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SEZIMOVO ÚSTÍ Nůžky, hřebínek
a břitva jsou osudovými nástroji
80letého Eduarda Kučery. Už neu-
věřitelných 65 let s jejich pomocí
upravuje pánské hlavy a brady.

Eduard Kučera je pravděpodob-
ně nejstarším holičem v Česku. Do
učení šel ještě za druhé světové vál-
ky. Dnes už střihá v Sezimově Ústí
na Táborsku prapravnoučata
svých prvních zákazníků.

„Vyučil jsem se v Soběslavi.
Tady střihám od roku 1947 a nikdy
bych tuto práci za žádnou jinou ne-
vyměnil,“ svěřuje se Kučera ve
svém „ráji“ v Sezimově Ústí.

Štrougal si ho nechal přivézt
Nejdřív střihal hlavně dělníky
z místní továrny Kovosvit a jejich
děti. Když se však pověst o jeho ši-
kovných rukou roznesla po okolí,
začali k němu přicházet i vysocí
úředníci. Jednou si jeho služby vy-
žádal dokonce tehdejší předseda
vlády Lubomír Štrougal, který čas-
to pobýval v nedaleké Benešově
vile, kam jezdil na dovolenou.

„Nevím už, v kterém roce to
bylo, ale zavolali mi lidé z jeho kan-
celáře, že by pan Štrougal potřebo-
val ostřihat, jestli bych mohl za
ním přijet do vily. Souhlasil jsem
a za chvíli stálo auto před holič-
stvím,“ vzpomíná Kučera.

Když odvedl svoji práci, byl po-
zván ke štědře prostřenému stolu

a výslužku si odvezl i domů. „Ko-
munisti byli často divní, ale pan
Štrougal byl chytrý člověk. Mys-
lím, že to měl v hlavě hodně srov-
nané,“ hodnotí tehdejšího vysoce
postaveného politika Kučera.

Profese prý ztrácí prestiž
Nejstaršího českého holiče trochu
trápí, jakým směrem se jeho řemes-
lo ubírá. „Dneska střihá kde kdo
a profese ztrácí prestiž. Někdy
jsem zoufalý, když vidím, jak někte-
rá holičství svoji práci odbývají.
Chybí tady muži. Těm se holičství
nevyplatí, a pokud se vyučí, tak se
raději věnují dámskému kadeřnic-
tví a střihání celebrit, které vynáší,“
stýská si Kučera, holič tělem i duší.

Přestože jeho životním krédem

je, že správný muž má být vždy
oholen a slušivě ostřihán, přizná-
vá, že sympatizoval i s hnutím hip-
pies. „Vlasy měli hrozný, zamuch-
laný a špinavý. Když jsem je potká-
val, nejraději bych je ostřihal na
ježka, ale jejich myšlenky nebyly
úplně hloupé. Z velké části jsem
s nimi souhlasil a podporoval
bych je i dnes,“ vyznává se.

Léky na pleš jsou jen podvod
Za dlouhá léta svého působení
ostřihal už tuny vlasů a vyslechl
stovky lidských osudů. „Nikdy
jsem nic nevyzvídal, ale stejně
jsem často sloužil jako zpovědník.
Život byl vždycky těžký a i chlapi
se potřebují ze svých strastí a pro-
blémů vypovídat. Nečekají, že jim
nabídnete řešení, chtějí jen něko-
ho, kdo je vyslechne a má pocho-
pení,“ vysvětluje psychologickou
stránku své profese.

Jako velezkušený holič se shoví-
vavě usmívá nad praktikami kos-
metických firem, které nabízejí za-
ručené prostředky proti plešatění
pánských hlav. „To je věc, o které
se ví už přes dva tisíce let, a nic na
to neexistuje. Padání vlasů je gene-
tická záležitost a žádná vodička
ani šampon nemůžou této skuteč-
nosti zabránit. Všechny tyhle pří-
pravky jsou jen díra do peněženek
zoufalců,“ myslí si Kučera.

René Flášar

Krátce
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Charita sbírá
nádobí pro vyplavené
Talíře, hrnce, příbory, hrnečky
a další nádobí mohou lidé přinést
ještě dnes a zítra od 8 do 16 hodin
do sídla budějovické Diecézní cha-
rity v Kanovnické ulici. Jídelní po-
třeby charita odveze lidem ze zato-
pených oblastí na Liberecku. Ro-
man Tlapák z charity už odvezl do
severočeské Raspenavy potraviny,
košťata, kbelíky, čisticí prostředky
a další potřebné věci. (lim)

STRAKONICE

Škola a školka získaly
20 milionů na zateplení
Základní škola Poděbradova a škol-
ka Šumavská ve Strakonicích mají
program na další prázdniny už jas-
ný. Získaly z operačního fondu ži-
votního prostředí dotaci na zatep-
lovaní a výměnu oken ve výši
16,5 milionu a pět milionů korun.
Příští léto se tedy mohou pustit do
stavebních úprav. (pis)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Volbu pro město
vede Leština

Novou kandidátkou do komunál-
ních voleb v Českých Budějovicích
je také Volba pro město - Nezávislí
občané městu. Je složena z lidí, kte-
ří se už dokázali úspěšně prosadit
ve svých oborech. Jejím kandidá-
tem na primátora je 46letý spolu-
majitel Budějovického měšťanské-
ho pivovaru Miroslav Leština (na
snímku), dvojkou je 57letý primář
dětského oddělení budějovické ne-
mocnice Vladislav Smrčka. Cílem
strany je vrátit radniční politiku
opět lidem, a ne dělat politiku pou-
ze jako souboj politických stran
jen pro vyvolené. (lim)

PÍSEK

Sladovnu chtějí využít
pro knihovnu nebo děti
Draze rekonstruovaná písecká sla-
dovna je často dávána za příklad
obnovy historické stavby ostat-
ním městům. Podle lídra TOP 09
Josefa Knota už se však příliš ne-
mluví o jejím dlouhodobém smys-
luplném využití a velké zátěži, kte-
rou představuje pro městský roz-
počet. „Prostory sladovny by šlo
využít mnoha způsoby. Může se
tam například přesunout ze stíst-
něných prostor městská knihov-
na, nebo vytvořit dětská herna
s kavárnou a možností hlídání
dětí,“ řekl Josef Knot. (lim)

» Pokračování ze str. B1
Jednačtyřicetiletý Bauer, který má
výrazný podíl na proměně zane-
dbaného pohraničního města v tu-
risticky atraktivní vstupní bránu
na Šumavu, chce získat víc času na
práci ve Sněmovně. Poslancem je
sice už od roku 2004, ale po květno-
vých volbách se stal předsedou Vý-
boru pro evropské záležitosti.

Mezi nejsilnějšími rivaly ODS
v Prachaticích budou zřejmě Vol-
ba pro město a také nové sdružení
Pro Prachatice s řadou osobností.

„Chceme se zaměřit na ekono-
miku města. Daně a poplatky, kte-
ré může ovlivnit samospráva, mají

být pro občany co nejnižší. Proto
se hodláme podívat na cenu vody,
nájmů i na městské zakázky,“ na-
značil kandidát na starostu sdruže-
ní Pro Prachatice Robert Zeman.

Sdružení chce, aby firmy o měst-
ské zakázky soutěžily na internetu,
kde bude také zveřejněna jejich
cena. Tahle novinka má přispět
k maximálnímu zprůhlednění za-
kázek na stavby, vybavení či rekon-
strukce městského majetku.

Fakt je, že tak podrobnou a ote-
vřenou kandidátku s představe-
ním lidí, jejich fotkami a kontakty,
jakou mají Pro Prachatice zveřejně-
nou na oficiálním webu, si může

vzít za vzor kterýkoli volební mana-
žer.

Druhou nejúspěšnější stranou
v minulých volbách byla ve městě
ČSSD se čtyřmi mandáty, nako-
nec však spolu s KSČM skončila
v opozici.

„Máme ambice minimálně udr-
žet nynější pozice. Voliče chceme
oslovit s omlazenou kandidátkou
a v programu se zaměřujeme pře-
devším na snížení vysokého náj-
mu v městských bytech, na správu
vodních zdrojů městem a také ze-
fektivnění práce radnice,“ popsal
kandidát na starostu za ČSSD Jan
Klimeš. Ludmila Mlsová

Osmdesátiletý holič Eduard Kučera v Sezimově Ústí začínal střiháním dělníků.
Jeho služeb však využil i komunistický předseda vlády Lubomír Štrougal.
Podle Kučery má být správný muž vždy oholen a slušivě ostřihán.

Váš názor nás zajímá!
Pište a mailujte na redcb@mfdnes.cz
nebo Piaristická 1, 370 01 České
Budějovice

Děkuji, že technoparty
nakonec nebyla
Většina obyvatel na Vodňansku,
ale i ve vzdálenějších místech na-
šeho kraje zaregistrovala v uplynu-
lých čtrnácti dnech zprávy o chys-
tané technoparty v lokalitě Na Láz-
ni v katastru obce Chelčice na Stra-
konicku.
Od okamžiku, kdy jsme plánova-
nou akci zaregistrovali díky pozor-
nosti některých novinářů, zahájili
jsme neprodleně kroky a jednání
jak s vlastníky dotčených nemovi-
tostí, organizátory, ale také s Poli-
cií ČR a případnými dotčenými or-
gány státní správy.
Nedokázali jsme si totiž předsta-
vit, že by se v daném místě a pro-
storu měla uskutečnit akce podob-
ného rozsahu, kterou poznali ně-
kteří moji kolegové starostové
a obyvatelé obcí našeho okresu
v letech nedávno minulých.
V médiích, tisku a na sociální síti

Facebook, kde již probíhala masiv-
ní reklama zvoucí na tuto party, se
následně po oznámení organizáto-
rů o zrušení akce objevily zprávy,
že byla reakce obce a policie pře-
hnaná a vše se záměrně zveličilo.
Rozhodně tyto názory odmítám
a dovoluji si nesouhlasit.
Ono totiž několik stovek, nebo do-
konce tisícovek aktérů takovýchto
akcí za sebou zanechá na území
docela znatelnou stopu, a pokud
organizátoři ještě navíc chtějí
uspořádat akci bez jakéhokoliv
technického a organizačního zajiš-
tění víceméně živelně, je na pro-
blém tzv. zaděláno.
Dotčená lokalita Lázeň byla sice
v dobách našich rodičů a prarodi-
čů vyhlášenou výletní a zábavní
atrakcí při cestě z Vodňan na Lo-
mec, proto s povděkem, zájmem
a snad i s trochou vlastního přispě-
ní obec vítá snahy novodobých
vlastníků místních nemovitostí
o jejich záchranu a obnovení
a jsme potěšeni, že se do dříve
značně zdevastované části obce
vrací i život a lidé sem opět chodí
na procházky či jen tak na pivo.
Na akci takového rozsahu podle

mého názoru ale rozhodně vhod-
ná není.
Nachází se zde několik památko-
vě chráněných nemovitostí i pa-
mátná čtyřřadá alej a oblast je sou-
částí Chráněné krajinné zóny Li-
bejovicko-Lomecko. V neposlední
řadě je ve vzdálenosti od pěti set
metrů do tří kilometrů tato oblast
hustě osídlena a zcela jistě by plá-
novaná produkce a vysoký počet
návštěvníků měl výrazný negativ-
ní dopad na obyvatele sousedních
obcí a města Vodňany.
Chtěl bych proto touto cestou vyjá-
dřit poděkování všem, kteří se na
odvrácení a následném zrušení
této megaakce podíleli a dohlíželi
na zdárný průběh její redukované
verze. Zejména pak Policii ČR, kte-
rá prevenci a následný dohled po-
jala velmi zodpovědně, a přispěla
tak výrazně k relativně klidnému
průběhu akce.
Děkuji též za vstřícnost pana sta-
rosty a úředníků ORP Vodňany
a HZS Strakonice.
V neposlední řadě bych chtěl po-
děkovat i nájemkyni a provozova-
telce hospody Na Lázni za vstříc-
nost v jednání s obcí a dodatečné

přehodnocení záměru a rozsahu
celé akce.
Věřím, že k zažehnání akce výraz-
ně pomohla i obecně závazná vy-
hláška o pravidlech pro pořádání
akcí typu technoparty, kterou
obecní zastupitelstvo přijalo před
třemi lety po zkušenostech z blíz-
kého okolí a doporučují všem kole-
gům starostům a zastupitelstvům
jejich obcí její schválení.
Je to v jinak dosti omezených mož-
nostech obce opravdu významný
nástroj pomoci v podobných situa-
cích.
Jiří Iral, starosta Chelčic
starosta@chelcice.cz

Lídři stran a sdružení pro volby v Prachaticích

Rostou Desetiletý
Vašík a pětiletý
Vojtíšek Luzumovi
se chlubí hřiby, které
našli s rodiči v okolí
Smetanovy Lhoty
na Písecku.
Foto: Renata Luzumová

ČSSD: Jan Klimeš
(54 let), středoškolský učitel

KDU-ČSL: Růžena Štemberková
(33 let), vedoucí odboru města

KSČM: Ladislav Velich
(62 let), politický pracovník

ODS: Martin Malý
(41 let), místostarosta

Pro Prachatice: Robert Zeman
(43 let), koordinátor systému
řízení kvality

SNK ED: Václav Kuneš
(60 let), ředitel školy a výtvarník

Strana zelených: Alois Pavlíčko
(49 let), státní
zaměstnanec

Suverenita - blok Jany Bobošíkové:
Anna Červená
(57 let), ošetřovatelka
v domově seniorů

Věci veřejné: Václav Draxler
(33 let), živnostník

Volba pro město: Milan Bolek
(47 let), stomatolog

TOP 09: Tomáš Novák
(37 let), manažer

Auto-moto různé

Ekologická likvidace autovraků zdarma vč.
odvozu a dokladu o likvidaci. 720 11 94 11 

Obchodní spolupráce
Až 5000 Kč měsíčně navíc! Poskytněte 
Vaše auto, plot či dům jako reklamní plochu 
pro firmy z celé ČR. T: 841 111 148. 

INZERCE

NÁZORY

Co o něm říkají
Zákazník Jaroslav Daněk

„Už bych ho nechtěl nikdy vyměnit.
Chodí k němu celá moje rodina.
Nejvíc oceňuji, že vždy odvede
poctivou práci, což se dneska moc
nevidí.“

Kolegyně Eva Růžičková
„Pracuji s ním společně už 43 let.
Byl skvělý mistr, ještě lepší šéf
a nyní je úžasný kolega.“

Střihá od roku 1944 Eduard Kučera šel do učení už v roce 1944, od té
doby – s výjimkou vojny – střihá zákazníky. Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Praváci
Tyto pravé hřiby našla
Jarmila Hrabinová na
Šumavě. Kde přesně,

však neprozradila.
Foto: Jarmila Hrabinová

Fórum čtenářů výběr z dopisů, krácenoVaším objektivem Fotografie čtenářů MF DNES na téma houby

Vlasy střihá lidem
už od druhé
světové války

Bauer šokoval ODS. Nechce být starostou Prachatic


