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Nechci být mainstream a zaprodat se, 
říká Lucie van Koten

Lucie van Koten trochu klame tě-
lem. Podle jejího příjmení by se dalo 
usuzovat, že se narodila v Holandsku 
a kvůli vzhledu byste ji zase hledali 
mezi fi lmovými divami na plakátech 
prvorepublikových fi lmů. Van Koten 
se však Lucie stala až po svatbě 
s   Holanďanem (bývalý manžel) a 
její elegance a půvab se zrodily před 
28lety v jihočeské vesničce s názvem 
Starý Dražejov. A čím je tato žena 
výjimečná? Je jednou z prvních blo-
gerek píšících o bio kosmetice, která 
se během své psavecké kariéry stala 

skutečně erudovanou a uznávanou 
odbornicí. Získává nejen ocenění za 
své psaní, ale je také obsazovanou 
modelkou, debutující spisovatelkou, 
PR managerkou a především dámou 
s pevnými názory, která vybudovala 
svůj úspěch, aniž by se zaprodala 
produktům, kterým nevěří.

Lucinko, pozoruji mezi lidmi rychle 
rostoucí zájem o přírodní kosmetiku, 
ale předpokládám, že je stále poměr-
ně velká část populace, která o tomto 
odvětví nic neví. Mohla bys nás uvést 
do této problematiky?

Přírodní a BIO kosmetika je velice široký 
obor. Já pracuji nejčastěji s kosmetikou, 
která je pro pleť i tělo zdravá, tj. bez che-
mické konzervace, barviv, syntetické vůně 
a derivátů ropy. Nic z toho na kůži jedno-
duše nepatří – ničí nám to jak přirozený 
ochranný kožní fi lm, tak i tělo a potažmo 
i celé životní prostředí. Kůže totiž dokáže 
vstřebat až na 60% všeho, co na ni na-
mažeme a je tak na nás, co si do krevního 
řečiště pustíme. Už to je samo o sobě dě-
sivé, jelikož všechny ty lákavé barevné ke-
límky s kosmetikou vypadají tak nevinně! 
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Jsi určitě skvělá blogerka. Ale proč 
právě blogování a proč právě bio 
kosmetika? Co vedlo tvé kroky tímto 
směrem?

Bloguju už přes 8 let, ale až mé vítěz-
ství v Blogerce roku 2013 mi ukázalo, 
že už nechci být jen komerční mainst-
ream, a že se nechci zaprodat. A tak 
jsem začínala pomaloučku, polehoučku 
a teprve, až veškerá možná školení a 
rekvalifi kační kurzy mi ukázaly, jak velký 
průšvih je ten kosmetický průmysl. A tak 
jsem o tom začala psát. O marketingo-
vých lžích kosmetických gigantů. A tím 
to paradoxně začalo celé fungovat ještě 
daleko víc – začali se zajímat čtenáři i 
média.

Jaké jsou tvé oblíbené přípravky? 
Kdybys měla vybrat tři bioprodukty, 
které jsou naprosto nepostradatelné. 
Jaké by to byly?

Bambucké máslo, deodorant bez solí 
hliníku a černé tekuté linky Alverde.

Vím o tobě, že ti aktuálně vychází 
kniha. Můžeš prozradit o čem bude? 

Já sama se na ni ohromně těším a 
domnívám se, že kniha musí být pro 
autora takovým jeho dítětem. Čtená-
řům tvého blogu pravidelně odhalu-
ješ své myšlenky, názory a své nitro 
– bude tvá prvotina vycházet z již vy-
daných článků nebo půjde o unikátní 
nezveřejněné informace?

Obojí. Začínám to mým dětstvím v 
Dražejově a v Bílsku, kde mám babič-
ku s dědou a vyrůstala jsem tam v JZD, 
přes mé manželství s Holanďanem, ži-
votem v Itálii a cestami po Evropě a kon-

čí to loňskou cestou na Srí Lanku, kam 
jsem odjela jako dobrovolník pracovat 
do sirotčinců. To, co mě tam dohnalo, se 
čtenář na blogu nedozví. Tu upřímnost 
jsem si schovala až do knihy, tak jsem 
zvědavá, co mi na ni lidi řeknou. 

My Strakoňáci jsme měli nedávno 
možnost spatřit tě i v tvé další profe-
si, a to jako modelku. Předváděla jsi 
oblečení místních butiků a přišla se 
na tebe podívat i tvá rodina. Častěji 

se ale věnuješ fotomodelingu. Máš 
raději pózování před fotoaparátem 
nebo je prostě více nabídek na spo-
lupráci v této oblasti?

Bude to tím, že nemám úplně míry 
modelky. Moje tělo je vlastně složené 
ze dvou půlek, z nichž každá obléká 
jinou konfekční velikost. Zato mám 
velice fotogenickou tvář, takže focení 
je jasná volba.

Žiješ dlouhodobě v Praze, ale rodinu 

máš stále ve Starém Dražejově. Vra-
cíš se ráda do jižních Čech nebo jsi už 
na sto procent městský člověk, který 
potřebuje každodenní ruch, širokou 
kulturní nabídku a být prostě v centru 
dění? 

Ano, potřebuju každodenní ruch, mít 
pocit mnoha možností a kulturního vyži-
tí. Myslím, že jsem v Praze na správném 
místě a měla bych asi problém stěhovat 
se kamkoli jinam. Do Dražejova jezdím 
k našim na jeden víkend v měsíci, který 
beru jako regeneraci, odpočinek a na-
prosté vypnutí. Vždycky jen popadnu 
psa a doháním s ním spánkový a čtecí 
defi cit. Občas jdeme na procházku na 

pole, tu si umíme užít a udělat ji pořádně 
dlouhou, abychom se pak zase vrátili k 
regeneraci spánkem.

Prozradíš, jaké jsou tvé další životní 
plány? A co tě čeká v nejbližší době? 

V nejbližší době, konkrétně 29.9 bych 
měla mít přednášku o přírodní kosme-
tice v Sušici, kde vystoupí ještě módní 
revolucionářka Kamila Vodochodská se 
svým workshopem o udržitelné módě. 
V listopadu bych pak měla vystoupit 

na Ostrava Fashion Week s Františkou 
Čížkovou a doufám, že mě čeká i hezký 
křest mé knihy Život Podle Lucie, která 
je od 23. srpna v prodeji. Životní plán 
mám snad jen jeden – dělat něco, co 
má smysl a dělat to dobře.  

Lucinko, děkuji za rozhovor a přeji 
mnoho úspěchů jak v pracovním, tak 
v soukromém životě. 

 Já děkuji! 

Nechci být mainstream a zaprodat se, říká Lucie van Koten

pokračování  z titulní strany

Veronika Poláková
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Módní butik RaL Style

Prodejna RaL Style nabízí plnou 
škálu oblečení a doplňků, s tím, že 
v prvé řadě klade důraz na to, aby 

se v ní zákaznice cítily komfortně 
a užily si nakupování. Za jejich pří-
zeň jsou zákaznice odměňovány 
dárky, plus jako bonus je nakou-
pené zboží navoněno parfémem 
italské značky Purotatto. To souvi-
sí se stálými zákaznicemi, kterých 
si prodejna značně váží. Majitelky 
RaL Style si uvědomují, že se k 
nim zákaznice zpětně vracejí, což 
je naprosto podstatné v dnešní 
nabídce konkurečního charakteru.

Prim hraje módní značka Top Se-
cret, která je svou oblibou a kva-
litou na té nejvyšší úrovni. Značka 

nabízí dámskou, ale i pánskou 
kolekci a také doplňky a jedná se 
o sportovně – elegantní styl. Oble-
čení značky Top Secret je originál-
ní, kvalitní a co je velice sympatic-
ké, cenově stále velmi přijatelné. 
Výhodou je, že jednotlivé kousky z 
celé kolekce jdou vzájemně skvěle 
kombinovat.  

Dlouhou dobu byl RaL Style 
takřka jen dámskou záležitosti, 
nicméně od konce  září si na své 
přijdou i pánové.

Sympatický je fakt, že tato pro-
dejna nechce zakotvit pouze ve 
Strakonicích, ambice jsou daleko 
větší. Zatím se ale majitelky sho-
dují na tom, že nic se nemá uspě-
chat, tudíž při výběru se chovají 
velice pečlivě.

V nedávné době se mimo jiné ko-

nala ona módní přehlídka, na které 
se svými outfity prodejna RaL Sty-
le podílela. Akci majitelky komen-
tují slovy: „Musíme říci, že ohlasy 
byly kladné, což je skvělé. Modní 
přehlídka měla velký úspěch, což 

nás nadchlo a rády bychom z toho 
udělaly tradici. Spolupráce s OC 
Maxim a agenturou Verona byla 
úžasná. Sice v   den konání mod-
ní přehlídky počasí nebylo zrovna 
moc ideální, o to více patří velké 
díky divákům, kteří s námi vydrželi 
až do úplného konce,“ věcně ko-
mentují červnovou událost.

RaL Style uznává krédo, že se 
každý člověk musí cítit v tom, co 

nosí, opravdu dobře. To ale nevy-
lučuje odbornou radu, kterou si 
můžete z prodejny odnést. Kritika 
jako taková je případně položena 
taktně. Je jen na zákazníkovi, zda 
zůstane u svého úsudku, nebo dá 
na odborné návrhy. „I my máme 
rády, když jsou k  nám lidé upřím-
ní a poradí,“ bez okolků přiznávají 
majitelky, jež měly vždy sen ote-

vřít si vlastní butik.

Prodejna chystá od začátku září 
změny. Chystá se totiž rekonstruk-
ce a avizované rozšiřovaní o pán-
skou módu. Dále se můžete těšit 
na krásně sladěné kolekce podzim 
- zima, a že tentokrát to opravdu 
bude hrát barvami. První kousky 
pro vás budou naskladněné už 
koncem srpna. Chystají se i ně-
jaké soutěže, proto nezapomeňte 

sledovat facebook RaL Style.

„Na závěr bychom rády podě-
kovaly všem, kteří s námi spo-
lupracují a velký dík patří našim 
skvělým zákazníkům“, zakončují 
svůj výklad.

Veronika Poláková
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Vlachovo Březí

Na spojnici dvou jihočeských 
měst Prachatice a Strakonice 
leží malebné pošumavské 
městečko Vlachovo Březí, které 
se nachází v okrese Prachatice. 
Město je situované v blízkosti 
slavného Husince, jde asi o 4 
kilometry. Pokud navštívíte po 
německu Wällischbirken, budete 
se pohybovat v 525 metrech nad 
mořem v Šumavském podhůří 
při Libotyňském potoce v povodí 
řeky Blanice. Ve městě žije asi 
1700 obyvatel. Historické jádro 
městečka je významné, proto se 
jedná o městskou památkovou 
zónu. Město je také velmi známé 
svým vynikajícím chlebem, který 
zásobuje nejeden obchod u nás 
ve Strakonicích.

Historie města se nesmí 
opomenout. I přes hmatatelné 
důkazy o dávném osídlení 
tohoto místa, nacházíme první 
písemné zmínky o osadě Březí 
až v poslední čtvrtině 13. století. 
Počátkem století patnáctého 
bylo Březí v držení rytířského 
rodu Malovců. Jeden z nich, 
Vladislav – Vlach připojil své 
jméno k názvu osady. Asi o sto 
let později, v roce 1538, povýšil 

český král Ferdinand I. Vlachovo 
Březí na městečko a krom jiných 
privilegií mu udělil i právo 
používat znak – šedý vzpínající 
se kozel se stříbrnými kopýtky na 
modrém poli. Po třicetileté válce, 

od druhé poloviny 17.století 
vzkvétal v Březí soukenický 
cech a vlachovobřezské sukno 
brzy dobývá i trhy v německém 
Pasově nebo rakouském Linci. 
Rozkvět řemesel přivedl téměř 
3000 obyvatel Vlachova Březí, 
včetně příslušníků samostatné 
obce židovské, až k roku 1866.

Tehdy poprvé k nim obrátil 

svou pozornost císař Rakousko-
Uherské monarchie František 
Josef I. a povolal zdejší muže do 
osudové bitvy u Hradce Králové, 
chcete-li u Sadové. Císař prohrál, 
ale podle všeho se všichni 

vlachovobřezští vojáci  zdravotně 
nedotčení vrátili domů. O dva 
roky později v roce 1868 povýšil 
vídeňský mocnář Vlachovo Březí 

na město. Právě Vídeň se tehdy 
stala místem, kam na zkušenou 
či natrvalo odchází mnoho 

zdejšího lidu.

A do třetice stále stejný, ale 
již poněkud starší císař povolal 
v roce 1914 do zbraně na 300 
Vlachovobřezšťanů. 68 z nich 
se však z bitev 1.světové války 
domů již nikdy nevrátilo, z 26 
legionářů se vrátili všichni. 
V podmínkách samostatného 
Československa po roce 1918 
začínali zdejší podnikatelé, 
živnostníci, řemeslníci a sedláci 
uskutečňovat své plány ve 
svobodné republice. Jejich 
snažení bylo však na šest let 
přerušeno Protektorátem Čechy a 
Morava v období 2. světové války, 
která mladším občanům města 
přinesla povinnost pracovního 
nasazení v Německu nebo 
Rakousku. Pro všechny obyvatele 
Vlachova Březí skončila válka 
7. května 1945, kdy do města 
přivezli svobodu vojáci čtyř divizí 
US Army.

I na některé místní obyvatele, 
zvláště pak na živnostníky 
a   podnikatele, krutě dolehl 
útlak komunistického režimu 
v druhé polovině minulého 
století. Jejich smutné životní 
osudy se již naplnily, stejně jako 
čtyřicetiletá vláda jedné strany. 
Co však přetrvalo, je tehdejší 
architektura. Její kolektivistické 

pojetí a neúcta ke stavebním 
tradicím a krajině bohužel trvale 
pokazily idylickou tvář městečka.
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Článek zpracoval Roman Škoda

Zdroj: www.vlachovobrezi.cz, www.
turistickýatlas.cz, www.krasnecesko.cz, 

www.wikimedia.org, www.krasy-kolem.nas.
blog.cz, www.virtualczech.cz, 

www.dsovlachovobrezi.cz, 
www.krajempodsumavou.cz

Mezi významné pamětihodnosti 
nesmíme zcela jistě opomenout 
barokní zámek, barokní kostel 
Zvěstování Panny Marie, na 
vrchu nad městem se nachází 
Kaple svatého Ducha nebo stojí 
za to navštívit židovský hřbitov se 
170 náhrobky.

Skutečným centrem kulturního 
života města se stal školní areál 
pod Svatým Duchem, v němž se 

nachází i obecní knihovna J.V. 
Plánka. Základní škola se díky 
galerii BoMBa soustřeďuje na 
organizaci a pořádání výstav 

a zpřístupňuje tak žákům a 
dospělým výtvarné umění, profily 
významných místních osobností 
i důležité historické události. 
Základní umělecká škola, jejíž 

součástí je i škola mateřská, 
poskytuje dětem a mládeži 
vzdělání v   oboru hudebním, 
dramatickém a tanečním. 
Pěvecké sbory Žihadla, 
Rezonance, Harmonie a divadelní 
soubor Drak mají svou základnu 
rovněž na půdě této školy. 
Základní umělecká škola stála 
u  zrodu Mezinárodního sborového 
festivalu hudebního romantismu ve 

Vlachově Březí, jehož první ročník 
se uskutečnil v září roku 1999.

Servis výpočetní 
techniky pro váš 
domov, firmu
i obchod !

servis@penta.cz
GSM:

732 857 693
606 734 068

Obraťte se na nás,
vyřešíme vaše problémy 
• s počítačem nebo notebookem 
• se zálohou dat, instalací softwaru 
• s připojením internetu
   doma i ve firmě

Pomůžeme vám s výběrem
a realizací 
• kamerového systému 
• domácí a firemní sítě
   (datová úložiště)
• registrační pokladny, POS systému

Víme, co děláme a děláme to dobře. Využijte naše zkušenosti a schopnosti, získáte v nás spolehlivého 
partnera pro svou techniku. Bezpečně a bez starostí.

Věci s duší, věci s příběhem!

VSTUP ZDARMA
(hry, hračky, knihy, šperky, oblečení, starožitnosti, malé elektro a mnoho dalšího)

PRO PRODEJCE JE ZDARMA ZAJIŠTĚNÉ PRODEJNÍ MÍSTO.
Rezervace stolu nutná na 727 818 359 nebo HRAZDIRA@OCMAXIM.CZ
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Historie Strakonicka

Pokračujeme domem č. p. 41 v Ná-
břežní ulici. Žil zde dělník u stavitele 
K. Bubla pan Josef Voldán /1876, 

Jinín/ s manželkou Antonií /1881, 
Novosedly/ dělnicí v továrně u 

Fürthů a dětmi Josefem /1907, Ra-
došovice/, Antonem /1910/ a švag-
rovou, svobodnou Marií Chvalovou 
/1873, Nevelkov/ dělnicí na námez-
né práce, dále sešívačka v továrně 
u Zuckerů, dřive leštička holí ve 
Vídni, soudně rozvedená paní Marie 
Vojtíková /1887, Blatná/ s dcerou 

Emílií /1912, Vídeň/, jako strávník 
u nich bydlel zedník u pana Čeň-
ka Prokopa, pan František Zachata 
/1892/, který dříve pracoval na po-
lích rodičů. Jěště zde bydlel natěrač 
pan Jan Študler /1888/ s manžel-
kou Růženou /1896, Vídeň/ dělnicí 
v továrně na výrobu fezů a synem 
Václavem /1920/ a vdova pracující 
také v továrně na výrobu fezů paní 
Anna Novotná /1870, Miloňovice/ s 

dětmi Václavem /1897, Miloňovice/, 
Annou/ 1898/. Dále pan Jan Lukeš 
/1918, Jinín/ sladovník a Anto-
nie Lukešová /1886, Jinín/, dělník 
Rudolf Šťastný /1902, Radešov/ s 
manželkou Annou /1915/, dětmi 
Vlastou a Helenou, bydlely zde ro-
diny, Pohlodků, Demeterů, Všiváků, 
Jakubíků, Grundzů, Barnů a dal-
ších. Jěště pan Viktor Ráž /Praha/ 
s manželkou Aurelií /Sičastovce/ s 
dětmi Veronikou a Irenou, bydleli 
v podnájmu u Pohlodků. Přes ulici 
vedle rybího útulku stával dům č. 
p. 288, jehož majitelkou byla vdova 
paní Klotilda Votrubová /1881/ ma-
jitelka cukrářství a perníkářství. Žila 

zde se synem Václavem /1903/, 
tchýní vdovou Eleonorou Votrubo-
vou /1841, Žichovice/ soukromnicí. 
Dále zde bydlel cukrářský pomocník 
pan Václav Deyl /1889, Vysoké Ve-
selí/ později majitel vlastního cuk-
rářského závodu v domě č. p. 288, 
žil zde  s manželkou Marií   /1882, 
Veležice/, jěště zde bydlela služka 
Kateřina Šimáčková /1891, Žicho-
vice/, s dcerou Hanou /1920/ po-
mocnicí v cukrárně a pomocníky v 
cukrárně Oldřichem Ježkem /1901, 
Lomnice nad Popelkou/ a Karlem 
Uhrem /1901,  Langenau/, mistr 
postřihovač v  továrně na výrobu 
fezů pan Václav Pospíšil /1860, 
Holašice/ s manželkou Josefou 
/1856/. Než dojdeme k následující 
budově, neplaceným parkovištěm 
z něhož je přístup po schodech na 
terasu restaurace „U PAPEŽE“, ko-
lem skladu potravin a jěště kolem 
baru „VAGON“. Na protější straně 
stojí budova č. p. 601, ve které sídlí 
Pošta Strakonice 1, která nahradila 
původní poštovní úřad, který sídlil 
na Velkém náměstí v č. p. 139. Bu-
dova nové pošty byla oficielně ote-

vřena 1. ledna 1962, v době rekon-
strukce byla 4. října 1997 dočasně 
uzavřena do 1. března 1999. Po 
tuto dobu převzala její funkci pošta 
Strakonice 2 u nádraží. Jinak pošta 
ve Strakonicích se uvádí od 17. srp-
na 1781 a to jako dědičná a prvním 
poštmistrem byl Jan Nemrha, který 
zemřel v roce 1759 a na jeho místo 
nastoupil jeho syn Jan Václav Ne-
mrha. V součastné době má pošta 
směrovací číslo 386 01 a ulice se 
dnes jmenuje Podskalská. Vedle 
pošty je dům č. p. 316, jehož ma-
jitelem byl kloboučník pan Bedřich 
Stocký /1862/ v domě měl i svůj 
podnik, byl jedním ze synů kupce 

Josefa Stockého, o němž bude řeč 
v příštím díle. Dále v domě bydleli: 
typograf Eduard Janda /1876 / Ústí 
nad Labem/ pracoval jako správce 
tiskárny Čeňka Oma, žil zde s man-
želkou Annou /1876, Praha/ , dětmi 
Eduardem /1900, Nusle/ a Zdenkou 
/1904, Žižkov/. Jěště mistr krejčí 
pan Václav Burda /1855, Mnichov/ 
s manželkou Josefou /1864/ pracu-
jící v továrně na výrobu fezů, dět-
mi Marií /1896/ pracující ve stejné 
fabrice, Janem /1895/ obuvnickým 
učněm, Martou /1898/, Václavem 
/1899/, Karlem /1903/Jaroslavem 
/1904/ a Františkem /1907/. To je 
pro dnešek vše a tímto domem bu-
deme pokračovat příště. 

Rád přijmu jakékoliv doplňky nebo 
historky k této oblasti, též uvítám i 
zapůjčení fotografií ke zkopírování 
a to vše na email: Malirsky.J@se-
znam.cz , telefon 723158306, nebo 
na adrese Tržní 1152, Strakonice I.

Zpracoval Malířský Jan

Záběr na Švábův mlýn

Řezání ledu pro pivovar a hospody

 Strakonické Benátky

 Kamenný most od Nábřežní ulice

               Kamenný most r. 1905



7VÝZNAMNÝ DEN

Mezinárodní den neslyšících

Každý rok se třetí týden v   září 
slaví kromě podzimní rovnoden-
nosti i Mezinárodní den nesly-
šících. V rámci tohoto svátku se 
upozorňuje na problémy, které 
komunita neslyšících v daném 
období právě řeší. Letos tento 
den připadá na sobotu 22. září 
a   bude jej jako tradičně organi-
zovat ASNEP - Asociace organi-
zací neslyšících, nedoslýchavých 
a  jejich přátel, z. s.

ASNEP vznikla již roku 1992 jako 
servisní organizace zastřešující 
subjekty pracujících ve prospěch 
sluchově postižených občanů 
České republiky. Základním po-
sláním je umožňovat zástupcům 
subjektů, aby se pravidelně se-
tkávali. Organizace zastupující 
občany různých sluchových vad 
a tedy i různých zájmů tak mají 
možnost navrhovat a připomínko-
vat předpisy, které mají ovlivnit ži-
vot sluchově postižených občanů.

ASNEP aktivně spolupracuje i s 
institucemi jako jsou Parlament 
ČR a jednotlivá ministerstva při 
připomínkování předpisů, které 
mohou ovlivnit život sluchově po-
stižených občanů. Další koopera-
ce je například s Českou televizí 
nebo i  s komerčními televizemi 
s celoplošným vysíláním na zlep-
šování kvality skrytých titulků a 
tlumočení pro neslyšící v televizi. 
Řeší se také problematické záleži-
tosti s provozovateli MHD při pro-
sazování optické signalizace do 
vozů, s místními úřady a s provo-
zovateli budov, které jsou určeny 
k využívání širokou veřejností.

Než se dostaneme ke konkrét-
ní letošní akci, připomeneme si 
podstatu sluchové poruchy. Jde 

o sníženou nebo chybějící schop-
nost vnímat zvukové informace s 
tím, že jen některé případy býva-
jí operovatelné. Velmi důležitý je 
věk, ve kterém sluchová ztráta 
nastala, protože to může ovliv-
nit osvojení si mluvené řeči. Na-
příklad kochleární implantáty či 
sluchové kompenzační pomůcky 
mohou alespoň tuto disfunkci 
zmírnit. Nedoslýchavost vzniká 
buďto vrozenou vadou, některými 
nádory, záněty či úrazy nebo trau-
matem – toxickým poškozením či 
nadměrným hlukem.

Porucha sluchu může být gene-
ticky podmíněná nebo může vznik-
nout ne-genetickým poškozením 
v nitroděložním vývoji. Geneticky 
podmíněná trvalá sluchová poru-
cha může být zděděna v důsled-
ku poškození jednoho nebo více 

genů. Trvalá sluchová porucha 
může vzniknout i nepřímo jako 
následek genetické vady posti-
hující některé struktury potřebné 
pro správnou funkci ucha. Když se 
tuto problematiku budeme snažit 
přiblížit po vědecké stránce, nej-
obvyklejší typ vrozené sluchové 
poruchy je porucha genu DFNB1, 

který kóduje bílkovinu CONEXIN 
26 nezbytnou pro správný rozvoj 
vnitřního ucha. Tato autozomálně 
recesivní genetická porucha tvoří 
až polovinu případů ne-syndro-
mické trvalé sluchové poruchy. I 

takové spalničky mohou způsobit 
vrozené ne-genetické poškození 
sluchového nervu.

Sluchovou poruchu může člověk 
při jistých případech získat napří-
klad z nemoci HIV, Syfilis, v 5 % 
případů u předčasného porodu 
nebo třeba příušnic. Tento článek 
však nebude dále specifikovat, 
jak a kdy může člověk přestat 
slyšet, neboť dnes jsou média již 
přehlcená různými informacemi 
až hysterického charakteru, a tak 
se raději budeme dále věnovat 
způsobu, jak se neslyšící mohou 
dorozumět.

Tím máme na mysli pochopitel-
ně znakový jazyk, přirozený a  pl-
nohodnotný komunikační systém 
tvořený specifickými vizuálně-

-pohybovými prostředky, tj. tvary 
rukou, jejich postavením a pohy-
by, mimikou,  pozicemi hlavy, hor-
ní částí trupu... Znakové jazyky 
vznikaly spontánně v komunitách 
neslyšících, kde se dále vyvíjejí. 
Členy této komunity mohou být 
kromě neslyšících a nedoslý-
chavých také tlumočníci, přátelé 
a   rodinní příslušníci neslyšících. 
Znakový jazyk také mohou pou-
žívat lidé s poruchou řeči jako je 
například afázie.

Je třeba rovněž zmínit tzv. Čes-
ký znakový jazyk. Podle všeho se 
objevil v době první české školy 
pro hluché, kterou byl Ústav pro 
hluchoněmé v Praze. Ten vznikl 
v roce 1786 jako pátý v Evropě, 
mimochodem 16 let po vzniku 
první školy pro hluchoněmé žáky 
v Paříži. I z tohoto důvodu se uvá-
dí, že patří do francouzské rodiny 
znakových jazyků. Jeho současná 
podoba je však odlišná od dal-
ších národních znakových jazyků 
v Evropě i ve světě. I přesto mají 
však znakové jazyky z celého svě-
ta významné společné rysy, které 
umožňují mluvčím těchto jazyků 
se spolu vzájemně dorozumět ale-
spoň na základní úrovni.

Nakonec si připomeňme den, 
který bude patřit právě neslyšícím. 
22. září na Praze 5 v Holečkově 
škole pro sluchově postižené se 
bude konat akce od 10 hodin do-
poledních až do hodin večerních. 
To, že neslyšící lidé dokážou žít 
sice „jinak“, ale také třeba stejně 
radostně nebo dokonce s   větší 
pokorou a klidem, dokazují slova 
slavné spisovatelky Heleny Kelle-
rové, jež celý život prožila jako 
hluchoněmá.

„Úžasné bohatství lidské zku-
šenosti by ztratilo něco ze své 
odměňující radosti, kdyby nee-
xistovaly hranice, které je třeba 
překonat. Hodinka na samém vr-
cholu hory by nebyla ani zpolovic 
tak nádherná, kdyby nebylo nutné 
překlenout tmavá údolí.“

Zdroj: asnep.cz
lorm.cz Kellerová

belabel.cz
Článek zpracoval Roman Škoda
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Anna Lucie Schollerová, rodačka 
z  blízké Blatné, se začíná probojová-
vat na tuzemskou hereckou scénu, 
s  tím, že její sny se dokonce pohy-
bují až za Atlantikem. V rozhovoru 
popíše své neslavné prvopočátky, 
první vlaštovku až například obsa-
zení v  nekonečném seriálu „Uli-
ce“. Nedávno se dokonce přes 
sociální síť dostala do kontaktu 
s představitelem Draca Malfoye. 
Dejme se do čtení!

Anna Lucie Schollerová, rodačka z  blíz-
ké Blatné, se začíná probojovávat na 
tuzemskou hereckou scénu, s tím, že 
její sny se dokonce pohybují až za Atlan-
tikem. V rozhovoru popíše své neslavné 
prvopočátky, první vlaštovku až například 
obsazení v nekonečném seriálu „Ulice“. 
Nedávno se dokonce přes sociální síť do-
stala do kontaktu s  představitelem Draca 
Malfoye. Dejme se do čtení!

Herec myslí jako někdo jiný, důležitá je 

psychická odolnost, říká mimo jiné hereč-
ka Anna Lucie Schollerová.

Vždy jsi snila o tom stát se herečkou?

Pocházím z umělecké rodiny a už od 
dětství jsem k umění tíhla. Vzpomínám si, 
že jsem velmi ráda a často připravovala 
různá vystoupení a představení takřka pro 
kohokoliv. Zkrátka jsem chtěla být vidět 

a slyšet. Když jsem v osmi letech začala 
navštěvovat základní uměleckou školu v 
mé rodné Blatné, bylo víceméně jasné, že 
umělecké obory jsou pro mě daleko přiro-

zenější než třeba matematika nebo fyzika.

Jak se ti zatím daří aplikovat tento sen?

Myslím si, že když se komukoliv podaří 
ze svého snu udělat i své povolání, kte-
ré ho živí, tím ho zároveň zrealizuje a má 
v  podstatě vyhráno. Mně se to zatím daří, 
avšak nepřestávám být vděčná všem li-
dem okolo mě, kteří mi pomáhají a věří. 
Ať už je to rodina, nebo přátelé, z nichž 
někteří jsou zároveň mojí kolegové.

Co jsi tomu musela vše obětovat 
a  kdy přišel stěžejní zlom?

Znamenalo to hlavně udělat první a nej-
větší krok - přestěhovat se do Prahy. Na 
úplném začátku jsem neměla žádné kon-
takty, nevěděla jsem kam jít a kde začít, 
tak jsem si na internetu našla castingové 
agentury a do všech se přihlásila. Zhruba 
po roce jsem vyhrála první konkurz, a to 
hned na hlavní roli v televizním spotu pro 
jednu z největších tuzemských televizí. 
Poté jsem byla obsazena do seriálu te-
levize Nova „Ulice“. Vzpomínám si, že po 
odvysílání se spoustu věcí dalo do pohy-
bu a já začala hrát v divadle, v reklamách 
i  v  dalších seriálech.

Kde nyní působíš a na čem aktuálně 
pracuješ?

Nyní se natáčí pro mě zatím největší 
projekt - seriál Česko-americké produkce 
„Whisper Naked Shadow – Šeptej nahá 
stín“, do kterého mě po ročním konkurzu, 
který pro mě byl nakonec úspěšný, obsa-
dila režisérka a zároveň autorka NoraK do 
hlavní role Sofie Francové.

Dále působím v divadelním souboru 
NekroTeatro, se kterým máme domov-
skou scénu zde v Praze na Národní tří-

dě v  divadle RockCafe, a to konkrétně 
v inscenaci Čekání na Mickey Rourka, 
aktivně natáčím reklamy a věnuji se i pro-
jektům, jejichž jsem tváří.

Kam bys svůj sen ráda posunula?

Snažím se neustále na sobě pracovat a 
zdokonalovat se. Mým snem je navštívit 
Los Angeles a vypracovat se tak, abych 
se mohla zúčastnit tamních konkurzů. 
Večer se pak procházet po Venice Beach 
a Rodeo Drive a zkusit si alespoň na chvíli 
zažít „California Dream“. Vím, že mě čeká 
ještě dlouhá a náročná cesta, ale když se 
ohlédnu za sebe, tak si občas říkám, že 
jsem už i velký kus ušla. Zrovna nedávno 
nám zaslal osobní videopozdrav a „good 
luck“ sám Tom Felton (Draco Malfoy 
z  Harryho Pottera pozn. aut.). Přišlo mi 
to neuvěřitelné, že někdo takový vyslovuje 
mé jméno a viděl mé herectví, ale oprav-
du to tak je! V osobním životě jsem znač-
ně konzervativnější a těším se na svatbu, 
děti, dům a psa. (úsměv)

Je někdo, kdo tě natolik inspiru-
je, že bys jej ráda potkala a praco-
vala s ním?

Co se týče vzorů, tak žádný konkrétní 
nemám. Spíše se nechávám inspiro-
vat úspěšnými osobnostmi v různých 
oborech a největší je rozhodně italská 
návrhářka Chiara Ferragni, která mě 
naprosto okouzlila svým přístupem k 
životu. S ní bych se jednou v životě roz-
hodně ráda setkala.

Co pro tebe znamená tato, řekněme, 
schizofrenní činnost? Jaké predis-
pozice člověk musí mít, aby to zvládl 
především po mentální stránce? Tako-
vý Luděk Sobota veřejně přiznává, že 
herectví jeho nervy značně poškodilo.

Herectví se zdá pro mnoho lidí velmi 
jednoduchá činnost a občas si říkají, 
že na něm přece nic není a musí to 
zvládnout každý. To není pravda. He-
rec se neustále transformuje do jiných 
osobností – rolí, myslí jako někdo jiný, 
chová se jako někdo jiný a přitom po 
zatažení opony musí být zase sám se-
bou a v realitě. Proto si myslím, že je 
hodně důležitá jakási psychická odol-
nost. Já jsem obecně celkem emočně 
založená a snadno se například roz-
pláču, nicméně musím uznat, že zatím 
je mi tato vlastnost v herectví spíše 
k  užitku. (úsměv)

Herec myslí jako někdo jiný, důležitá je psychická odolnost, říká mimo jiné 
herečka Anna Lucie Schollerová.

Roman Škoda
zdroj fotek: Fotokredit: Natálie Pegřímková, 

MUA Kristýna Zoufalová
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Od září jsme si pro Vás připravili novou rubriku „ANGLIČTINA S MAXIMEM“. Společně s námi si můžete obohatit slovní zásobu o pár frází a slovíček, které 
by se Vám mohly hodit při cestování, nakupování, návštěvě restaurace apod.

travel   (trevl)   cestovat
travel agency  (trevl ejdžǝnsy)  cestovní kancelář, agentura
travel guide  (trevl gájd)  cestovní průvodce
go on holiday  (gou on holidej)  jet na dovolenou
go to the seaside  (gou tu ð sísájd)  jet k moři
go to the mountains (gou tu ð mauntýns) jet na hory
accommodation  (ǝkomodejšn)  ubytování
reception  (risepšn)   recepce
air-conditioning  (érkondyšǝnynk)  klimatizace
sunbed   (sanbed)   lehátko

boarding  (bórdynk) stravování
half-board (hálf bórd) polopenze
full-board (ful bórd) plná penze
all inclusive (ól inkluziv)
self catering (self keterink) vlastní stravování
sandy beach (sendy bíč) písečná pláž
pebbles  (peblz)  oblázky
on the beach (on ð bíč) na pláži
sunshade (sanšejd) slunečník

go by car  (gou baj kár)  jet autem
fl y by plane  (fl áj byj plejn)  letět letadlem
at the airport  (et ðí érport)  na letišti
book air tickets  (buk ér tykyts)  zabukovat letenky

The fl ight is two hours delayed.  (ð fl ájt iz tů aurs dylejd)   Let má 2 hodiny zpoždění.

The fl ight was cancelled.  (ð fl ájt wos kencld)   Let byl zrušen.

Excuse me, how can I get to the airport?  (ixkjůs mí hau ken áj get tu ðí érport) -  Promiňte, jak se dostanu na letiště?

Excuse me, where is the hotel?   (ixkjůs mí wer iz ð houtel) -   Promiňte, kde je hotel?

Do you have any vacancy?  (dů jů hev eny vekensy)   Máte nějaký volný pokoj?

We would like a double-   (wí wud lájk ə dabl rum wiØ en extra bed)  Chtěli bychom dvoulůžkový pokoj s přistýlkou.
-room with an extra bed.

We would like accommodation for two (wí wud lájk ǝkomodejšn fór tů  Chtěli bychom ubytování pro dva dospělé  
adults and one child for three nights. ǝdalts end wan čájld fór Ørí nájts)  a jedno dítě na tři noci.

What´s the price?   (wots ð prájs)    Jaká je cena? / Kolik to stojí?

I would like orange juice / coffee / (áj wud lájk orynč džujs / kofí /  Chtěl/a bych pomerančový džus / kávu / 
water / beer / red wine / white wine … wotr / bír / red wájn / wájt wájn …) vodu / pivo / červené víno / bílé víno ….

Thank you.    (Øenk jů)    Děkuji.

Enjoy your holiday.   (indžoj jór holidej)   Užij/te si dovolenou!

Have a nice holiday.   (hev ǝ nájs holidej)   Hezkou dovolenou!

Good journey.    (gud džǝrny)    Šťastnou cestu!

arrival  (ǝrájvl)  přílet, příjezd
departure (dypárčr) odlet, odjezd
at the station (et ð stejšn) na nádraží

TRAVELLING – CESTOVÁNÍ

Mgr. Martina Zajícová

Good journey.    (gud džǝrny)    Šťastnou cestu!
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Módní tipy
I proměnlivému zářijovému počasí mů-

žete čelit stylově. Připravte svůj šatník na 
babí léto i chladná rána. Zářijové počasí je 
prostě nevyzpytatelné. 
Září je o vrstvení a nemusíte se bát kom-

binace ležérních prvků s klasikou. 
Nebojte se kontrastů a zkuste třeba košili 

obléknout k vysoce ženské sukni. 
V září máte zároveň poslední šanci pro-

větrat letní šaty. Tentokrát je ale doplňte 
pleteným maxi svetrem.
Na seznam nezbytných kousků beze-

sporu patří i kožená bunda. Stejně jako 
maxi svetr bude slušet i Vašim oblíbe-
ným šatům. Hodit se Vám bude navíc 
i k džínům, kalhotám, sukni… vlastně 
téměř ke všemu! 

ENNY 
kalhoty 
1890 Kč

ENNY 
kalhoty
1890 Kč

Šaty 
Sunwear
1890 Kč

Craaf- šaty 
JARKA exclusive 
šité v ČR 
1980 Kč

Sunwear 
svetřík 
1290 Kč

Tiffany 
jeans 
1890 Kč

Šaty Sunwear
1890 Kč

Dámská 
mikina 
499 Kč

Dámská bunda
599 Kč

Dámské šaty
699 Kč

Halenkové 
triko 
639 Kč

Sukně s květy 
a bílá halenka  
sukně - 1349 Kč
halenka - 549 Kč

Kabát   
2709 Kč

Craaf- šaty 
JARKA exclusive 
šité v ČR 
1980 Kč

Šaty Sunwear
1890 Kč Sunwear 

svetřík 
1290 Kč

Sukně 
s  květy 
1099 Kč

Pasová 
bunda
2079 Kč

Halenkové 
triko
639 Kč
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Dne 12. září čeká obecenstvo 
kulturního domu ve Strakonicích 
mimořádná událost. Přijede totiž 
mimo jiné Jaroslav Dušek, jenž 
„odprezentuje“ knihu Dona Miguela 
Ruize založenou na staré moudrosti 
Toltéků - Čtyři dohody. Herec 
a   improvizátor, Jaroslav Dušek, 
bude vést monolog a vysvětlí 
postupně všechny čtyři dohody z  této 
knihy, mezi kterými vystupují dva 
hudebníci se svými písněmi. Promluví 
například na téma vzdělávací systém, 
výchova dětí, partnerské vztahy 
a  vnímání vlastního ega. Ukáže nám 
prostřednictvím Toltéků, že celý náš 
systém je založený na nesmyslném 
a nerovném soutěžení a honbou za 
ilozurním světem.

Tato kniha již několik let inspiruje 
miliony čtenářů po celém světě. 
Zjednodušeně řečeno, toto dílo 
je praktickým průvodcem osobní 
svobodou, přičemž odhaluje 
zdroj omezujících názorů, které 
nás připravují o radost a vedou 
k  zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, 
založené na staré toltécké moudrosti, 
nabízejí silný kód chování, který 
dokáže rychle proměnit náš život 
v  nový prožitek svobody, opravdového 
štěstí a lásky.

Nyní si představíme konkrétní 
„dohody“. První dohoda tkví ve 
slově jako takovém a zní: „Nehřešte 
slovem“. Jako ostatní dohody si i tuto 
stručně, leč konkrétně popíšeme. 
Veškerá Vaše magická moc se opírá 
o slovo. Pokaždé, když vyslovíte svůj 
názor, jako byste pronášeli magické 
formule. Slovem můžete druhého 
člověka zaklít, nebo ho ze zakletí 
vysvobodit. Slovo představuje tvůrčí 
sílu. Je to dar. Slovo může stvořit ten 
nejkrásnější sen, anebo vše kolem 
zničit. Nehřešíte-li slovem, šíříte 

kolem sebe krásu a lásku, vytváříte 
nebe na zemi.

Druhá dohoda praví: „Neberte si nic 
osobně“. Ať už si lidé myslí cokoli, 
cokoli dělají nebo říkají, neberte si to 
osobně. Názory druhých odpovídají 
tomu, čemu tito lidé věří, a proto ať 
si o Vás myslí cokoli, ve skutečnosti 
se Vás to netýká. Vždy to vypovídá jen 
a jen o nich. Berete-li si věci osobně, 
stáváte se snadnou kořistí dravců. 
Nachytají Vás na jednu malou 
poznámku a pak už Vás napouštějí 
jedem, jak se jim zachce. Vzepřete 
se jedu.

Třetí dohoda hovoří o  všudypřítom-
ných domněnkách, a sice: „Nevytvá-
řejte si žádné domněnky.“ Snad vůbec 
nejčastějším lidským předsudkem je 
domněnka, že ostatní chápou život 
stejně jako Vy. Předpokládáte, že druzí 
uvažuji jako Vy, cítí totéž co Vy, soudí 
stejně jako Vy, chybují stejně jako Vy. 
Bojíte se být sami sebou, protože se 
domníváte, že Vás ostatní budou sou-
dit, smát se Vám, zneužívat Vás a  ob-
viňovat, tak jako to děláte Vy sami. 
Všechen smutek a drama, které jste 
doposud prožili, pramenily z Vašich 
domněnek a z Vaší vztahovačnosti. Na 
těchto principech je založen celý svět, 
ve kterém jedni ovládají druhé. Zamy-
slete se nad tím.

Poslední čtvrtá dohoda říká. „Vždy 
dělejte vše, jak nejlépe dovedete.“ 

Dělejte vše co nejlépe proto, že Vás to 
těší, ne proto, že očekáváte odměnu. 
Nezištné skutky Vám přinesou radost 
a nečekaná odměna může překonat 
Vaše představy. Budete-li znovu 
a  znovu dělat vše co nejlépe, stanete 

se mistry osobní transformace. Vaše 
návyky hřešit slovem, brát si věci 
osobně a vytvářet si neustále nějaké 
domněnky se budou projevovat čím 
dál vzácněji až nad Vámi úplně ztratí 
svou moc.

Když to shrneme, první dvě dohody 
se věnují materiálnímu, sociálnímu 
a individuálnímu programování, třetí 
a čtvrtá dohoda pracuje již s projevy 
nezávislosti, kterými jsou poznání, 
spontánnost a důvěrné vztahy.

To vše naprosto mistrným způ-
sobem Jaroslav Dušek přenáší do 
publika. Hra je zpracována velmi 
odlehčeně, založena na nadsázce 
ve volném zpracovaní, což souvisí s 
Duškovo improvizací. Každé předsta-
vení je tedy originální. Představení 
se bude konat, jak už bylo zmíněno, 
12. září od 19 hodin. Šťastlivcům, 
kterým se podařilo získat lístky, pře-
jeme úžasný zážitek.

Divadelní představení Čtyři dohody – Jaroslav Dušek

Zdroj: www.seberizeni.cz
www.meks-st.cz

Zpracoval Roman Škoda

pelhrimov.charita.cz
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Září - babí léto - léto na odchodu
Září znamená pro většinu z nás návrat do reality. Je konec příjemného letního lenošení a začínají nám pravidelné povinnosti a to i v kuchyni. Do našich 

jídel můžeme zařadit sezónní zeleninu a ovoce, které je stále čerstvé a tím i chutnější.

Vepřové maso s fazolkami
Suroviny:

500g vepřového libového masa
 1 cibule
 2 stroužky česneku
 400g zelených fazolek

 1 lžička bazalky
 1 lžička libečku
 1 lžíce solamylu
 sůl, pepř

Postup:

svetreceptu@seznam.cz

Přeji dobrou chuť a ráda uvítám Vaše názory  na                    
        email:                   

Quinoa s krůtím masem a zeleninou
Suroviny:

500g vepřového libového masa
 1 cibule
 2 stroužky česneku
 400g zelených fazolek

 1 lžička bazalky
 1 lžička libečku
 1 lžíce solamylu
 sůl, pepř

Postup:

Quionu zalijeme 1,5 
násobkem studené vody, 
osolíme, přivedeme k 
varu a   vaříme 10 minut, 
necháme pod pokličkou 
opět 10 minut dojít.

Na oleji osmahneme jemně 
pokrájenou cibuli a   mrkev, 

přidáme na nudličky nakrájené maso, sójovou omáčku a do měkka 
dusíme. Po změknutí přimícháme hrášek, kukuřici. Dochutíme solí, 
pepřem, paprikou a  smícháme s uvařenou quinoou.

Bramborák z dýně Hokkaidó v troubě
Suroviny:

1 menší dýně Hokkaido
2 brambory
2 vejce

2 lžíce polohrubé mouky
1 lžíce ovesných vloček
1-2 stroužky česneku
sůl, pepř, majoránka

Postup:

Na hrubém struhadle 
nastrouháme dýni /
je dobrá i neoloupaná, 
ale vynecháme změklý 
střed/ a brambory. 
Přidáme vejce a 
zahustíme moukou a 
vločkami. Dochutíme 

soli, pepřem. Zamícháme a bramboráčky smažíme na oleji, můžeme 
péct v troubě - 180stupňů 20minut

Rychlý cheesecake
Suroviny:

350g BeBe sušenek
120g másla
krém:
250g mascarpone
300g tvarohu

1 pol.lžíce medu
100g bílé čokolády
Na ozdobu:
1 vanilkový pudink
1/2l ovocné šťávy /rozmixované 
ovoce/

Postup:

Sušenky rozmixujeme 
a smícháme s máslem, 
směs důkladně 
upěchujeme na dno 
dortové formy a vložíme 
do lednice. Mascarpone 

s tvarohem a medem vymícháme v krém a přidáme rozpuštěnou 
čokoládu, promícháme a nalijeme na korpus, opět vložíme do 
lednice. Pudink přípravíme dle návodu na pudinkovém sáčku /
mléko nahradíme ovocnou štávou/. Pudink necháme vychladnout a 
nalijeme na krém, dáme ztuhnout na několik hodin, nejlépe přes noc.

foto: Blog KitchenAid, Andrea Lillova, Prostreno.cz

Na oleji restujeme 
cibuli, přidáme na 
kostičky nakrájené 
maso, česnek, osolíme, 
přidáme trochu 
vody a    dusíme do 
změknutí. Solamyl 
rozmícháme s   100ml 
vody a   zalijeme 

hotové maso. Dochutíme bylinkami, pepřem a přidáme vařené 
fazolky. Fazolky jsme uvařili v osolené vodě. Jako přílohu podáváme 
šťouchané brambory, rýži...
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Kulturní přehled na září

Přednáška Ing. Josefa Kalbáče
6. 9. od 18:00
Místo konání: Dům kultury
Přednáška Ing. Josefa Kalbá-
če ČEŠTÍ VOJÁCI A LEGIONÁŘI 
V I.   SVĚTOVÉ VÁLCE 100 let od 
vyhlášení samostatnosti Českoslo-
venska doplněna dobovými písněmi 
z I. Světové války pěveckého tria ze 
Zdíkova a dobovými fotografiemi.

Tobrucké krysy - vernisáž
6. 9. od 16:00
Místo konání: Venkovní výstava na 
nádvoří strakonického hradu
Výstava nese název Tobrucké krysy 
a autor Jindřich Marek z Vojenské-
ho historického ústavu Praha v ní 
představuje historické souvislosti 

a účast Československého pěšího 
praporu 11 – Východního při dnes 
již legendární obraně obklíčené li-
byjské pevnosti Tobruk.
Během druhé světové války na-
stoupilo na Středním východě služ-

bu v   československé zahraniční 
armádě celkem 2489 osob. Téměř 
tisícovka z nich se zde i na severo-
africkém pobřeží zúčastnila poušt-
ní války s francouzskými vichisty, 
italskými fašisty a německými jed-
notkami Afrikakorpsu. Výstava je 
stručným popisem tohoto příběhu.
Výstava byla k vidění například na 
podzim roku 2016 před budovou 
Generálního štábu na Vítězném ná-
městí v pražských Dejvicích.

Koncert kapely Žlutý Pes
7.9. od  23:00
Místo konání: scéna u sv. Markéty
Vstupné zdarma
akce v rámci 100 let republiky 

KPH – Tango
11. 9. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 220 Kč
TANGO CAPELLA BRAVA Dirigent: 
OLDŘICH VLČEK Exkluzivní host 
: JAN MEISL – mistr světa ve hře 

na bajan MICHAELA KATRÁKOVÁ 
- zpěvačka Tango je tanec 
považován za velmi hříšný, přesto 
se stal tancem populárním a 
nejrozšířenějším po celém světě. Na 
koncertě zazní nejznámější Tanga 
dramatická, ohnivá, podmanivá a 
vzrušující. Např. Liber Tango, Ole 
Guappa, Invierno Porteňo, Tenkrát 

na západě, V. Petrov Nocturno.

Čtyři dohody
12. 9. od 19:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 330 Kč
Taneční odpoledne s písničkou
Datum konání: 16. 9. od 15:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 60 Kč

Retro oldies party staré DJ gardy 
vol. II
22. 9. od 21:00
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 120 Kč
Návrat v čase a rytmu největ-
ších hitů 80. a 90. let za účasti 
DJ Františka Mareše, Františ-
ka Křišťana, Jaroslava Neužila 
a  Miloše Zemena.
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Královna bojových sportů se představuje

V zářijovém vydání se podíváme 
do světa tvrdých mužů, kde síla, 
rychlost a houževnatost spolu 
s  psychickou odolností rozhodují 
o tom, který ze zápasníků bude 
po závěrečném kole triumfálně 
zvedat ruce nad hlavu, zatímco 
jeho soupeř se bude s největší 
pravděpodobností vzpamatovávat 
z tvrdého zásahu. Řeč je o MMA 
neboli smíšených bojových 
uměních. 

Jedná se o plnokontaktní 
bojový sport bez využití zbraní, 
umožňující údery i chvaty, boj ve 
stoje i na zemi,  spojující různé 

techniky jiných bojových sportů i 
bojových umění. Vznikl na konci 
20. století ze soutěží, jejichž cílem 
bylo nalézt mezi různými bojovými 
uměními nejúčinnější způsob 
boje ve skutečných situacích 
neozbrojeného střetu.

MMA je fenomén posledních 
dvou desetiletí, ovšem jeho 
počátky sahají až do 7. století 
před naším letopočtem, kdy 

Řekové zavedli na Olympijských 
hrách Pankration, drsnou směs 
starověkého boxu a zápasu, ve 
které byly povoleny všechny údery 
a zápasnické techniky (včetně 
lámání končetin, vypichování očí 
a   úderů na genitálie), které by 
vedly k poražení soupeře. Zápasy 
trvaly často několik hodin a 
nezřídka končily smrtí. Pankratisty 
využíval pro jejich legendární 
schopnosti např. Alexandr Veliký 
při svých taženích. Tento způsob 
boje přetrval v Řecku dodnes, 
ovšem s jasnými a bezpečnými 
pravidly chránícími oba bojovníky.

Co se vybavení bojovníků týče, 
standardně ve většině organizací 
nosí šortky nebo trenky. 
Někteří mají na sobě i   kraťasy 
thaiboxerského typu. V  některých 
menších organizacích jsou 
povoleny slipy nebo přiléhavá 
trička. Ženy navíc nosí sportovní 
podprsenku. Dále jsou povinné 
ochranné pomůcky jako suspenzor 
a chránič na zuby. Na zápasení 

se používají speciální bezprsté 
MMA graplingové rukavice, které 
umožňují lepší úchop soupeře. 
V některých organizacích jsou 
povolené i thaiboxerské návleky 
na kotníky.

Nasnadě je otázka, zda je MMA 
bezpečný sport – jedná se o 
poměrně kontroverzní aspekt. 
Přispívá k tomu i nedostatek sběru 
a přístupnosti údajů o zraněních.

Mezi laickou veřejností se 
vyskytuje názor, že je MMA sport 
jen pro hloupější lidi. Soudě podle 
nejrůznějších lidí, kteří MMA 
holdují, toto paušálně tvrdit nelze, 
jelikož na trénincích můžeme najít 
i učitele, lékaře, právníky nebo 
studenty vysokých škol.

Pod pokličku tohoto poměrně 
specifického sportu nám dává 
svými odpověďmi nahlédnout 
Milan Kadlec, mladý zápasník v 

MMA, který má za sebou bezpočet 
zápasů, a ještě mnoho by jich rád 
na svůj seznam přidal.

O MMA mluvíš jako o úžasném a 
zároveň pravdivém sportu. Proč po-
užíváš slovo pravdivý?

Ano, MMA je úžasné a  pravdivé, 
proč? Protože jsem zažil dost borců, 
kteří byli o sobě přesvědčeni, že 
jsou excelentní boxeři, grappleři, 
wrestleři, a  že s bojem v oktagonu 
nebude problém.  A vždy, když se 
blížil zápas, tak se začaly objevovat 
střípky pochybností v tom, co dělají 
a aby odstranili tyto střípky, tak 
začali mnohem více trénovat až na 
úkor svého zdraví. Začali posilovat 
jako kulturisti, sparovali pomalu 
každý den a najednou začali 
cítit obrovskou únavu, bolesti 
v kloubech, ale jejich vnitřní já 
jim stále říká: nesmíš přestat. 
Nakonec se dostanou do stádia, 
kdy sáhnou po různých prášcích, 
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v lepším případě, a nakonec 
z   toho onemocní nebo se zraní, 
což je takový alibismus a zároveň 
nepřiznání si, že se přecenili 
a  situaci nezvládli. Proto říkám, že 
o Vás MMA hodně vypovídá.

Veřejnost často MMA bere jako zá-
ležitost dvou chlapíků, kteří jsou za-
vřeni do klece, kde si mezi sebou dají 
bezhlavou bitku. Zápasníci se proti 
tomuto tvrzení často ohrazují. Takže 
bych se tě chtěl zeptat, jestli je MMA 
z tvého pohledu spíše bezhlavá bitka 
nebo sport?

Rozhodně si nemyslím, že by 
MMA bylo nějakou bitkou. Je to 
plnohodnotný sport. Zápasníci 
na zápas dřou měsíce a dávají 
tomu vše. Zápasy mají jasná 
pravidla a dělají z MMA atraktivní 
plnohodnotný sport. Osobně 
doufám, že už není moc lidí, co by 
si toto o MMA mysleli. 

MMA je sport. Krásný sport 
a   radost, a to nejen na 

profesionální úrovni. Je to super 
aktivita na kondici, protože maká 
celé tělo. Navíc dalším obrovským 
kladem je, že když se někde něco stane, 
je dobré umět se bránit a  ochránit sebe 
nebo vlastní holku.

Tento sport je na velkém mediálním 
vzestupu. Světově ho proslavuje prá-
vě především Conor McGregor svým 
zápasnickým uměním, ale také svým 
výstředním chováním. Jaký na něj 
máš názor a jaký máš názor na jeho 
předzápasové chování a provokování 
svých protivníků?

Conor udělal obrovský kus práce 
pro celý svět MMA a přivedl 
mnoho a mnoho fanoušků. Lidé ho 
„žerou“ a rádi se na něho dívají. Já 
osobně toho bláznivého Ira vůbec 
rád nemám a myslím, že svět 
MMA už ho vůbec nepotřebuje. 
Vše, co mohl nabídnout, už nabídl 
a podle mého názoru už je to 
jen otázka času, kdy skončí a už 
o něm neuslyšíme. V komunitě 
MMA urazil snad každého, koho 

mohl. To, jak se chová, ač to je 
jen pro peníze, je z hlediska 
sportovní etiky a férového chování 
nepřijatelné. 

Jak se vyrovnáváš s porážkou?

Porážka mě samozřejmě mrzí, 
vždycky chci zvítězit. Na druhou 
stranu to však neberu nijak 
fatálně. MMA pro mě není jen 
sport, je to cesta.  Každý zápas 
mě motivuje k vyšším výkonům. 
Jen když budu zápasit s těmi 
nejlepšími a nejsilnějšími, tak 
porostu. V tu chvíli nesejde na 
výhře nebo prohře. I kdybych měl 
desetkrát prohrát, postavím se do 
klece po jedenácté s cílem zvítězit. 
Překážky prověřují odhodlání dojít 
k cíli. Zatím sbírám zkušenosti, 
největší zápasy teprve přijdou.

Když se ohlédneš zpátky, můžeš 
říct, čím tě bojové sporty obohatily?

Určitě se člověk cítí takový 
sebejistější, má větší sebevědomí. 
Kolikrát si sáhne i na dno a zjistí, 
že může ještě víc jak fyzicky, 

tak psychicky. Každopádně se 
po tréninku cítí tak příjemně 
unavený, že po fyzické stránce 
něco dělá, pořád se udržuje. 
Doporučil bych to. Myslím si, že 
to není rozhodně, jak se spousta 
lidí vymlouvá, o stáří. O věku to 
není, když to někoho baví. Lidi 
také nepřemlouvám k nějakému 
zápasení, ale většinou sami 
k  tomu dojdou.

Je MMA sport pro každého?

Neřekl bych, že pro každého. 
Vyžaduje, tedy pokud se chcete 
někam posunout a vidět určité 
výsledky, hodně dřiny, píle 
a   odhodlání. Jsou lidé, kteří 
zkrátka nemají tak pevnou vůli. Na 
druhou stranu – pokud Vás MMA 
vážně chytne, pak v sobě můžete 
objevit kvality, o kterých jste třeba 
neměli ani zdání. 
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35% SLEVA
NA ZNAČKOVÉ

DIOPTRICKÉ A SLUNEČNÍ 

BRÝLE

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

Štěpán Pelán
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www.cambridgeweightplan.cz

Výživové poradenství
Co je program  
Cambridge Weight Plan:

•  program Cambridge Weight Plan je jedinečný  
a originální program v oblasti výživového  
poradenství

• nabízí kvalitu, jednoduchost, flexibilitu

•  široký sortiment nutričně vyvážených potravin 
Cambridge Weight Plan

•  individuální a profesionální přístup výživových  
poradců Cambridge Weight Plan k vašim 
potřebám

• začlenění pohybové aktivity do vašeho života

Poradenské centrum  
Cambridge Weight Plan
Markéta Witzenleiterová
Telefon: +420 774 044 599
E-mail: marketa.witzenleiterova@cambridgeweightplan.cz

Diagnostika na přístroji 
InBody 270

Díky tomuto přístroji dokážeme přesně určit, zda 
všechny změny probíhají správně. 

Výsledky analýzy: 

•  tělesná voda

•  tělesný tuk

•  svalová hmota

•  tuk i beztuková 
hmota

•  váha

•  přesné BMI

•  procentuální podíl 
tělesného tuku

•  poměr pasu k bokům 
(WHR),

•  doporučení 
minimální kalorické 
potřeby (BMR)

•  hodnocení tukové  
a svalové tkáně
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