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Na jih Čech míří špičkoví jazzmani
Na jih Čech opět míří špičkoví čeští i světoví jazzmani. Během tří koncertů se na náměstích v Českých Budějovicích (5.
a 6. srpna) a Třeboni (11.
srpna) mimo jiné představí
Dhafer Youssef s Birds Quartetem, Avishai Cohen či Eric Mariennthal.
„Ještě před pár lety bylo nemyslitelné slyšet v Budějovicích
Incognito, Erika Truffaze, Richarda Bonu, Eddieho Palmieriho s devíti cenami Grammy, Jazzanovu, Johna Medeskiho, Freda
Wesleyho a mnoho dalších jmen.
Změnil to festival, který letos již
pošesté přiváží na jih Čech zajímavou muziku a jehož generálním partnerem je tradičně Skupina ČEZ,“ pochlubil se Právu
náruživý příznivec jazzu, ředitel
festivalu Jan Nedvěd.
Ocenil, že letošní ročník fi-

jediným vystoupením v České
republice.
O den dříve se mohou návštěvníci festivalu těšit na Dhafera
Youssefa s Birds Quartetem, který je představitelem hudby na
pomezí world music a současného i elektronického jazzu.

nančně podpořilo i statutární
město České Budějovice, neboť
bez jeho podpory by se hudební
akce v tak velkém rozsahu, ale
hlavně kvalitě nedala uskutečnit.

Program letošního
open air festivalu
jsme doplnili akcemi
v centru města i na
klubových scénách
už od 1. do 4. srpna
Po loňském úspěchu britských
Incognito a jejich funkové bouři
na Piaristickém náměstí bude
tváří letošní open air akce muzikant z úplně jiné jazzové škatulky, jeden z nejlepších kontrabasistů světa Avishai Cohen
z Izraele.
V Čechách má početnou základnu příznivců a jeho budějovický koncert 6. srpna bude letos

Zazní i arabská loutna

Foto archiv Jiřího Grauera

Vladimír Vácha

Hvězdou festivalu bude především Avishai Cohena.

„Youssef hraje na tradiční tuniský nástroj oad (arabská loutna) a doprovází jej trio hráčů
z Anglie, Estonska a Maďarska.
Poprvé a dosud naposledy vystoupil v Čechách na Colours of
Ostrava v roce 2013. Jeho koncerty představují nekonečný posluchačský test, kolik je vůbec
možné unést hudební krásy,“ říká
produkční festivalu Jiří Grauer.
Špičkový jazz se bude hrát
i 11. srpna v Třeboni, kde třeboňské náměstí rozezní mimo jiné
muzika sextetu slovenských
AMC Unit.

Doprovodí dvojitého držitele ceny Grammy Erika Marienthala z USA, saxofonistu, který
byl řadu let členem kapely Chicka Corey, s nímž natočil 6 CD.
Hostem uskupení bude navíc
trumpetista z New Orleansu Michael „Patches“ Stewart.
„Program letošního open air
festivalu jsme doplnili akcemi
v centru města i na klubových
scénách už od 1. do 4. srpna.
Budějovice čeká například večerní velkoplošná projekce světové soutěže World Jazz Photo na
náměstí Přemysla Otakara II. doplněná živým vystoupením slovenského trumpetisty Oskara Töröka s DJ.
Lístky na open air koncerty na
Piaristickém náměstí budou stát
jen symbolických sto korun a třeboňské koncerty jsou zdarma,“
zve příznivce jazzu do Budějovic
a Třeboně ředitel festivalu Jan
Nedvěd.

V Chodské Lhotě se sejdou nejkrásnější chodští psi
zeno. V Chodské Lhotě mi vyšli
se vším vstříc,“ říká za pořadatele Karel Peroutka s tím, že je přihlášeno 297 psů z celé Evropy.
Přijedou psí krasavci a krasavice mimo jiné ze Slovenska,
Polska, Norska, Finska, Švédska
či ze Švýcarska, kde se už chlubí
vlastními odchovy. Není to ale
tak dlouho, co mělo toto plemeno u nás namále. Postupem času,
především kvůli změně rázu krajiny na česko-bavorském pohraničí, ztrácela strážní služba Chodů na významu, přestávalo být
nutné mít po boku psa.

Evropská výstava

Dopluli až
do Hamburku

Přesně za týden – v sobotu 6.
srpna od 10 hodin – pořádá Klub
přátel chodského psa Evropskou
výstavu tohoto plemene na fotbalovém hřišti v Chodské Lhotě
v Plzeňském kraji (info na
kpchp.org). „Je to trochu náhoda,
že se sejdeme právě tady, chtěl
jsem sice udělat výstavu na
Chodsku, ale protože jsou všude
kopečky, hledal jsem nějakou rovinu, nejlépe velké hřiště. Volal
jsem do Kdyně, tam bylo obsa-

Chodští psi byli prodáváni do
Německa, kde o ně byl velký zájem. Vývozem se zabývali i voraři, kteří splavovali dřevo ze Šumavy po Vltavě. Po Labi dopluli
psi až do Hamburku. Ze západu
Čech tato rasa naštěstí úplně nevymizela, stále spolehlivě strážila rodinné příbytky.
V poválečném období minulého století plemeno upadlo téměř
v zapomnění, až v roce 1984 byly v kynologickém tisku uveřej-

Foto kpchp.org

Chodský pes je naše národní
plemeno, jehož historie je spojena s dějinami západního koutu
naší vlasti. Zemské stezky vedoucí z Prahy do Bavor svědomitě střežili od nepaměti Chodové,
psi, kteří je vždy věrně doprovázeli, byli výbornými hlídači. Byla to bystrá, ostražitá, houževnatá, vysoce odolná a vytrvalá
zvířata. Tato varieta ovčáckých
psů byla nižšího vzrůstu s delší,
velmi hustou srstí. Mezi povinnosti chodských psů nepatřilo jen
pomáhat v obraně pohraničí, byli
využíváni i k pastevectví a stopování při lovu zvěře.

Chodský pes je vysoce temperamentní, výborný hlídač i skvělý společník.

Sušenka pod rohožkou, uschlé květiny.
Jak zloději zjišťují, že nejsme doma

Jak se bránit
Jak se tedy ubránit zlodějům?
U bytů od 4. nadzemního podlaží

Snadno tak i zavlažujete zahradu, podle potřeby ovládáte žaluzie na oknech, před návratem si
v zimě příjemně zatopíte, kdykoliv můžete sledovat, co se doma
děje, vpustit sousedku, aby zalila
květiny.

Pozor na sociální sítě

Ilustrační foto jablotron.cz

Návrat z dovolené se někdy
může proměnit v drama. Zvlášť
pokud najdeme svůj byt či dům
vykradený. Řádění zlodějů se ale
dá někdy velmi snadno předejít.
„Zloději jsou rok od roku chytřejší a dá se říct, že ve svém oboru i vzdělanější. Co byl dříve nepřekonatelný problém, je dnes
pro ně hračka,“ říká Andrea Hartigová z marketingu společnosti
Jablotron, která vyrábí a vyvíjí
zabezpečovací systémy, s tím, že
se rozhodli zjistit si praktiky nevítaných návštěvníků našich
obydlí přímo u nich.
Společnost proto obeslala svými dotazníky věznice v Česku
a na základě tohoto průzkumu
zjistila, že pachatelé dají nejčastěji na tip, který dostanou od některého ze svých kamarádů.
Dobrým vodítkem je pro ně rovněž sledování chování obyvatel
vytipovaného domu, kdy jim nepřítomnost majitele odhalí absence večerního svícení, nevybraná poštovní schránka nebo
usychající zahrada. „Někteří
používají ještě dnes sušenku pod
rohožkou,“ dodává Hartigová.

výš by měly stačit kvalitní bezpečnostní dveře, které většina
zlodějů považuje za těžkou bariéru k překonání vzhledem k tomu,
že jsou téměř jedinou přístupovou cestou do bytu. U rodinných
domů jsou naopak vstupní dveře
pouze jednou z mnoha cest. Zloděj se nejraději dovnitř dostává
skrz nedostatečně zajištěná okna
a dveře na terasu.
„Kvalitní zabezpečovací systém s vhodně umístěnými čidly
vám pomůže řádění zloděje za-

stavit. K houkající siréně je okolí
většinou netečné, siréna ale funguje jako předsunutý detektor
narušení objektu, a když nic jiného, tak upozorní zloděje na
funkční zabezpečení. Následným
řešením je zaslání SMS zprávy
nebo zavolání uživateli a zároveň
výjezdové jednotce, využíváte-li
službu dohledu nad svým majetkem,“ vypočítává výhody zabezpečení Andrea Hartigová s tím,
že ovládat domov můžete i mobilní aplikací, a to odkudkoliv.

Novým nebezpečím mohou
být sociální sítě, které jsou místem, kde světu sdělujeme, jak se
máme, co zrovna cítíme a hlavně, kde právě jsme. Sociální sítě
se jen hemží statusy, jak je zrovna na místě, kde se nacházíme.
A stačí ještě méně. Bezmála 367
tisíc uživatelů Facebooku oznámilo svou polohu na pražském
letišti! Je také vhodné ohlídat si
možnost označení své tváře na
fotografiích jiných uživatelů, tato
záludná funkce může upozornit
na váš pobyt mimo republiku,
aniž byste sociální síť vůbec navštívili. Alarmem pro nastražené
oči a uši je i to, když jste neustále
on-line a pak na pár dní ze sociálních sítí vypadnete.
Podle průzkumu mezi zloději
věnuje občasnou pozornost sociálním sítím bezmála 30 % pachatelů vloupání, pro 11 % z nich
je to nejvíce osvědčený způsob
tipování objektů.
(MAŠ)

něny obrázky tohoto ovčáka
s výzvou pro jeho možné majitele. Na výzvu reagovali i dva majitelé chodských psů z Prostějovska, ze Šumavy se, bohužel,
nikdo neozval. První vrh novodobého chodského psa se narodil
před jednatřiceti lety.
„Já sám jsem první fotku
chodského psa viděl v časopise
Chovatel někdy na konci osmdesátých let,“ vzpomíná Peroutka,
podle něhož hlavním cílem regenerace plemene bylo odchovávat
zdravé, velmi odolné a nenáročné psy, vysoce temperamentní,
s chutí do práce, výborné hlídače
a společníky za každé situace
a pro všechny kategorie zájemců.
To se určitě povedlo. Klub
přátel chodského psa dnes sdružuje více než šest set majitelů
a chovatelů, v roce 2012 klub
v Belgii zažádal o mezinárodní
uznání plemene. „Museli jsme
ještě vědecké komisi zaslat doplňující informace, například
statistiku zdraví, ale snad už
se blížíme k cíli a dostaneme
kladnou odpověď,“ uzavírá
chovatel chodských psů Karel
Peroutka.
(PEH)

Práce na terminálu letiště stojí
Sdružení stavebních firem
Strabag a Chládek & Tintěra pozastavilo přípravu stavby nového
letištního terminálu v Pardubicích. Jak upozornila Česká televize, zpochybňuje navrženou
konstrukci haly a žádá o změnu
projektu a zvýšení rozpočtu.
Investor, provozovatel letiště
společnost East Bohemian Airport (EBA), si vyžádal u projektanta odpovědi na připomínky
dodavatele stavby. „O dalším postupu rozhodne 11. srpna představenstvo společnosti rozšířené
o primátora a hejtmana Pardubického kraje,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

a vypsat nový tendr. V druhém
patře například nebudou vybavené kanceláře. Uspořilo se i na trafostanici a vzduchotechnice, které budou umístěné venku místo
uvnitř stavby.
Letiště druhým rokem zaznamenává velký úbytek cestujících,
loni totiž přišlo o pravidelné lety
do Ruska, přitom z ruských pasažérů mělo nejvíc příjmů.
(ČTK, zr)

Nechtějí vyšší cenu
„Prioritně ctíme základ, že
v žádném případě dnes nechceme dopustit navyšování ceny ve
vazbě na změnu konstrukčního
systému,“ uvedl Charvát.
Stavba terminálu za 256 miliónů korun začala počátkem června, dokončena má být příští podzim. Stavbaři již zbourali staré
sklady a připravují stavbu příjezdové komunikace. Podle Charváta by problémy zatím nemusely
způsobit zásadní zpoždění výstavby.
Terminál se měl stavět loni,
stavební firmy však nabízely cenu kolem 400 miliónů korun.
Společnost EBA, jejímiž akcionáři jsou Pardubice a Pardubický
kraj, se rozhodla stavbu zlevnit
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