsouvá, a moc si toho života neužíváme.
Grafologie je věda o poznání povahy a osobnosti
z písma. Grafologie a psychologie jsou spolu nerozlučně spjaté. V písmu jsou zastoupeny složky naší
osobnosti jak vědomé, tak nevědomé. Poznáním
těchto vrozených a získaných vlastností můžeme
mnohé změnit, nebo alespoň pochopit.
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Co se týče věcí příštích je dobrým pomocníkem výklad z tarotových karet, neboť něco je nám dáno, ale
budoucnost nedokážeme tak úplně obsáhnout. Tarot
nám pomůže poodkrýt tajemný závoj a prozradit zda
cesta, po které kráčíme, je pro nás vhodná a zda-li naplňujeme tu nejlepší představu o svém životě.
Zkombinováním grafologie a tarotu dostaneme
přesný obraz stávajících vlastností a náhled vývoje do budoucna, který můžeme i ovlivnit, zvolením
jiné cesty nebo změnou stávajících vzorců chování.
Poodhalíme tak roušku tajemství, které každý nosíme ve svém nitru.
Marie Hadrabová (PR)

Každou sobotu
moučník ke kávě

1+1 (0,04 l)
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Psychografologie je metoda, která dokáže vykreslit povahu a charakter člověka od základních,
neměnných dědičných dispozic až k chování v sociálních vztazích- milostných, přátelských i pracovních. Je dobrým pomocníkem při volbě povolání
i partnerském poradenství. Soubor znaků v písmu
dokáže vykreslit rozmanitou strukturu osobnosti
se všemi detaily i zvláštnostmi, neboť každý jsme
jedinečný a máme nárok se rozvinout tzv. v plné
kráse. Osobnost každého jedince je tak mnohovrstevná, že si to lze jen stěží představit. Je třeba si
uvědomit své silné stránky a posílit je a zároveň
si uvědomit i své slabší stránky a mít odvahu je
přijmout, neboť i díky nim jsme celiství.

OC MAXIM Strakonice

reklamní a grafická agentura
digitální tisk · foto obrazy · reklamní polepy
reklamní grafika · letáky · plakáty · katalogy
razítka · kalendáře · vizitky · firemní tiskopisy
potisk trik · reklamní předměty
tónování autoskel · celopolepy aut WRAP
okenní fólie · bezpečnostní fólie
gravírování · CNC fréza - dřevo, plasty,
hliník · řezání laserem - dřevo, plasty
Roset s.r.o. Raisova 1004, 386 01 Strakonice, areál firmy Prima a.s.
www.roset.cz, reklama@roset.cz, tel.: 389 771 390

BEZ BOURÁNÍ, BEZ NÁSTØIKU
MONTÁŽ 2 HODINY
ZÁRUKA 5 LET, ZÁSTÌNY, SANITA

WWW.RENOVO.TYM.CZ
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STUDENTSKÁ RUBRIKA: Mladý redaktor
Jak by to mohlo vypadat v budoucnosti? Nad tím se zamyslela Bára Vránová 6.B
ZŠ Povážská, Strakonice

TAKHLE BY TO NIKDO NECHTĚL
„Tak už je to tady,“ přemýšlí Karin o zítřejším dni
zachumlaná v posteli, „jen jedna noc mě dělí od prvního
dne na osmiletém gymnáziu.“ Natáhne se k nočnímu
stolku a rozsvítí lampičku. Vysune své šuplátko a sáhne
po svém deníku, aby si zaznamenala poslední večer.
„Milý deníčku,“ pronesla šeptem, „je tu poslední noc,
která mě dělí od prvního dne na gymnáziu. Právě ležím
na posteli a v ruce mám svou modrou propisku se
sloní hlavou, kterou jsem dostala od Andrey k svátku.
Doufám, že si tam najdu plno přátel.“ Karin se cítila
unavená. Odložila tedy svůj deník a zhasla. Pomalu se jí
zavírala víčka, až po chvíli usnula.
Nastalo ráno a Karin zazvonil budík. Seběhla dolů do
kuchyně, kde si namazala rohlík máslem, a ve spěchu
vyběhla po schodech zase nahoru s tak plnou pusou,
že nemohla ani mluvit. Přesunula se do koupelny
a vyčistila si zuby. Když už byla v pokoji, oblékla se,
vzala si svou školní tašku a byla připravena vyjít z domu.
Neměla to daleko, proto se vydala po svých. Když se ale
blížila k cíli, zastavila se. Stála u hustého křoví naproti
gymnáziu, ale budova se zdála jiná. Vypadala jako škola
budoucnosti. Najednou kolem ní prošla Andrea. I ona
byla nějaká jiná. Tělo se podobalo spíše robotu. Bylo

sestavené z dílků sešroubovaných k sobě. „Andreo?“
zeptala se Karin. Robot se otočil zády k ní a rozevřela se
mu záda, odkud vyjela malá televize. Chvíli počkala, až
došuměl obraz. Tam se ale objevila skutečná Andrea.
Seděla doma u televize a ﬂákala se. Karin měla co
dělat, aby něco zaslechla přes hlasitý déšť, ale Andrea
s plnou pusou brambůrků odpověděla: „Karin? Moc
ráda tě vidím.“ „To já tebe taky,“ odpověděla Karin
s překvapením, „ale proč nejsi tady venku?“ Andrea
se přisunula blíže ke kameře, z které promítala na
obrazovku. „Já bych se spíše chtěla zeptat, co děláš
venku ty, když to mají lidé zakázané.“ „Vážně? Lidé mají
zakázáno chodit ven?“ s hrůzou se otázala Karin. „Ty jsi
snad přiletěla z Marsu, když nevíš, že už od roku 2620
nesmí nikdo z domu? To bylo nařízeno asi před pěti
lety. Ale věř mi, že je to daleko příjemnější než někam
chodit. Od toho máme naše roboty.“ „Chceš mi tím říct,
že mi teď je nějakých 623 let?“ „To sice nevím, ale mně
bude v lednu čerstvých dvanáct. Nu, jsem ráda, že ses
ukázala, ale teď mě omluv, protože jsem z toho mluvení
příliš unavená.“ drze odpověděla Andrea. Obraz televize
zašuměl a vrátil se zpět do robotova těla.
Karin se už nestihla ani rozloučit. Bylo jí smutno

TAJENKA O CENY
Tajenka z minulého čísla: ZÁŘÍ
Výherci minulého čísla: Jana Petráková, Strakonice a Josef Šetele, Strakonice

z představy, že lidé žijí tímto stylem a nemůže vidět
svou kamarádku. Jestliže nebudou myslet a chodit, ale
sedět na jednom místě, nedokáže si představit, co bude
potom.
„Je čas vše napravit!“ vykřikla Karin hlasitě, aniž
by si všimla, že ji všichni poslouchají. Najednou se
ale začala dít zvláštní věc. Zvonilo, brnělo, cinkalo jí
v hlavě. Zvuk byl docela nepříjemný. Nakonec to byl
budík, který ji vzbudil, celou propocenou ze snu, který
se jí zdál. Když se po pěti minutách vzpamatovala,
zjistila, že má půl hodiny zpoždění. Jenže první
a normální den na gymnáziu nesmí přijít pozdě.
Když seběhla schody do kuchyně a vzala si jablko,
někdo zvonil. Otevřela dveře a tam stála Andrea. Karin
jí okamžitě padla kolem krku a zašeptala jí do ucha:
„Jsem tak šťastná, že tě vidím.“ Andrea se usmála:
„To já taky.“
Nedá se popsat, jak byla po prázdninách ukecaná.
Zmlkla jen v tu chvíli, když jí Karin vyprávěla o svém
snu. Andrea ji ale ujistila, že by jí nic takového
nikdy neudělala. Ten den si dívky užily a do smrti si
ho pamatovaly.

RECEPTY
Jablkový páj
na těsto:
hladká mouka 550 g, máslo 225 g, studená voda 2 lžíce, sůl, 1 špetka
na náplň:
jablka 5 ks, cukr přírodní100 g, vanilkový cukr 1 balíček,
hladká mouka 50 g, skořice 1 lžička, vejce (k potření těsta) 1 ks
krém karamelový (k podávání)
Z mouky, vychlazeného a na kousky
nakrájeného másla a vody vypracujte
těsto. Podle potřeby a savosti mouky
přidejte 2 (a více) lžíce studené vody.
Těsto ze začátku připomíná hrubou
drobenku. Těsto zpracovávejte rychle
a studenýma rukama. Hotové pak rozdělte na dvě části, zabalte do potravinové fólie a dejte do lednice alespoň
na hodinu (možné i déle / přes noc). Po vychlazení vmačkejte jednu část těsta
do kulaté koláčové formy, vypracujte zvýšený okraj. Poklaďte jej vytvořenou náplní z omytých a oloupaných jablek nakrájených na stejnoměrné dílky. Smíchejte s přírodním a vanilkovým cukrem, moukou a skořicí.

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz (do
24.10.2014) do předmětu zadejte heslo: křížovka. Nebo pište na adresu: Povážská 266, Strakonice 386
01, na obálku napište opět heslo: křížovka. Dva výherce uveřejníme v příštím čísle novin Maxim společně
s řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 7.11..2014 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.
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Z druhé části těsta vytvarujte jakousi poklici, překryjte jí koláč, propíchejte vidličkou a potřete rozšlehaným vejcem.
Pečte v předehřáté troubě asi 60 minut (až jablka začnou probublávat a povrch
zlátnout). Koláč nechte důkladně vychladnout a teprve potom krájejte.
Podávat můžete přelitý karamelovým krémem.

www.recepty.cz/

Ekompilace a Vypsaná ﬁXa již dvacet let na scéně
názvem EKOMPILACE. Na tomto disku se nachází
dvacet skladeb, kdy od jedné kapely můžete uslyšet
vždy dvě písně.
Jednou z takových kapel, která nahrála své dva
songy a také vystoupila začátkem září v letním kině
ve Strakonicích, byla kapela Vypsaná ﬁXa, která
letos slaví dvacet let své existence.
„Pro své fanoušky jsme připravili od října dvacet
koncertů ve dvaceti městech po celé zemi. Na
každém koncertu by měl být host, který zahraje
na pozoun v písni Krásný smutný den. Pak by se
všichni tito hosté měli sejít v Lucerně, kde celá
šňůra vyvrcholí. Jako předkapela na těchto akcích
vystoupíme také my a zahrajeme písně z absolutních
prvopočátků naší party – proto se celá tour jmenuje
„Před náma hrajeme my,“ uvádí na pravou míru
Márdi, hlavní frontman.

Může mít rocková hudba a třídění odpadů něco
společného? Odpověď je naprosto jasná, ano může.
Již pět let existuje projekt Čistý festival, díky kterému
se třídí odpad dokonce na více než dvaceti rockových
festivalech. V rámci tohoto projektu proběhl ve
všech krajích České republiky výběr rockových
kapel, kterým bylo umožněno natočit svou tvorbu
v nahrávacím studiu Franz Kavkaz a z vybraných
skladeb vzniklo společné CD, které bylo vydáno pod

Vypsaná ﬁXa spolupracovala na tvorbě hudby ke
dvěma českým ﬁlmům – k Václavovi a ke Čtyřem
sluncím A vůbec to nebylo jednoduché.
„U Václava to bylo docela v pohodě – tam skládal
ﬁlmovou hudbu Honza Muchow a naše už dávno
nahrané písně byly prostě jen použity. Film Čtyři
slunce nám dal zabrat mnohem víc. Tam jsme si na
chalupě pouštěli natočený ﬁlm bez hudby a nakonec
musel vzniknout ﬁlm s hudbou. No a to bylo na nás
(úsměv). Jediná výhoda byla ta, že jsem nemusel

psát texty, ale ta pak skončila, protože k ﬁlmu
vzniklo EP a tam jsou nahrané písně inspirované
přímo tímto ﬁlmem – a tam už jsem texty napsat
musel. Od režiséra Bohdana Slámy to byla opravdu
velká důvěra, protože v podstatě vsadil na naprosté
outsidery.“
Mimo to se Márdi objevil v epizodní roli ve ﬁlmu
Václav, kde si zahrál po boku hlavního hrdiny,
kterého ztvárnil Ivan Trojan. „Bylo to dost trapné a
vůbec mi to nešlo. Ještě ke všemu jsem jim zničil
drahou atrapu půllitru a způsobil časový skluz.
Hrůza,“ nerad vzpomíná na natáčení.
Ve Strakonicích již několikrát vystupovali, ale město
samotné moc neznají. Jsou ale rádi, že i Strakonice
se přidaly k projektu Ekompilace. „Je to projekt,
který má za cíl, že podporuje, propaguje a hlavně učí
lidi třídit odpad. A to je podle nás dobrá věc a rádi
jsme ho podpořili,“ říká.
Sny by se měly plnit. Vypsaná ﬁXa by ráda někdy
vystoupila na Glastonbury, pokud by je někdo pozval,
ale také by byli potěšeni, kdyby je režisér Tarantino
požádal o nějakou tu jejich píseň do nějakého
seriálu, neboť do kina – podle jejich slov – už nikdo
moc nechodí.
„Ale to jsou jen sny. Musíme vydržet, a jak říkají
fotbaloví experti o poločase – může se stát cokoliv,“
usmívá se Márdi.
Josef Němec
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SPORT
Před závodem jsem musela podepsat revers, a to mi zvedlo adrenalin
dokonale, říká účastnice závodu SpartanRace Barbora Janochová.
parťákem slušivou medaili, tričko SpartanRace a také
banán. „A to se vyplatí,“ směje se Barbora.
Další věc, která stojí za zmínku, vychází z podepsání
reversu. Ještě před samotným závodem je každý
účastník povinen podepsat souhlas, že se vše bude
odehrávat na vlastní nebezpečí. „Tady ve skutečnosti
podepisujete v podstatě to, že můžete ochrnout nebo
i dokonce umřít. A to mi tedy zvedlo adrenalinovou
hladinu dokonale,“ tak trochu šokuje. „Když ale
budete vše dělat se zvýšenou pozorností a jste dobře
fyzicky připraveni, nemělo by se nic vážného stát,“

foto: fotky oﬁciálních fotografů pro Spartan Race

Máme za sebou již ty nejslunnější letní dny, tudíž
nebude rozhodně na škodu, když si připomeneme
jednu událost, která se na začátku krásného,
hřejícího času konala. Jde o jeden, širší veřejností
zatím nepříliš známý závod, jenž se konal 1. června
tohoto roku a jednou z aktérek byla také strakonická
rodačka, nebojácná to slečna, Barbora Janochová
se svým kamarádem Vojtou. O čem že se vede
vlastně řeč? Řeč se vede, věrní čtenáři, o závodě
SpartanRace.
Spartanrace je přední světový překážkový závod
založen fanoušky extrémních sportovních akcí. Závod
byl založen roku 2010 s jednoduchým cílem: vytvořit
seriózní výzvu pro odhodlané sportovce, kteří hledají
alternativní vytrvalostní závod.

vytvořila Bára dvoučlenný tým, pořídili si společně
symbolicky „drsňácká“ trička s lebkou hrající na
kytaru a v libereckém areálu Vesec na ně čekala
doslova životní výzva.
Závod byl velmi náročný, nicméně pocity po uplynutí
závodu byly takřka jen pozitivní. „Závod jsme si chtěli
hlavně užít a přežít, a to se povedlo,“ hlesla. „Bylo to
velmi těžké, pro mě byl nejtěžší šplh na zabláceném
laně. Výšky mi nedělají zrovna dobře a strašně to
klouzalo - třicet trestných angličáků mě neminulo. Jinak
ale vážně super,“radovala se. „Je to vlastně skutečně
tak, jak tvrdí heslo SpartanRace: ‚Pochopíš až v cíli‘.
Musím říct, že to tak je.V cíli jsem opravdu pochopila,“
říká uznale Bára, která obdržela po závoděse svým

Jak název napovídá, jedná se o velmi náročný
závod „chlapů z ocele“, leč i dívky mají povoleno se
závodu zúčastnit. Tento překážkový běh je určen
k otestování své silové odolnosti, rychlosti, vytrvalosti
a v neposlední řadě zručnosti. Naučí někdy až
nemožné – stát tváří v tvář nepřízni osudu. Jedinec
se pokouší zdolat náročné dráhy v terénu, jež jsou
promáčené, plné bláta či disponují jinými přírodními
překážkami.
Barbora Janochová, která sport miluje, dlouho
nepřemýšlela a vybrala si právě tuto sportovní
akci. Zřejmě nejeden čtenář si může klást otázku,
proč si zrovna dívka vybere tento speciﬁcký závod.
Zeptejme se tedy raději Báry. „Ráda zkouším nové
věci a SpartanRace pro mě byla obrovská výzva.
Chtěla jsem zjistit, co ve mně ve skutečnosti
je a také jak se poperu s překážkami v blátě,“
vysvětluje. S již zmíněným kamarádem Vojtou
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foto: fotky oﬁciálních fotografů pro Spartan Race

foto: osobní archiv Barbory Janochové

přeci jen Bára uklidňuje eventuální zájemce.
Bára nepochybuje, že se v budoucnosti zúčastní
závodu SpartanRace znova. Příští rok by ráda zvládla
všechny tři úrovně -Sprint (5+km), Super (13+km)
a Beast (21 km+), aby získala tak „trifectu“ - medaili
ze všech tří úrovní. „A byla bych tak správný Sparťan,“
dovršuje s úsměvem Barbora Janochová.
Roman Škoda

Akce, která jde podle plánu, není žádná akce
– říká kytarista kapely When It Rains.
jsme tři basáky. Co fungujeme na scéně, změnili
jsme zpěvačku, bubeníka a přibrali saxofonistu.
Přirozeně se také mění naše hudební zaměření
a styl. Přes původní rock na acoustic/alternative
a teď do pop-rocku, což můžete slyšet na novém
EP nebo připravovaném klipu.
Kolik času zabere cvičení na kytaru a zkoušení s kapelou?
Cvičení na kytaru mi moc času nezabere,
věnuji mu minimum času, pak se pochopitelně
nemůžu divit, že se nezlepšuji. Samozřejmě si
brnkám skoro pořád, o poctivém cvičené však
nemůže být řeč. Se spoluhráči se scházíme,
jak to jen jde, ale času je málo a zvláště
v šesti lidech to není vždy snadné. Je to ale
jako všechno o prioritách, nějaký ten čase se
o víkendu vždy najde.
Jakým způsobem probíhá domlouvání koncertů?
Studenti strakonického gymnázia dávají již celou
řadu let vzniknout hudebním uskupením, která se
s větší či menší pravidelností objevují na prknech
místních pódií. Zatímco členové kapel jako The
Average, Rivers nebo velmi populárních Bags
již branami gymplu nějaký ten pátek neprochází,
hudebníci z When It Rains jej z většiny opustili
teprve nedávno. V současné době hrají ve složení
Hanka Buchtelová(zpěv), Filip Kotrnoch(kytara),

rokem jsem začal chodit na kytarový kroužek do
DDM, ale po dvou letech jsem toho nechal, protože
jsem patřil mezi nejhorší (směje se).
Kdy a jak se zrodila myšlenka založení kapely
a jak vypadaly její začátky?
Když nám bylo 13, zatoužili jsme hrát na stejných
pódiích jako tehdejší strakoničtí interpreti, kterých
bylo a je dost, tehdy to přece jen ještě nebylo ono.

Dřív jsme psali snad do všech klubů
a hudebních soutěží se zájmem si zahrát, pak
si nás ale naštěstí všiml manažer Bags Petr
Chalupný a rozhodl se nás vzít pod svá křídla,
za což jsme mu moc vděční. Teď vše zařizuje on.
Máte za sebou nějaký koncert, který pro vás
byl něčím speciální?
Já osobně bych jako náš doposud nejlepší
koncert hodnotil křest našeho prvního EP It's
Not A Miracle. Byla to námi pořádaná akce
a přišlo tam strašně moc lidí, za což jsme rádi
a parádně jsme si to užili.
Potkala vás po dobu vašeho účinkování nějaká nepříjemnost?
Akce, na které jde všechno podle plánu, není
pořádná akce. Hned při našem prvním koncertu
si tehdejší bubeník Denny při přelézání plotu
do zkušebny rozřízl ruku a následně hrál
s několika čerstvými stehy. A pak - vždycky
něco zapomeneme.
Štěpán Pelán

Martin Jelínek(kytara), Štěpán Komrska(saxofon), Jiří
Říhá(baskytara) a Patrik Paterna(bicí). V rozhovoru s
Martinem se dozvíme o tom, jak on sám s muzikou
začínal a kterak kapela vznikala a dále se rozvíjela.
Kdy jsi začal hrát na kytaru a co tě k tomu vedlo?
Už je to dlouho, takže přesně nevím, ale hrát jsem
začínal po vzoru táty. Někdy mezi šestým a desátým

When It Rains jsme dali dohromady s kytaristou
Filipem v podstatě uměle – vyhlídli jsme si lidi, které
jsme ani neznali, snad s výjimkou basáka Jirky,
a postupně jsme zaplnili všechny důležité posty.
Co se v kapele od jejího počátku změnilo?
Od úplných počátků When It Rains se změnilo
určitě složení. Měli jsme několik bubeníků, zkoušeli
15

HLEDÁME RODINNÉHO BANKÉŘE
Místo vaší působnosti bude v kanceláři pro Strakonice a okolí

KOHO HLEDÁME?
Aktivní, cílevědomé a obchodně zdatné kandidáty,
schopné samostatné i týmové práce, vysoce
proklientsky orientované a s vynikajícími
organizačními a komunikačními schopnostmi.

Pomozte nám udržet naše výjimečné postavení
na českém trhu a my vám umožníme nastartovat
kariéru a posunout se mezi nejlepší obchodníky
a odborníky v oblasti ﬁnancí.

CO NABÍZÍME?
Výrazně více než je obvyklý standard – vysokou
úroveň obchodu, zaškolení a následné vzdělávání
zdarma a vysokou provizní složku.
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Vaše strukturované životopisy zasílejte na:
david.stadlik@mpss.cz nebo volejte 606 073 153

