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SOŠ a SOU Sušice nabízí
absolventům oboru Kadeřník nové 
a netradiční nástavbové studium
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Stanislav Brázda:
Zapnutým telefonem na dovolené

přenášíme stres na okolí

Jedinečná železniční show v Česku

Jestliže jste během jarních úklidů do−
ma objevili ztracený poklad v podobě
prstenů, zlatých zubů, zlatých i stří −
brných mincí, broží, řetízků či jiných
šperků nebo třeba i stříbrných 
př í borů, neváhejte nás navštívit ve

Zlaté Bance na adrese
Lanno va Třída 55/31,
České Budějovice, kde
Vaši vzácnost promění−
me v peníze, mnohdy
v částky přesahující až
desetitisíce korun, a to
v povánočním období
jistě každý ocení.

Vaše šperky mají
v uto chvíli velmi výhodnou cenu,
tak proč toho nevyužít.

„Cena za 1kg ryzího zlata šplhá
k částce až 980 000 Kč, což je 
980 Kč za 1 gram. Mnohdy je přitom
zlato veřejností podceňováno, např.
nevzhledné zubní korunky, které čas−
to končí přímo v zubních ordinacích
nebo doma odložené v šuplíku, je
možné proměnit v částky pohybující
se kolem 2000 až 4 000 Kč,“ konsta−
tuje manažer Zlaté Banky.

Paní Dvořáková objevila při jed−
nom z úklidů zlaté šperky po prarodi−
čích. „Našla jsem doma pár starých
zašlých prstýnků a roztrhaných řetíz−

ků po babičce, jsou nemoderní
a vnoučata je nechtějí. Tak jsem se
rozhodla zjistit, kolik bych mohla do−
stat peněz, když stejně jen doma leží
nevyužité. Hodnota mého pokladu
nakonec dosáhla částky 15 000 Kč,“

popisuje s radostí.
Výhodou Zlaté Ban −

 ky je především skvě−
lý kurz na výkup dra−
hých kovů. Kromě se−
riózního a kompetent−
ního stanovení ceny
nabízíme také odbor−
né poradenství a sa−
mozřejmostí je osobní

a individuální přístup ke každému 
zákazníkovi. Spokojenost našich kli−
entů je nám dokazována jejich zvy −
šujícím se počtem, a to díky tomu, že
zákazníci šíří dál naše dobré jméno.
Tak neváhejte a přijďte také do Zlaté
Banky a přesvědčte se, že je tomu
skutečně tak.

Lannova třída 55/31, 
České Budějovice 

– naproti OD Prior

Otvírací doba: 
Po – Pá : 09:00 – 18:00

Telefon: +420 383 134 426

Zlatá Horečka
Zlatá Banka vykupuje za výhodné 

ceny Vaše zlaté šperky!
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Narodila se v jižních Čechách, po−
chází z Týna nad Vltavou, a ač ji
někteří tvrdili, že nikdy nebude
slavnější dál než za starým Vltavo −
týnským mostem, vytřela jim zrak.
Prošla X Factorem, konkurzy
a dnes září v úžasné hudební muzi−
kálové komedii Mýdlový princ, kte−
rý vznikl na motivy písní Václava
Neckáře. Pavlína Ďuriačová je kus
mladé ženské s grácií!

Nemá sice postavu modelky, což
o sobě dobře ví, ale její plnoštíhlý
vzhled jí dodává neskutečné charis−
ma. A když to Pavlína na jevišti roz−
balí, nebo když zazpívá slavné
Hallelujah, všichni mají – jak Slo vá ci
rádi říkají – „zimomriavky“, tedy husí
kůži. Milá, usměvavá, pohybově
skvěle nadaná a hlas má jako zvon.

„Za to, že zpívám, vděčím mam−
ce. Ta to rozpoznala, když jsem 
byla malá. Dovedla mě do Základní
umělecké školy v Týně nad Vlta −
vou. Zpěváci se tam museli učit
hrát i na nějaký nástroj a mě přidě−
lili klavír. Horší to bylo se zpěvem,
protože v Týně se učilo jen operní
pojetí a já chtěla dělal pop,“ vzpo−
míná Pavlína Ďuriačová, jejíž do−
movskou scénou je momentálně
Divadlo Broadway.

Šla na konzervatoř, kde studova−
la opět klavír. „Kantorka z Týna mi
řekla, že ke studiu zpěvu nejsem
vhodná. Dost se mě to dotklo,“ ří−
ká zpěvačka.

Když přišel boom SuperStar, při−
hlásila se do druhého ročníku.
Porotci se jí opět dotkli. Místo to−
ho, že měli ocenit její kumšt
a skvělý hlas, sledovali postavu.
„Zarazili mě uprostřed písně od
Whitney Houston a řekli: Vás ne−
hledáme, vás nechceme!“

Pavlína, stejně jako řada dalších
pochopila, že tyhle soutěže nejsou
v mnohém o tom, zda někdo umí
či neumí, ale jak vypadá, respekti−
ve, kdo je komu sympatický.

Pavlína, bodrá Jihočeška, se ne−
dala odradit. Když se pak dostala
do X Factoru, produkční v televizi jí
řekl, že musí zhubnout aspoň 
12 kilo. Potila téměř krev a shodila
16. Když jí pak viděl skladatel
Ondřej Soukup, naštval se!

„Máte hlas jak zvon a ten se musí
opírat do velkého těla. Proboha,
okamžitě přestaňte s tím hubnu−
tím,“ řekl jí. A to Pavlína věděla, že
výrazná postava k ní zkrátka patří. 

Prošla si soutěží Hlas Česko
Slovenska. Když se dostala skoro
do finále, řekl jí jeden z porotců, že
„teď už to není jen o zpěvu“. Opět
se jí to dotklo a zařekla se, že do
soutěže už nikdy! 

Začala zpívat s kapelou, a když
se před dvěma lety ozval režisér
Radek Balaš s nabídkou na roli do
Mýdlového prince, věděla, že to je
to, co jí otevře dveře. A otevřelo.

Diváci jsou z jejího vystoupení
vždy doslova hotoví.

„Ona zpívá, hýbe se, je vtipná.
Neskutečně jí to sluší. Mýdláka
jsem viděla snad dvanáctkrát
a většinou s Pavlínou a ona je
pros tě boží. Ona být v USA, dosta−
ne se do Hollywoodu, protože má
i velký herecký talent,“ svěřila se
Rozhledu milovnice muzikálů paní
Zdena.

Pavlína studuje na Jihočeské 
univerzitě, cestuje mezi Prahou,
Týnem i Pískem, kde v ZUŠ vyuču−
je klavír, protože ji těší práce s dět−
mi, a vede i vlastní pěvecký sbor. 

Nyní získala nově i roli v muzikálu
Bonnie a Clyde v Hudebním diva−
dle Karlín. A jak říká, je šťastná, že
radost z jejích úspěchů mají její
dva nejvěrnější diváci – maminka
a přítel Marek. Pavlína Ďuriačová
má před sebou jistě ohromnou ka−
riéru a ještě to všem rozhodně
nandá! (pru)

(Ne)kvalitní voda
Jihočeští hygienici po roce opět
kontrolují přírodní koupaliště. Až na
některé výjimky je stav vody v rybní−
cích relativně dobrý. Trvalý zákaz
koupání vydali jen na veřejné pláži
Vojníkov na Orlické přehradě. Zhor −
šené podmínky pro koupání jsou
nyní i ve Staňkovském rybníku na
Jindřichohradecku. Nedoporu čují
zde koupání malým dětem, těhot−
ným ženám a lidem s alergiemi či
oslabeným imunitním systémem.
Jinde je stav poměrně dobrý.

Voraři v UNESCO
Na seznamu nehmotného kulturního
dědictví UNESCO možná časem při−
bude další zápis. Snaží se o to členo−
vé vorařského spolku Vltavan z Pur −
karce na Českobudějovicku. Právě
zdejší obec je jednou z nejznáměj−
ších vorařských bašť u nás. Purka −
rec je jedinou jihočeskou lokalitou ze
čtyř v republice neodmyslitelně 
spjatou s vorařstvím, kde se dřevo
plavilo už před 250 lety. K zapsání do
UNESCO musí splnit žadatelé něko−
lik náležitostí a výbor v Paříži pak roz−
hodne.

DUDÁCI NA JIHU 
Už po 22. se letos ve Strakonicích
uskuteční Mezinárodní dudácký fes−
tival, který se koná každé dva roky.
Pořadatelé předpokládají, že se výji−
mečné akce, kterou žije vždy celé
město, zúčastní na 20 tisíc lidí.
Konat se bude od 25. do 28. srpna
a přijede na něj na 1300 umělců
z ce lého světa, kteří se představí na
sedmi scénách. Letos poprvé nebu−
dou návštěvníci platit vstupné.  

KOZEL VE ZNAKU 
Asi jeden z nejkurióznějších a mož−
ná nejkontroverznějších praporů
měst v ČR bude mít jihočeské Vla −
chovo Březí. Ve veřejné anketě zvítě−
zil návrh, kterým je jednobarevný
modrý podklad a na něm uprostřed
bílý kozel. Ten nyní vedení města
odešle k posouzení heraldickému
podvýboru parlamentu. Původ po−
divného znaku sahá do uplynulých
staletí, kdy členové řeznického ce−
chu na sv. Jakuba vytáhli ozdobené−
ho živého kozla na věž a shodili do−
lů. Tam ho druhá část řezníků pod−
řízla a krev se prodávala jako lék na
různé druhy nemocí. V současnosti
se už každých pět let shazuje pouze
atrapa zvířete. (pru)

Pavlína Ďuriačová
je kus ženské s grácií

Pavlína Ďuriačová
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Vzdělání pro dospělé:
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium
Předškolní a mimoškolní pedagogika – jednoleté zkrácené studium
Mechanik el. zař. – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení, MZ
Strážník městské policie – 3leté nástavbové dálkové studium

– 2leté nástavbové denní studium.
Příměstský jazykový tábor – výuka anglického a německého jazyka.

bližší info: borikova@seznam.cz, 728 531 441.

Základní škola – s nadstandardním výukovým programem
jazykového zaměření

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium se zaměřením: 
� Veřejná správa a právo � Diplomatický protokol � Cestovní ruch �

Floristka – čtyřleté denní studium
POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vzdělání dospělých
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium se zaměřením:
� Veřejná správa � Cestovní ruch �

Podnikání – tříleté dálkové studium
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném oboru

nebo maturita

Základní škola, Střední odborná škola 
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 313

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: 
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup ke studentům.
Přijímáme jako jediná škola v kraji na všechny obory 

bez přijímacích zkoušek!

NOVINKY
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Kroupy zabily čapí
rodinku

Ještě nebylo ani pořádné vedro,
a části Jihočeského kraje decimují
ničivé bouřky, včetně krupobití. Už po
třetí za jediný týden řádila bouřka
v jižních Čechách, ale i na dalších
místech, kde přívalový déšť zaplavil
silnice, částečně domy a kroupy na−
páchaly škody za statisíce. V Ma lon −
tech na Česko  krumlovsku navíc
kroupy velikosti pingpongových míč−
ků umlátili čapí samici a mláďata!

Lidem z Malont bylo do breku.
Nejenom z rozbitých střech, oken či
skleníků, anebo úrody. Když ale asi
patnáctiminutová smršť v pátek na−

večer ustala, zjistili místní, že obětí
živlu se stala čapí rodinka.

„Čapí máma je chránila, ale neu−
chránila. Ty kroupy je všechny
umlátily k smrti. Sundali jsme je
z komína, byl to žalostný pohled,
člověku se derou slzy do očí,“
řekl starosta Vladimír Malý.

Silné bouřky postihly část napří−
klad i Strakonicko, Táborsko či
Prachaticko. Nejčastěji se jednalo
rozbité střechy, poškozená auta
a zničenou úrodu. 

Podle meteorologů se na podob−
né extrémní lokální jevy musíme 
připravit, a to přesto, že nejsou 
extrémní vedra jako loni v létě. 

Podle meteorologů skutečně sta−
čí opravdu dva tři dny okolo pěta−
dvaceti sedmadvaceti stupňů Celsia
a vytvoří se oblačnost, která pak za−
sáhne určitá místa a srážky spad−
nou na jedno místo. (pru)

Katolická církev podala jen v Jiho −
českém kraji na 150 žalob na kraj, 
obce, firmy i soukromé osoby na na−
vrácení údajného jejich majetku v rám−
ci církevních restitucí. Poté, co jiho−
český hejtman Jiří Zimola žádal otev−
řeným dopisem biskupa Vlasti mi la
Kročila o přehodnocení žalob, a nesta−
lo se nic, přišla odveta. Jihočeský kraj
je nyní předkladatelem návrhu zákona,
aby církve náhrady za majetek, tedy fi−
nance, které získají místo domů, lesů
či polností, danily. 

Ovšem kvůli tomu se rozhořela do−
slova válka mezi církví a krajem, po−
tažmo mezi kardinálem Domini kem
Dukou a hejtmanem Jiřím Zimolou. 

Když vy nám žaloby, tak my vám
daně a nový zákon, to budete koukat!
Alespoň takhle hezky, jihočesky by
se to dalo shrnout. Hejtman Zimola
sice odmítá, že by šlo o mstu, ale

připouští, že je to reakce, která po
předchozí akci následovala.

„Jde nám jen o to, aby si byli všich−
ni rovni a aby i církve platily daně.
Dostáváme se totiž do situace, kdy je
jedna specifická skupina daňových
poplatníků, ve srovnání s ostatními,
systémově zvýhodňována, aniž by pro
to byl relevantní důvod,“ uvedl k návr−
hu zákona o zdanění Jiří Zimola  s tím,
že se tedy kvůli této situaci rozhodl vy−
užít zákonodárnou pravomoc kraje.

„Motivem novely není zpochybnění
procesu morální a hmotné satisfakce
církví a náboženských společností za
historické křivdy, ale úsilí o narovnání
stávajícího postavení církví v souladu
s právním řádem České republiky,“
zdůraznil Zimola, který dodává, že
postupy žalujících církevních subjek−
tů nejsou náhodné ani ojedinělé a ze−
jména v případě římskokatolické 

církve nesou systémové prvky, které
není možné přehlížet. 

„Zmiňované aktivity církví vyvolávají
značné obavy stávajících vlastníků,
kteří majetky nabyli v dobré víře,
obvyk lými postupy a podle práva.
Očeká vám, že na základě vyjádření
a postupů našich právníků budou sou−
dy jednotlivé spory rozhodovat v náš
prospěch,“ dodal Zimola.

Církevní představitelé na jihu Čech
se k postupu hejtmana a kraje zatím
nevyjádřili. Zato lidovci zuří a považují
návrh za skandální akt msty kraje prá−
vě za žaloby na majetek. Někteří do−
konce tvrdí, že je to snaha ČSSD zalí−
bit se lidem před krajskými volbami.
I to ale hejtman a zastupitelé z jeho
strany odmítají. Kardinál a arcibiskup
Dominik Duka se nechal slyšet, že ne−
bude váhat celou věc případně hnát až
k Ústavnímu soudu. (pru)

Kraj žádá o danění náhrad za církevní majetek

Skončí konečně šaráda trvající mno−
ho let okolo vepřínu v Letech u Písku,
který stojí na místě, kde za II. světové
války stál internační tábor pro Romy?
Vláda totiž opět jedná o jeho možném
odkupu a zbourání, aby byl splněn
slib, že právě zde by měl být pomník
více než 300 lidí, kteří zde zahynuli 
a další odešli do Osvětimi…

Prozatímní památník je asi o půl ki−
lometru vedle. Vláda do něj před lety
investovala asi 20 milionů korun, jen−
že zástupcům, romských organizací

to nestačí. „Chceme,
aby to bylo tam, co
tábor byl. Je nedů−
stojné, aby tam, co
byli vězněni a umírali
naši příbuzní, naše
rodiny, se rochňala
prasata,“ řekl aktivis−
ta Čeněk Růžička.

„Skutečně jedná−
me o možnosti vy−
koupit vepřín od soukromé společ−
nosti. Vše je otázka dalších jednání.

Zatím se rozcházíme v ceně za ná−
hradu za objekty, které zde stojí.

Variant je několik,“ uvedl ministr kul−
tury a Jihočech Daniel Herman.

Před lety byla cena, kterou by
společnost požadovala, okolo 200
až 300 milionů korun. Dnes může
být i vyšší. Kolik přesně, zástupci
vlády neuvedli.  Zda se podaří situaci
dořešit v tomto volebním období vlá−
dy Bohuslava Sobotky, nebo až
v tom dalším, je otázkou. Zatímco
mnozí Romové chtějí, aby vepřín
zmizel, mnozí občané z okolí si mys−
lí, že by tam měl zůstat, neboť pietní
místo a velmi důstojné existuje. A že
jsou důležitější věci, na které má vlá−
da uvolňovat prostředky. (pru)

Vláda znovu jedná o vepřínu v Letech
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Nový obor je realizován ve
spolupráci s Asociací Fisy, 
která je akreditována MŠMT.
Odborná teoretická a praktická
výuka bude probíhat pod vede−
ním profesionálů – pana Ja ku −
ba Syllte (zakladatele a před −
sedy Asociace Fisy) a pana
Pavla Filandra (předního čes−
kého kadeřníka, vizážisty, sty−
listy, moderátora a stylisty tele−
vizního pořadu Po pelka).
Odbornost podnikání je za−
měřena především na oblast
kosmetiky, vizážistiky, stylisti−
ky, diagnostiky a trichologie,
dále na nové trendy a techno−
logie, marketing a mana −
gament, psychologii, komuni−
kaci, právo, ekonomiku a na
manažerské dovednosti. Ne −
díl nou součástí výuky jsou
odborné stáže i odborná pra−
xe, která je vyučována pod vedením
zkušených pedagogů v nově vybu−
dovaných salonech a provozovnách
pro praktické vyučování s moderním
zařízením, pomůckami a materiálem
nových technologií v oboru. 
Absolventi budou schopni vy −
konávat:
l kompletní kadeřnické služby roz−
šířené o diagnostiku vlasů a vlasové
pokožky

l služby vizážisty spojené s tech−
nikami denního, večerního, extrava−
gantního líčení
l základní poradenství v oblasti
kosmetiky
l služby stylisty, komunikovat
s lidmi a navrhovat jejich kompletní
image, look a fashion styl dle cha−
rakteristiky osobnosti
l administrativní činnosti spojené
s vedením salonu, související s ve−

dením firmy a fungovat jako oso−
ba samostatně výdělečně činná
l manažerské funkce a  vést
kolektiv lidí, rozvíjet podnikatel−
ské dovednosti a komunikovat
na trhu práce.
Jelikož obor kadeřník na SOŠ
a SOU Sušice je vyučován spou−
stu let a máme s jeho výukou bo−
haté a velmi dobré zkušenosti,
i výsledky vzdělání v tomto obo−
ru jsou na vysoké úrovni.
Žáci tohoto oboru se každoročně
úspěšně účastní celostátních ka−
deřnických soutěží, v loňském
i v letošním roce se stali MISTRY
ČR. I toto je důvod, proč jsme
chtěli pro tyto žáky připravit něco
odborného a jedinečného a ke
spolupráci při výuce jsme přizvali
jedny z největších odborníků na tuto

problematiku v České republice.
Věříme, že absolventi tohoto nástav−
bového studia budou mít možnost
uplatnění v předních kadeřnických

a kosmetických salónech a význam−
ných firmách tohoto oboru.

Případní zájemci mohou ještě 
podávat přihlášky do dalších kol
přijímacího řízení průběžně do 
31. 8. 2016. (pi)

SOŠ a SOU Sušice nabízí absolventům oboru
Kadeřník nové a netradiční nástavbové studium
Získejte u nás kvalitní vzdělání !
SOŠ a SOU Sušice otevírá pro školní rok 2016/2017 nové 
ná stavbové nadstandardní studium v oboru podnikání se
zamě řením VLASOVÝ STYLISTA. Dvouleté studium je určeno
pro absol venty oboru vzdělání Kadeřník a je zakončené 
maturitní zkouškou. Jedná se o jedinečné studium v České
republice, které jiná škola nevyučuje.
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VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni...

V Plzeňské spor tovní hale TJ
Loko motiva startuje 15. června již
tradiční výstava stanů a spacích
pytlů. Kromě nich tu samozřejmě
najdete i karimatky, batohy, kem−
pingový nábytek a další doplňky
zpříjemňující pobyt v přírodě. Ať
už míříte do kempu, na vodu, do
hor nebo třeba jen na festival, z té−
měř stovky postavených stanů
si pohodlně vyberete ten, který
vám bude nejlépe vyhovovat.
Můžete se samozřejmě těšit na
různé akční a výstavní slevy a už

neodmyslitelný „outlet“ turistické−
ho oblečení a obuvi.

Výstava potrvá do 24. června,
a to denně od 11 do 18 hodin. V so−
botu 25. 6. pak na vás od 9 hodin
čeká velký výprodej vystaveného
zboží. Vstup na výstavu je zdarma.

Pokud potřebujete stan hned, ne−
bo se na výstavu nedostanete, ne−
zoufejte. Vystavovaný sor timent 
je možné zakoupit za výstavní 
ceny už teď v obchodě LIMAN
SPORT, Slovanská 31 v Plzni nebo
na www.limansport.cz

Jak by asi Adolf Born na−
kreslil svůj život po živo−
tě? Velký obláček, na něm
veliký stůl, za ním sedící
autor a vedle přihlížející
svatý Petr? Lze si jen těž−
ko představit, ale s nad−
sázkou říct, že asi nějak
takhle to teď slavný rodák
z Českých Velenic, Jihočech Adolf
Born má. Zemřel ve věku 85 let.
Odešel ve spánku, tiše.

„Večer domaloval obraz a šel si leh−
nout. V jednu hodinu ráno jsem zjistila,
že nedýchá. Bohužel, už nebylo pomo−
ci. Bolí to, ale na druhou stranu jsem rá−
da, že nijak netrpěl,“ prozradila Bornova
manželka Ema. Jeho dcera Erika je rov−
něž vý tvarnice. Obě vnučky žijí v Paříži.
Adolf Born se ale rád vracel do jižních
Čech. Rád na České, tehdy „Ra kous ké“
Velenice, vzpomínal. 

„Je to můj domov. Je to něco, co
nelze popsat. Samo zřejmě, že Veleni ce
dnes vypadají úplně jinak, ale dříve se
chodilo do Gmündu na pivo a zkrát ka to
tu fungovalo jinak,“ vzpomínal kdysi
Born, jehož Macha a Šebestovou nebo
opici Žofku znají snad všichni.

Jeho pohádkové příběhy zů stanou
na štěstí nesmrtelné. Na jeho Večer −
níčcích vyrostly miliony dětí. Ilustro val
na 300 knih a na vr hoval i kos týmy. 

„Vstá vám v šest hodin, ať je všední
den nebo víkend a od půl osmé už

pracuji. Někdy šest, někdy
dvanáct hodin.  Inspirace je
mnoho,“ říkal často výtvar−
ník, který byl obdivovatelem
Rakouska−Uherska, a měl
i svůj názor na dnešní dobu.
Byl i příznivcem prezidenta
Miloše Zemana. Prý proto,
že „umí nastolit pořádek“

a nebojí se „křiklounů“.
Born také roky jezdil na Vltavo −

týnské  výtvarné dvorky, kde byl váže−
ným hostem, podobně jako třeba
Kristian Kodet nebo Jan Kanyza… 

I když se říká, že každý je nahra −
ditelný, u lidí, jako byl Adolf Born, to
neplatí. Byl skutečně jen jeden. 

Bohužel je to další ze slavných
Jihočechů, který se odebral na věč −
nost. Další z těch úspěšných a praco−
vitých slavných osobností. Letos
zemřel filmový a reklamní archi tekt
Jindřich Goetz, vloni krasobruslařka
Ája Vrzáňová a předtím filmový osca−
rový architekt Karel Černý. (pru)

ADOLF BORN už kreslí jinde
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Proto také pan profesor a předseda
mravnostního spolku tajil před ro−
dinou svoji nemanželskou dceru,
ale nakonec ji stejně neutajil, a paní
profesorová dokonce začala použí−
vat kosmetiku. Můj děda ten film
s Hugo Haasem zbožňoval, ovšem
že kvůli Věrce Ferbasové, a nebyl
v  tom sám. Měla spoustu obdivo−
vatelů, přesto si moje babička ne−
nechala odbarvit vlasy na blond,
ani po kuchyni neposkakovala jako
roztomilý diblík.

Za nemrav se za první republiky
považovaly věci a způsoby, které
by se dnes zdály jako nemrav le−
grační. Konečně  – už i tehdy doká−
zala Věrka svého přísného tatíka
přesvědčit, že pěkné oblečení a lí−
čení není nemrav, a on sám dospěl
k názoru, že větší nemrav jsou po−
mluvy, lhaní a pokrytectví. Nejspíš
by dnes žasl nad tím, co veřejně
předvádějí média, i když manipu−
lační překrucování současnosti
i minulosti, a zesměšňování národ−
ních tradic snad  není  nemrav –
ale jak to jen pojmenovat?

Ta soška  nahatého chlapečka,
která stála na podstavci hned

u dveří domu  pana profesora, mu−
sela být zakrytá rouškou, neboť
symbolizovala nemrav. Co by si asi
tak pan profesor a předseda mrav−
nostního spolku pomyslel nyní, až
by na procházce s rodinou po mi−
lované stověžaté matičce měst 
narazili  na obří sochu ženy v po−
kleku na všechny čtyři uprostřed
trávníku, v kamenné sukni vyhrnu−
té nad část hýžďového svalstva.
Vzhledem k  přesně vypracova−
ným detailům obnaženého intimní−
ho orgánu o velikosti asi půl metru,
vyčnívajícího sošné ženě zpod
sukně by se museli domnívat, že
sochu nemá na svědomí sochař,
ale umělecký gynekolog. V  jiné
části našeho pyšného hlavního
města by se mohli zastavit u ploš−
ného podstavce, vymodelovaného
podle tvarů dnešního Česka, a ob−
divovat odvahu (nebo drzost?)
dvou sošných pánů stojících roz−
kročmo proti sobě, kteří na to 
naše krásné, svobodné a demo−
kratické Česko symbolicky z obou
stran močí.

Díky internetu, vyspělosti médií
a televiznímu zpravodajství snímky

těchto nových avantgardních so−
chařských děl zhotovených za 
jistě nemalé peníze z kapes daňo−
vých poplatníků obletěly celý svět.
Ten  nad světovým či světáckým
kulturním intelektem mrňavé země
uprostřed Evropy žasne. Až z  Pa −
říže mi volala kamarádka, jestli tyto
sochy skutečně v Praze na veřej−
ném prostranství stojí – jestli to ne−
ní jen nějaká fikce, protože něco
tak odvážného v žádném jiném stá−
tě není. Jsme tím už obrovsky svě−
toví, ale možná máme v  zásobě
ještě více šokujících aktivit, aby−
chom byli ještě světovější. Ne −
zmínila jsem fakt, že nad sídlem
hlavy našeho státu namísto prapo−
ru se státními symboly nějaký čas
vlály ve větru obrovské červené
trencle.  Kam až lze ještě klesnout?

Co by asi tak v  téhle době řekl
náš tatíček Masaryk, kdyby denně
četl internetovou publicistiku?
Zdalipak by ocenil naši, tak těžce
vybojovanou svobodu slova, reali−
zovanou na internetových  občan−
ských diskuzích téměř denní zápla−
vou sprostých urážek a vulgárních,
až perverzních nadávek na adresu

hlavy státu?  I když se už můžeme
dočíst o údajném zneklidnění stát−
ních orgánů nad rostoucím „extre−
mizmem“, proti kterému bude nut−
no začít nekompromisně bojovat,
snad můžeme alespoň doufat, že
onen nekompromisní boj se roz−
poutá proti dnešní mediální líhni
manipulací se strachem a nená−
vistnými emocemi, což naši vnitřní
bezpečnost ohrožuje více než ha−
rašení zbraněmi někde okolo. Dost
možná by tatíček zaplakal, že Češi
už dávno nejsou rekové, jak nás
znal svět. Dnes nás svět vnímá  ja−
ko národ bez občanské hrdosti
a bez národní cti. S nadšeným ry−
kem boříme sochy dávných po −
tentátů, abychom vystavěli jiné,
které na naše občany vystrkují 
zadek a na naši  republiku okázale
močí.

S pojímáním historie na tom za−
tím ještě nejsme tak špatně. Do −
kázali jsme natočit nový film
o Janu Husovi, nový film o otci
vlasti Karlu IV., ale zcela určitě by
nikdo nedokázal natočit nový film
na téma „Mravnost nade vše“.

Dagmar Hermanová

Mravnost nade vše

Prezident Miloš Zeman po roce opět
navštívil Jihočeský kraj. Setkal se jak
s  představiteli kraje, měst, tak i s ob−
čany, ale také záchranáři, hasiči nebo
vo jáky. Při své návštěvě se kromě
Českých Budějovic vydal i do Čes −
kých Velenic, Jin dřichova Hradce,
Pra chatic, Strakonic, Vodňan a také
Bechyně. „Jižní Čechy mám velmi
rád a rád se sem vracím. Jsou tu lidé,
kterým to myslí,“ řekl Zeman, zřejmě
s odkazem na hejtmana Jiřího
Zimolu, který je jeho oblíbencem. 

Zeman dorazil do kraje i se svou
manželkou Ivanou Zemanovou, kte−

rá měla vesměs zvláštní program
zamě řený na charitativní oblast.
Smutní však byli v Hošticích u Voly −
ně, kam si Zeman stále ještě cestu
neudělal, byť to slibuje od svého
zvolení. Právě zde vznikla původně
buňka Přátel Miloše Zemana, která
se přerodila ve stranu a která také
Zemana jako první navrhla na pre −
zidenta. Prezident sem ještě před
svým zvolením čas od času zavítal
na zdejší akce spojené se zabi −
jačkami. Tak snad příště. Tentokrát
byl jeho program skutečně velmi
nabitý… (pru)

Cestoval po jižních Čechách
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Obří funkční modelové kolejiště,
po kterém jezdí a kouří 10 parních
lokomotiv, Slovenská strela, Pen −
dolino a spousta dalších unikátních
modelů doprovázena zvukovými a tri−
kovými efekty, můžete vidět v Do −
mažlicích. S tvůr −
 cem výstavy Jaro −
slavem Šimá čkem
jsme si povídali
o jeho splněném
životním snu.
Čím vás okouzlily
železniční mode−
ly?
To je koníček už od
malička. Posedlost
vláčky mám v krvi
odjakživa. To se na−
rodíte a máte to tam.
Jak to začalo?
V ložnici. Tam jsem postavil první kole−
jiště se železničními modely. Když
jsem chtěl manželce odstěhovat z lož−
nice poslední skříň, abych kolejiště

ještě rozšířil, rezolutně řekla NE. Můj
nápad komentovala slovy: „Že mi jezdí
vlaky nad i pod hlavou, na to jsem si

zvykla, ale skříň mi tady necháš.“ Tak
jsem vše přestěhoval do garáže.
Do ložnice by vám manželka určitě
nedovolila vodit návštěvy.
(smích) S myšlenkou udělat výstavu
pro širokou veřejnost jsem si pohrá−

val vlastně od samého počátku, kdy
jsem začal stavět kolejiště. Zhmotnil
jsem ji před 10 lety. Tehdy jsem si ře−
kl, že na Chodské slavnosti připravím

výstavu a možná přijdou i nějací lidé.
Pak ji sklidím a opět za rok postavím.
Ovšem lidé se o moji výstavu zajímali

i po Chodských slav −
nostech, takže jsem ji
už nikdy neuklidil
a naopak ji od té do−
by stále rozšiřuji.
Co se za těch 10 let
změnilo?
Už to není jen výsta−
va, ale taková želez−
niční show. Všechny
železniční modely
jsou funkční se zvu−
kovými a trikovými
efekty. Například je

tady stará ruská že−
leznice z roku 1950
a k ní neodmyslitel −
ně patří i parodie na
filmového Mrazíka
s otá čivou chaloup−
kou na kuřích nož−
kách a z ní vyleze je−
žibaba. Návštěvníci
také uvidí velkou vla−
kovou loupež. Ve Slovenské strele 
zase jede a zpívá Oldřich Nový píseň
„Jen pro ten dnešní den“. Z filmu
Slunce, seno, jahody uvidí náv −
štěvníci jedoucí lokálku s hláškou
„Nezastavujeme“. Z dalšího vlaku jim
zazpívá Karel Gott nebo zažijí bouřku

a v ní se na věži hradu objeví bílá pa−
ní. Ti nejmenší tady mají mašinku
Tomáše, venku se mohou svézt ma−
šinkou Lízou a také se podívat do ka−
biny vlaku. 
Železniční show je vlastně takové
divadlo na kolejích.
To byl náš hlavní záměr.
Celou show komentujeme
a návštěvníky bavíme.
Nechtěli jsme, aby se jen
pasivně dívali. Děláme to
opravdu jako divadlo. 
Jakou novinku máte?
Žraloka. Je to přezdívka pro
vlak, který jezdí na trase
Plzeň – Domažlice. Je zají−
mavý tím, že když přijede
do Domažlic, tak odveze
ces tující až do centra, aby
nemuseli z nádraží chodit pěšky.
Když jede zpět, tak pro ně do centra
opět zajede. Model žraloka jsme 
ručně vyrobili, nedá se nikde koupit,
uvnitř jsou cestující a interiér je
osvětlený.

Co plánujete?
Připravuji bývalé východní Německo
60. let. Vlaky budou jezdit po železni−
ci, která bude na pilířích jako v Ja −
ponsku nebo Americe. Tehdy uvažo−
vali východní Němci vybudovat tento
systém přepravy v Lipsku místo met−

ra. Nakonec k tomu
nedošlo, takže jsem
tady postavil takový
modul. Bude tam
i východoněmecká
panelová dálnice, po
které budou jezdit
a kouřit s typickým
zápachem dvoutaktů
tehdejší auta trabant,
wartburg, barkas. 
Jaký je ohlas ná−
vštěvníků?
Lidé všech věkových
skupin jsou nadšeni

a většina se jich znovu vrací. Za
všechny snad jeden názor skupiny
návštěvníků. Doslova mi řekli. „Hodně
cestujeme po celé Evropě, ale tako−
vou železniční show jsme ještě nikde
neviděli a nezažili. Je to úžasné.“ To
jsou slova, která člověka nejen potěší,

ale opět mu dají impuls vymýšlet 
nové věci. Výstava vláčků v Do −
mažlicích je i výborným tipem pro
školní i rodinné výlety. Přijďte se podí−
vat, otevřeno je celoročně.  Srdečně
zvu všechny.  (re)

10. výročí výstavy vláčků v Domažlicích

Nezastavujeme

„V kabině lokomotivy si každý může vyzkoušet její 
řízení,“ ukazuje Jaroslav Šimáček

Okružní jízda s Lízou kolem světa je dětským hitem

Výstavu vláčků má Jaroslav Šimáček u rodinného
domku v Domažlicích, Máchova ulice 134

Depo parních lokomotiv

„To je naše žhavá novinka, které se přezdívá žralok,“ ukazuje Jaroslav Šimáček

Jedinečná železniční show v Česku
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Zaplněná smuteční síň. U vrat de−
chovka, u rakve čestná stráž. Pros −
tě pohřeb, jak se sluší a patří. Tak
vysoká účast dozajista vyvede
z míry i majitele pohřební služby
a nejen jeho. 
Profesionálního řečníka pozůstalí nav−
štívili několikrát, společně prošli kaž−
dičký detail, smuteční projev cizelovali
až do poslední chvíle. Před samotným
zahájením požaduje zarmoucená rodi−
na až pedantské urovnání stuh a změ−
nu pořadí věnců na katafalku. Při tom−
to ceremoniálu není evidentně žádná
maličkost zanedbatelná.
Tak! Rakev na svém místě, Ave Maria
zní do ztracena. Tichý smutek, tichý
žal, tichá bolest, tichý pláč. V citlivém
podání řečníka jsou i verše tiché.
Napětí v hale by se dalo krájet. V očích
zalitých dojetím se zračí očekávání
završení pietního aktu. Špendlík padají−
cí na zem by byl slyšet.

Natož zvuk, který ostře a náhle tryznu
zcela rozbije. Vytryskl ze žalu přímo
v první řadě a spolehlivě vyděsil i opo−
zdilce přešlapující v atriu. „Jede jede
mašinka, kouří se jí z komínka,“ na pl−
né pecky si notuje mobil pána sedícího
rovnou proti rakvi. Řečník zmlkne a če−
ká. Kdyby totiž v této chvíli řekl cokoli,
nikdo by to neslyšel.
Veškerou pozornost
uzurpuje do kroku si
vesele prozpěvující te−
lefon. Chvilku trvá, než rozrušený pán
v černém obleku objeví kapsu, ze které
ta odrhovačka vychází, a další chvíli,
než ji umlčí. Ze všech dojatých očí si
za to vyslouží káravý pohled.
Tak! Řečník, koncentrující se na svůj
výkon, se znovu nadechl, ale… „Jede,
jede mašinka,“ ho předběhla. Zděšený
pán opět šmátrá ve své kapse, po −
druhé je rychlejší, jelikož tentokrát sa−
há najisto. Zato ruku má zas patrně

roztřesenější, spásné tlačítko hned tak
trefit nedokáže. Vřískajícímu aparátu
se mezitím povedlo seznámit truchlící
publikum i s tím, že… „do mašinky
přisedla si starší dáma.“
Do všech dojatých očí se vedle káravé−
ho pohledu najednou znovu vrací oče−
kávání. Avšak najatý rétor pojímá pode−

zření, že namísto
očekávání završení
pietního aktu jde
o očekávání Dařbu −

jána. Sotva řečník špitl, bylo vyslyšeno
a „…kouřilo se z komínka!" Upocená
ruka zou fa lého pána v první řadě ne−
zvládla ani napotřetí přístroj umlčet, no−
tabene před tou dařbujánskou replikou.
Tu se kdosi v zadní části sálu slitoval,
přiběhl, telefon pozůstalému nešťast−
níkovi odebral, a posléze, světe div
se, ho snad i vypnul. Mezitím si ale
celá panychida mohla pobrukovat
melodii a text pokleslé písničky:

„Neusínej, nechoď spát, neusínej, ne−
choď spát…“. Leč s těmito slovy se
na pohřbu dá už nejen polemizovat,
ale i na ně navázat. Řečníkovi se tak
dostalo prostoru a možnosti dokončit
úkol. Projev to byl krásný, působivý.
Oči zalité do jetím se konečně dočkaly
završení pietního aktu. Rakev odjíždí.
A pak: „…až do rána bílýho, my bu−
dem zpívat a budem hrát!“
Tak! Je po všem. Prázdná síň, ticho,
opuštěný katafalk. Hovoří tu už jen
vzpomínkové stuhy. Z poslední prázd−
né židle však občas skromně pípne
vytrvalý telefon. Dobrý a věrný sluha,
jenž člověka doprovází na poslední
cestě? Nebo zlý pán, jenž člověka vy−
žene až na onen svět? A že prý smrt
je počátkem úplného odpočinutí. Ale
kdeže. Dokud fungují mobily, nedo−
jdeme klidu ani v rakvi!

Sylva Heidlerová
sylvaheidlerova.blog.idnes.cz

Pro boha živýho, do hrobu mi už nevolejte!

Jiří a Otto Bubeníčkovi, sourozenci−
dvojčata, patří k nejslavnějším balet−
ním mistrům nejen u nás. Nyní ozná−
mili, že končí s aktivní ka riérou.
Proto poslední šanci vidět je live 
mají diváci v ČR a na Slovensku.
V jižních Čechách budou mít zastáv−
ku 16. září ve velkém sále
Jiho českého divadla v DK
Metro pol. Diváci je uvidí
v unikátním představení
ORFEUS, v rámci slavné
tour Les Ballets Bubeníček.
Pak se budou sympatičtí ta−
nečníci věnovat jiným akti−
vitám, ale z branže rozhod−
ně nezmizí!

„Do Českých Budějovic
se velmi těšíme. Víme, že je
to město, které má svůj po−
věstný baletní soubor a vel−
mi úspěšný. Na diváky se moc těší−
me a zveme je, aby si to poslední
tour s námi užili. Slibujeme velmi
hezké představení, které jen tak neu−
vidíte,“ lákají Jiří a Otto Bubeníčkovi. 

Jelikož jsou tito tanečníci zajímaví
právě tím, že jsou jednovaječná dvoj−
čata, tím spíš je pozornost na ně stále
zaměřena. Jejich jména jsou pojmem
a velmi respektovanou značkou neje−
nom v tanečním světě. Na jejich vy−
stoupení chodí i ti, kteří tanci a baletu
obzvlášť běžně neholdují, ale na

Bubeníčky jít prostě musí, protože
mají stejný věhlas jako některé operní
divy nebo slavní činoherci.

O ukončení aktivní kariéry hovoří
baletní dvojčata už pár let, ovšem ny−
ní se rozhodli, že je ten správný čas
a už to nechtějí oddalovat. „Řekli

jsme si, že právě teď je čas
na to, abychom takzvaně
přestali v nejlepším. Nebe −
re  me to jako konec života,
ale naopak, budeme se vě−
novat choreografii, desig−
nu a našim projektům,“
podotklo duo Bubeníček.

„Představení nejsou ve
velkých sportovních či
zimních stadionech, ale
v divadelních sálech s jis−
tou omezenou kapacitou.

Čili, kdo chce vidět skvělou show OR−
FEUS−Les Ballets Bubeníček, kde je
doprovodí i velmi zajímaví hosté, má
poslední a exkluzivní šanci. V rámci
ČR a SR absolvují sedm představení
s tím, že dvakrát je Praha a není vy−
loučeno, že se ještě někde bude při−
dávat,“ říká René Kekely, PR manažer
a mluvčí projektu Orfeus – Les
Ballets Bubeníček Tour 2016. 

Kromě slavných tanečních dvojčat
Bubeníčků se diváci mohou těšit i na
známého slovenského herce Cson go −
ra Kassaie, který se u nás proslavil
hlavní rolí v pohádce Čert ví proč,
přední německou tanečnici Annu Her −
man a známou violoncellistku Terezii
Kovalovou. Celá show LES BALLETS
BUBENÍČEK Tour se uskuteční pod re−
žijním vedením dua SKUTR (MARTIN
KUKUČKA a LUKÁŠ TRPIŠOVSKÝ).

Slavní tanečníci Bubeníčkové končí
s kariérou! Poslední tour v ČR! 

TERMÍNY představení
ORFEUS – Les Ballets
Bubeníček Tour 2016  

10. 9. 19:00
Ostrava – multifunkční aula Gong
12. 9. 19:00
Brno – Janáčkovo divadlo
14. 9. 19:00
Bratislava – Slovenské Národné
divadlo
16. 9. 19:00
České Budějovice – Metropol
18. 9. 19:00
Praha – Divadlo na Vinohradech
19. 9. 19:00
Plzeň – Nové Divadlo
25. 9. 19:00
Praha – Divadlo na Vinohradech
/2. představení/
Vstupenky lze pořídit on−line zde:
http://www.bubenicektour.cz/#terminy
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Dovolená je od slova dovolit si ne−
pracovat, odpočívat a nabrat síly.
Podle mé věštby 70 % lidí v Česku
si dříve myslelo, že když nebudou
u moře, tak nemají dovolenou.
Dneska si to myslí jen jed−
na třetina. Těch důvodů je
několik. 
Jedním z nich je strach
z létání. Už před 10 léty
jsem věštil, že od roku
2016 bude větší riziko při
létání v důsledku zvý šené
sopečné činnosti a teroris−
tických útoků. Mnoh dy sta−
čí už jen samotný pocit, že
takové nebezpečí hrozí.
Dalším problémem je nejistota ze si−
tuace, která panuje v destinaci, ve kte−
ré chceme prožít dovolenou. Každý,
kdo plánuje dovolenou, chce mít na−
prostou jistotu pohody. Jestliže ji ne−
má, pak zvažuje, zda vůbec strávit do−
volenou v zahraničí. Když bych zkusil
vyvěštit, zda v těch tradičních destina−
cích hrozí nebezpečí v podobě teroris−

tického útoku, tak mi kyvadlo ukazuje.
Ve Španělsku ne, ve Francii ano,
v Itálii by pokusy mohly být, ale bu−
dou včas zmařeny. V Řecku to nebez−
pečí hrozí na některých ostrovech, ale

v samotném Řecku ne.
Tunis, Tu recko, Egypt
jako další místo pro le−
tošní dovolenou bych
vážně zvažoval. Klidné
destinace pro dovole−
nou jsou v Ru munsku,
Chor  vat sku, Bulharsku,
Portu gal sku, Slo ven −
sku, Ma ďar sku a v Čes −
ku. V Anglii napětí bude
stále, i když podle mě

se tam nic nestane. Určité nebezpečí
vidím v Holandsku, Belgii. Ten klid
a pohoda už také není v Rakousku.
Navštěvují mě klienti z Rakouska
i Německa a chtějí vyvěštit, do které
země se mají vystěhovat, protože se
doma necítí bezpečni. Poukazují na
to, že v důsledku přílivu migrantů 
roste kriminalita. 

Je na každém, kdo si plánuje dovole−
nou, zvážit místo svého odpočinku.
Všechny moje věštby mi ukazují, že
dovolená má být v naprosté pohodě
bez jediného stresu, který se z 80 %
podílí na našich zdravotních problé−
mech. Také nedoporučuji plánovat do−
volenou jako smířlivé období lidí, kteří
se během roku stále dohadují. Ky −
vadlo mi ukazuje, že k tomu nedojde.
Vůbec nedoporučuji si na zaplacení
dovolené vzít půjčku. Moje věštba pro
tyto „odvážlivce“ je zcela jasná. Na
dovolené budou stále přemýšlet
o tom, jak a kdy tuto půjčku splatí a co
se stane, když ji náhodou nesplatí.
Bude to dovolená se stresem. Ob −
dobně na tom budou i ti, kteří ani o do−
volené si nevypnou telefon. Ještě
jsem neviděl člověka, který by na do−
volené vedle sebe nepoložil telefon.
Jakmile zazvoní, je okamžitě k dispo−
zici. To prostě nechápu. Pokud se lidé
chtějí na dovolené zbavit stresu, tak
jediné, co by měli udělat – vypnout te−
lefon i počítač. Tím největším stresem

je být neustále v pohotovosti. Zvykli si
totiž, že jsou stále někomu nebo ně −
čemu po ruce. K dovolené patří ne−
být v pohotovosti. Nenechme si kazit
dovolenou tím trvalým neustálým
spojením. Zbavme se této závislosti,
která zabíjí. 
Zapnutým telefonem na dovolené
přenášíme stres na všechny kolem
sebe a podle mé věštby ani jim ne−
dáváme šanci odpočinout si od stre−
su. Je na místě si znovu oživit myš−
lenku z buddhistického učení – od−
pustit, neočekávat, nelpět na ničem.
Dovolená je velkou příležitostí k to−
mu, abychom dostali do harmonie
naši duši s tělem. Využijte této příle−
žitosti. Jednu drobnou radu na závěr.
Zkuste si odpovědět na otázku, zda
letošní dovolená bude pro vás v po−
hodě bez jediného stresu.

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda upozorňuje:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Zapnutým telefonem na dovolené přenášíme 
stres na všechny kolem sebe 

V červnových dnech se na pultech
nejen plzeňských knihkupectví obje −
ví mimořádně zajímavá kniha s ná−
zvem „S kytarou na zádech“ a pod −
titulem „O Portách, festivalech
a muzikantech českého západu“.

Jak už sám název napovídá, její
autor Michal Jupp Konečný v ní líčí
osobní zážitky dlouholetého drama−
turga festivalu Porta, popisuje další
festivaly, přehlídky a soutěže v zá−
padních Čechách, hudební kluby
i vydavatelství a vzpomíná na mimo−
řádné osobnosti a zajímavosti kolem
folkové, country a trampské muziky.
Nezapomíná ovšem ani na příběhy
všech západočeských kapel, dvojic
a písničkářů, a tak se na stránkách
knihy otevírají osudy kapel nejen stá−
le hrajících, ale i těch, jejichž éra
dávno skončila.  Do kapitoly nazvané
„Muzikantský kotel“ vepsali své
vzpomínky i mnozí muzikanti sami –
někdy s humorem a nadsázkou, jin−
dy s trochou nostalgie… 

To vše doplňují stovky žánrových
fotografií nejen profesionálů, ale i fo−
tografů amatérských, na kterých se
nepochybně najdou mnozí účastníci
plzeňských Port. Celý redakční tým
se přiznal, že pro něj pátrání ve tvá−

řích nadšených účastníků
Por t bylo nejzábavnější
částí práce. 

Závěrečná kapitola kni−
hy, kterou přichystali
David a Lenka Růžičkovi,
nese název „Dějiny dějišť“.
Vypráví o historii plzeňského
výstaviště, oblíbeného „Amfíku“
na Lochotíně a jejich nejbližšího okolí.
I díky další řadě fotografií, historických
i současných, nevyjdete z údivu nad
tím, jak zásadně se změnila tvář této
části města Plzně za posledních cca
30 let. Spatříte oblíbenou Viechu nebo
Kolibu, areál výstaviště i stavbu amfi−
teátru, a také zapomenutou pionýr−
skou železnici, po níž nezůstaly stopy. 

Máte tedy celou řadu důvodů zařa−
dit novou knihu do své knihovny a ote−
vírat ji jako staré album plné laskavých
vzpomínek. A navrch vás v knize čeká
ještě mimořádný bonus. Tím je vlože−
né CD s 25 skladbami – skvělá hudeb−
ní kompilace namíchaná plzeňským
vydavatelstvím AVIK Jiřího Slámy.
A tak si to nostalgické vzpomínání na
časy zaváté, na jednotlivé ročníky

Porty, muzikanty, kteří v nich
sváděli souboje o vaši pří−
zeň, kamarády, kamarád−
ky a zážitky zpříjemnit po−

slechem písniček, které jsme si zpívali
a zpíváme dosud.

Sám autor na tyto časy vzpomíná:
„Byla to pro mě nádherná setkání.
Pro účastníka jam sesionů po kaž−
dém koncertu poznávání nových pís−
ní a přidávání svého hlasu k těm, co
jsme znali všichni. Pro dramaturga

Porty a porotce tiché fandění těm, co
ještě muzikantsky nedozráli a postr−
kování těch, co sami posouvali tuhle
muziku někam dál. To byla Por ta,
která se z otloukánka stěhovaného
z místa na místo dopracovala až na
plzeňský Lochotín. Jsem moc rád, že
jsem byl u toho a že mi z těch nád−
herných let zbyla spousta zážitků
a skvělých přátel. A jsem také rád, že
jsem se k tomu mohl vrátit a napsat
s pomocí těch, kteří to s námi proží−
vali, tuhle knihu.“

Kniha samotná je dalším z prestiž−
ních produktů vydavatelství Regionall
Hany Voděrové, v němž se o proslu−
lou výtvarnou úroveň publikací stará
plzeňský výtvarník a muzikant Milan
Bauer. Kniha vychází při příležitosti
50. výročí festivalu Porta, respektive
jeho 35. výročí v Plzni, a je nepo−
chybně jednou z nejzdařilejších pub−
likací, věnovaných všem příznivcům
folkové a country hudby, všem vám,
kteří jste neváhali za jakéhokoliv po−
časí dorazit do Plzně a „být při tom“!

Křest knihy se koná 8. června od
19.00 hodin v Hifi klubu na náměstí
Republiky a vydavatelka slibuje, že
pouze při této příležitosti bude kniha
k dostání za velmi příznivou cenu.

O Portách, festivalech a muzikantech českého západu
S KYTAROU NA ZÁDECH
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Obec Starý Poddvorov leží v úrod−
né oblasti jihovýchodní Moravy.
Kolem dokola jsou známá vinařské
místa jako například Velké Bílo −
vice, Čej kovice, Mutěnice.
Ing. Ivo Padalík je starostou Starého
Poddvorova a také členem vinařské−
ho spolku Nový Poddvorov. Jeho
vznik je datován do druhé poloviny
roku 2008, kdy se několik vinařů
rozhodlo založit vinařský spolek, ve
kterém by členy pojila úcta a respekt
k vinařské tradici. Ing. Ivo Padalík
pokračuje v rodinné tradici vinařství. 
Jak moc poškodily jarní mrazy 
vinnou révu?
Mrazy přišly v období, kdy vinohrad
začíná rašit a tyto narašené výhonky
jsou velmi citlivé na chlad. V někte−

rých lokalitách, kdy byla teplota ko−
lem 0 °C, nebyla vinná réva poško−
zena vůbec, ale jak klesne pod nulu,
už je to špatné. U nás se teplota po−
hybovala kolem nuly, v krátkém in−
tervalu mínus 1 °C. Takže jsme z to−
ho vyšli celkem dobře. Ovšem byly 
oblasti, kde mráz mínus 4 °C trval
zhruba 3 až 4 hodiny a ten hodně
poškodil vinice. Záleží, v jakém roz−
sahu to zmrzlo. Výhonek vinné révy
má hlavní očko, to bývá zmrzlé a po−
tom ještě jedno takzvané podočko.
Může se stát, že právě toto podočko
ještě vyraší. V každém případě už ta
úroda nebude taková, co se týká
množství a kvality, protože z toho
podočka je méně hroznů. Příroda
je moudrá a vždy si dělá takovou zá−
lohu. Nicméně v lokalitách, kde vin−
ná réva totálně zmrzla, může vinař
úrodu odepsat.
Bude letošní víno něčím výjimečné?
Tento rok se začíná prodávat ročník
2015, který byl velmi pěkný. Hrozny
byly zdravé, nepoškozené, vyzrálost
špičková. Červená vína budou patřit
k výjimečným ročníkům. Bílým ví−
nům zase vysoké teploty nesvědčí.
Hrozny totiž přezrávají a mají vyšší

obsah cukrů, musí se tam nechávat
zbytkový cukr a tím pádem je hodně
vín se zbytkovým cukrem – jsou to
sladší vína.
Lidé raději chtějí bílá vína.
A už jsme zase u té módnosti. Do ro−
ku 2003 až 2004 byla obrovská po−
ptávka po červených vínech. Nyní 
zase po bílých. Ten, kdo nepodléhá
módním vlnám, si vychutná červené
i bílé víno. Má se pít, co chutná a mu−
sím říci, že popularita moravských vín
roste. Každá odrůda je jiná a od kaž−
dého vinaře chutná úplně jinak. Těch
proč je hned několik. Záleží na poloze
vinohradu, na samotném vinaři, ale
také na člověku, který víno ochutná−
vá. Zda je v pohodě, ve stresu, v ja−
kém je prostředí a podobně.

Měl bych připome−
nout, že jste získal
ocenění na výstavě
vín.
Ve Velkých Bílovi −
cích proběhla pře−
hlídka autentických
vín. Při výrobě těch−
to vín se klade důraz
na tradiční postupy
jak ve vinohradě, tak
ve sklepě. Snahou je
vytvořit víno co nej−
víc přírodní a pů−
vodní z toho místa,
kde vznikalo. Vyrá −
bějí se v režimu bio.

Což znamená, že musíte mít certifiko−
vanou vinici jako bio. Důraz je kladen
na to, aby to byla vína přírodní bez
přidání cizorodých kvasinek, což jim
dodává plnost a bohatost. Jsou sta−
novena další kritéria, jako například
před lahvováním nejsou vína čiřena
případně filtrována. Přihlásil jsem do
kategorie B mladé červené víno Tra −
mín, které bylo oceněno diplomem. 
Kdy můžeme ochutnat vína z vaší
oblasti?
Náš vinařský spolek v Novém Pod −
dvorově připravil na sobotu 18.
června Den otevřených sklepů. Je to
už 12. ročník. Od 10 do 19 hodin bu−
de otevřeno 11 sklepů a počet nabí−
zených vzorků bude kolem 100.
Večer zahraje cimbálová muzika.
Rok od roku je o tuto akci stále větší
zájem, proto všem, kteří k nám chtějí
přijet, doporučuji předem si co nej−
dříve zajistit vstupenky. Kapacita je
omezena, protože chceme, aby
účastníci Dnu otevřených dveří měli
při ochutnávce vín pohodu a mož−
nost si při návštěvě sklepů popoví−
dat s jeho majiteli. Více informací
najdete na našich webových strán−
kách www.vinarinovypoddvorov.cz

Život je příliš krátký, 
abychom pili špatné víno

Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku kontroluje kvalitu vína.
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POSLEDNÍ volné místo –
pro obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě
hledáme spolehlivou
a příjemnou prodavačku.
Možno  na dohodu nebo
na pracovní smlouvu,
turnusy, část. NJ, ubyto−
vání zdarma, dobrý plat.
Tel.: 602486490.

BRIGÁDA v kavárně
s uby továním: Student −
kám  nabízíme v kavárně
v Železné Rudě letní bri−
gádu s  ubytováním, tur−
nusy, dobrý plat. Infor −
mace 725835555.

CAFÉ Charlotte, kavár−
na−cukrárna v  Železné
Rudě posiluje svůj tým
a přijme paní na mytí bí−
lého nádobí – vhodné
i pro důchodkyně, barist−
ka – výroba káv a pohárů
– vhodné i pro absolven−
ty. Turnusy, zaučíme,
ubytování poskytneme
zdarma, dobrý plat.
Informace: 602486490.

KOUPÍM tato křesla. Stav
nerozhoduje. 3.000 Kč za
pár křesel. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: +420 776599696
a email.: slavoj.pikovice
@seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně bílé
nedrané peří. Info. na  tel.:
720543953. PM 160068

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 160029

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové  silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 160030

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ra tel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohlednice−
až10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Pa −
terl hütte, Glaserwald,
Stadln, atd.), dobře zapla−
tím i jiné pohlednice do ro−
ku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozů−
stalost, mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 60059

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, hous−
le, vojenskou vzdu−
chovku, poplašňák,
celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vojen−
ské učiliště,  za budo−
vání vlasti apod. až do
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobi−
lu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
160054 

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty − firemní, budo−
vatelské, reklamní, fil−
mové. Pohlednice, vy−
znamenání− vojenské,
různé předválečné, ko−
munistické, mince, od−
znaky, hodinky – ná−
ramkové, kapesní. Dě −
kuji za nabídku. Zn.: při−
jedu tel. 603512322.
PM 160003A 

NEMÁTE nevyužité  housle,
violu, čello, basu, el. kyta−
ru či saxofon a klarinet,
koupím i poškozené a ne−
kompletní. Tel. 728473687.
RR 60338

STARÉ fotoaparáty
(Fle  xaret, Mikroma,
Stereomikroma, Leica,
měchové aj.), náram−
kové hodinky, barome−
tr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panen−
ky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, liti −
nové formy na bábov−
ku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
160055 

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i čás−
ti, loutky, betlém, vá−
noční ozdoby, různé
staré dokumenty, po−
hlednice, plakáty, hrač−
ky, autíčka na kabel
i bez, na klíček, vláčky,
pokojík pro panenky,
hodiny a hodinky Dě −
kuji za nabídku. 
Tel.: 603512322. PM
160004 

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a  lampič−
ky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky taneč−
nic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodi−
ny, lampová radia, sta−
ré housle, violu, vše
skautské a junácké,
pohlednice, odznaky
a starou bižuterii. 
Tel.: 603872698. PM
160056 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako díl−
na, mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovickou
buňku 5−6m x 3m x 3m –
více kusů, vnější opláště−
ní – jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek −
třiny vč.  jističů a osvět −
lení. Podlaha, strop a stě−
ny zateplené. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
160019

PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km
od Klatov s krásným vý−
hledem na panorama
Šumavy, bez přímých
sousedů, s dobrým pří−
stupem, 5+1.  Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr,
zahrada, 2 x studna,
380/220 V. Vhodné
k byd lení, podnikáni
i k re kreaci. Cena 990
tis. Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 60131

KOUPÍM starší chalupu
nebo rodinný domek
vhodný k opravě, rekon−
strukci, do 300 tisíc, tel.:
735839537. RR 60345

PRODÁM Škodu Octavii
combi II 2,0 103 KW, rok
výroby 2005, najeto 182
tis., 1. majitel v ČR, ne−
bourané, tažné zařízení,
alu kola 17", čidla na cou−
vání, klimatizace, el. okna
i zrcátka, vyhřívaná před−
ní sedadla, atd. Do brý
stav, cena 150.000 Kč.
KT, tel.: 603963335. 
RR 60352

PRODÁM motorovou se−
dmimetrovou loď s malou
kajutou, německé výroby
se Z nohou a se zabudo−
vaným, nefunkčním  os−
miválcovým  karburáto −
rovým motorem GMC,
včetně  dvounápravového
brzděného přívěsu. Plzeň −
ský kraj. Cena k jednání
70000 Kč. Tel.:
723622663  PM 160022

PRODÁM sklápěcí ná−
kladní auto Trambus 706
Š, 16 t, se zadním ná −
honem bez SPZ. Cena
20000 Kč a Trambus 706
Š, 16 t s předním náho−
nem, cena k jednání
50000, případně na ná−
hradní díly.  Dále prodám
sklápěcí valníkovou kor −
bu na 10 t a pěkné
pneu, přední a zadní ná−
pravy a jiné díly Tel.:
736139113 PM 160023 

PRODÁM náhradní díly
na nákladní automobil
DAF typ AE 45 FA, pěkné
pneu s disky, rozměr i pro
nové Avie, motor s šesti−
stupňovou  převodovkou
a  kompletní dveře  do 
kabiny v pěkném stavu.
Případně čelní sklo i jiné
díly. Prodám také  díly na
Avii 31 r.v. 1992, motor,
dveře, kardany,  pěti −
 stupňovou převodovkou,
pěkné pneu včetně
disků, světla atd  Dále
prodám valníkovou sklá−
pěcí korbu LIAZ z tram −
busu. Tel.: 736139113
PM 160025 

KOUPÍM traktor Zetor 
řady 25, 30, 40, 50, 60,
70 i 80, s čelním nakla −
dačem, ale i bez něj. 
Tel.: 723622663. PM
160026

PRODÁM traktor Krystal
80 11 bez SPZ, kloubový
traktor Škoda 180 se zad−
ními hydraulickými rame−
ny s SPZ, vhodný pro ze−
mědělské práce a práce
v lese, přívěsný nakladač
za traktor typ 750 a 500,
malotraktor McCormic
s čelním nakladačem bez
SPZ. Tel.: 603383211.
PM 160024 

49/180 s vadou řeči by
rád poznal nezištnou ženu
z Plzně. Ne SMS, jen volat
na tel.: 737957524. PM
160105

46/185 motorkář, sporto−
vec, kutil, srdcař – muž
s duší kluka hledá i ženu
duchem dívky k trvalému
vztahu. Ke spokojenému
životu mně chybí „pouze“
opravdová láska, rodina.
Ostatní sny jsem si již
splnil.  Najdu Tě? Tel.:
721771167; e−mailová
adresa a foto v redakci.
RR 60348

KOUPÍM
za vaši cenu do soukro−
mé sbírky motocykly
a náhradní díly značek
JAWA, ČZ, PRAGA, OGAR
od r. v. 1929 do r. v. 1989
s do klady i bez. RR 60133

Tel.: 608 941 498

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 60381
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NĚMEC – pevná láska,
tel.:604273327. RR 60343

47/169 ROZVEDENÁ,
hledá sympaťáka s duší
kluka se zájmem o rocko−
vou hudbu. Prosím pouze
SMS, tel.: 739806956.
PM 160118

MUŽE pro dny všední
i sváteční, se smyslem
pro humor, ráda pozná 
66 ti letá 165/61. Raději
SMS na tel.: 792433202.
PM 160120

FOFR PŮJČKA. Regis t −
ry neřešíme. Tel
702389914. KŘI PM
160016

RYCHLÉ půjčky 5tis−300
tis., hypotéky až 3 milio−
ny Kč, bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz.
Tel.: 737607405.  KŘI
PM 160072

KARTY nelžou, kyvadlo
odpoví na Vaše otázky
a magie pomůže při řeše−
ní potíží. Výklady karet,
roční předpovědi, po moc
v mezilidských a milost−
ných vztazích, při mate −
riálních a zdravotních
problémech. Odru šení
negací či kletby. Tel.:
775901978. PM 160060

KOUPÍM tato křesla
a ten to typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovi−
ce@ seznam.cz. Děkuji
:) RR 50521

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. au−
tomobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 160027

COTON DE TULEAR

Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou

srstí nevyža duje střiho−
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepre−
sivní, vhodný i pro aler−
giky. Je bdělý a ostražitý,
ale zbytečně neštěká.
Vho d ný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstiž nou a při  z pů −
sobivou povahu. Mi láček
celé rodiny, lásku rád 
bere i oplácí s  nadše−
ním. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých ru−
kou. RR 60258

Kontakt 

e−mail:hajami@volny.cz
602823882, 378774498

POHLÍDÁM vašeho pej−
ska o dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, eto−
log a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 160017

Další číslo

Jihočeského rozhledu
vyjde 5. 7. 2016

www.plzenskyrozhled.cz
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