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Jaký je příběh poštovní známky? Jak dlouho trvá, než se začne
tisknout? Je to jen „zakázka“ nebo vzrušující dobrodružství pro
samotné autory? Do jaké míry je tisk známek vyrytých do ocelových desek ryze českou záležitostí?
Díky křtu známky s hradem Rabí, který se uskutečnil 5. června
2015, jsem měla možnost promluvit si s oběma autory díla:
p. Absolonem a p. Srbem. Protože jejich vyprávění bylo velmi
poutavé a zajímavé, oba přislíbili napsat článek o tomto tématu do
příštího vydání Rábských novin. Všichni milovníci známek a naši
čtenáři se mají na co těšit. Známku můžete koupit mj. u České pošty, v hradním krámu U Marušky a pozdrav z Vašich cest tím získá
originální punc. Pan Adolf Absolon věnoval místní knihovně svou
monografii s uceleným výběrem jeho výtvarných děl.
Tak tedy: šťastnou cestu!
-ed-

Rábské noviny č. 30

J S E M TA D Y R Á D / R O Z H O V O R S L A D I S L AV E M H AV L E M
Mezi
řádky
„ Lomikare,
Lomikare, do
roka a do dne
…“
Konečně se mi podařilo otevřít hliníkovou pikslu se svačinou na celý den. Řízek,
chleba a úhledně na kolečka
nakrájená salátová okurka.
Ve výbavě nechybělo pití,
alespoň 2 pytlíky bonbónů
na rozdávání v autobuse a
pláštěnka. Blížili jsme se ke
Kozinovu statku na Domažlicku.
Poněkolikáté
jsme zpívali Žádnyj neví, co
sou Domažlice... Kudy vede
cesta nás nezajímalo, ale
dobře jsme věděli, co nás
čeká: bytelný stůl v sednici
pro celou rodinu, unikátní
hrací hodiny, které nám za
odměnu natáhli, že jsme byli
hodní. Ještě zastávka v Domažlicích a odjezd domů.
Školní výlet byl bezesporu
pro všechny největší a vrcholnou událostí školního
roku, nikoli pro svoji cílovou
destinaci, ale pro cestu samotnou. Na cestě byly učitelky i děti jiné, i vzduch byl
jiný...výletový. A když jsem
u toho vzduchu, takový
vzduch v autobuse při školním výletu… když spolužák
nestihl říct řidiči, aby zastavil a po…(tj. jít na velkou) se
do kalhot. Po několika kilometrech už to od něj tak táhlo, že se musel přiznat. Zastavilo se v nejbližším městě, učitelka vytáhla kluka
ven, koupila mu tepláky a
trenýrky a jelo se dál. Zase
domů. Ale co, vždyť do roka
a do dne...
Všední i nevšední zážitky,
všechny chutě a vůně výletů,
šťastný návrat domů Vám
v tomto předprázdninovém
čase přeje
Eva Dušková

RNDr.Ladislav Havel (54) učil dlouhá
léta biologii studenty
strakonického gymnázia, předsedal Asociaci cestovních kanceláří a agentur, mj.
je zastupitelem Strakonic, jednatelem
úspěšné Cestovní
kanceláře
Ciao...
S t r a k o n i c e
s
pobočkou
v Horažďovicích na
náměstí, členem rady
NP Šumava, bývalým
rektorem
VČRTS
Praha a známým
odborníkem na cestovní ruch.
Pane doktore, jaký je Váš vztah k Rabí a
k Šumavě?
Jméno Havel patří do Bojanovic, můj děda byl z velké rodiny, která dodnes v kraji
žije, jeho životní příběh skončil v USA.
V Rabí mám ale příbuzné také, detaily
raději osobně. Šumavou jsem léta chodil
s mým tátou, fotografem hmyzu, ještě
před zřízením národního parku. Táta byl i
dobrovolným strážcem chráněné krajinné
oblasti. Prožil jsem tam mládí a Vacov,
odkud pocházím, je stále mým domovem.
Co podle Vás nejvíce schází NP Šumava?
Dlouhodobě nejvíce chybí vůle po porozumění mezi Ministerstvem životního
prostředí, které nařizuje Správě parku občas kuriózní nesmysly, obcemi, které zastupují na Šumavě žijící, ale i podnikající
obyvatele, a Správou parku, která je tak
v pozici mezi mlýnskými kameny. Nebědujme nad sežranou Šumavou. Nehleďme
na les jen jako na drahou dřevní hmotu.
Současný stav přírody v NP Šumava, který je však periodicky vysledovatelný i
v hluboké historii území. Již Karel Klostermann popisuje kalamity.
Skutečnost, že existuje pojem „škůdce“, je
vlastně dílem člověka: jen díky lidské činnosti se přírodou může šířit organismus
(od plísní, rzí, přes hmyz po obratlovce),
kterého za škůdce považujeme jen díky
jeho zmnožení v daném areálu a proto, že
se nám nelíbí a zejména často hospodářsky příliš nehodí jeho životní projevy
(žere úrodu, dřevní hmotu, plody, přenáší
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nemoci, rozmnožuje se, produkuje nějaké
látky pro člověka nežádoucí…).
To, co chybí turistům, je dobrá informovanost v českých turistických infocentrech, která vesměs ani nevědí, co turistovi
v parklu nabídnout, pokud si tedy vzpomenou, že na Šumavě nějaký park je.
Tedy turistická publicita, která správně
vedena může výrazněji uchránit Šumavu
před jejími neinformovanými a tedy nebezpečnými návštěvníky.
Otevřeme Šumavu turistům, ale dejme jim
jasné podmínky. V nejisté legislativě a
v neustále se měnících podmínkách se
totiž nerozvine ani turistický ruch, obce
ani podnikatelé nemají jistotu, že své investice do služeb turistům zhodnotí, tedy
nabídka často pokulhává za poptávkou.
Je možné, aby česká strana Šumavy byla
do budoucna stejně hustě osídlená a prosperující jako ta německá?
Před válkou žilo v trojúhelníku Hartmanice-Srní-Železná Ruda kolem 10.000 obyvatel a stejný počet kusů dobytka.
Kontinuitu života na Šumavě však nepřerušila samotná válka, ale vysídlení poválečné, nejvíce však uzavření hranic a tvorba vojenských, hraničních a zakázaných
pásem. Tím došlo k nežádoucí biologické
sukcesi, rozšíření bažinatých oblastí neobdělaných luk, zániku velké části šumavského bezlesí, které bylo od středověku
horkotěžko dobýváno z hlubokých šumavských hvozdů za účelem pastvy či vznikalo díky sklárnám. Harmonie německé strany tak u nás hned tak nenastane.
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pokračování ROZHOVOR
Nejvíce jsem se zasmušil, tedy myslím pořádně naštval,
když jsem zjistil, že opět nebude novela zákona o cestovním ruchu. Jako bývalý prezident Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur jsem u zrodu i novel zákona samozřejmě byl, ale stav současný žalostně reflektuje nezájem úředníků, tentokrát těch ministerských, samozřejmě s ministrem v čele. Karla Šlechtová se chce
dokonce gesce nad cestovním ruchem úplně zbavit a
„předat“ nás jinému ministerstvu. Asi zapomněla na horkotěžké budování pověsti důvěryhodného oboru podnikání, ale hlavně zapomněla na samotné klienty
„cestovek“, přestože je jejím úkolem jako ministryně
klienty naopak chránit.
Máte nějaké přání do turistické sezóny?

Jak se dostane uznávaný gymnazijní pedagog biologie
k cestovnímu ruchu?
Léta poznávání přírody celé Evropy a fotografování
hmyzu v zahraničních přírodních rezervacích a národních parcích s mým otcem ještě v dobách předlistopadových mne přivedlo k myšlence ukázat Čechům, jak příroda vypadá, jak lidé žijí a co je zajímavého i jinde než u
nás v Čechách. S dobrým ohlasem se setkalo využití mé
profese biologa mezi „účastníky zájezdů“, tedy mezi
klienty cestovní kanceláře Ciao… Častěji slyším otázku,
cože je to za alpskou květinku, jak se jmenuje ten úžasně
růžový pták v mokřadech jižní Francie, než „kdy byla
postavena tahle katedrála“…

Samozřejmě: …dovolte si dovolenou, přátelé, milí čtenáři a sousedé! A krásně si ji užijte, zasloužíte si ji!
Děkuji za rozhovor
Josef Růžička

Hodně cestujete. Které destinace jste naposledy navštívil a jaké cesty Vás letos čekají?
Naposledy Dolomity, ale letos mířím podevatenácté do
Skandinávie, skupinu vezu osobně na Orknejské ostrovy
na sever od Skotska a velmi zajímavým zážitkem je návštěva českých vesnic v rumunském Banátu.

PŘEDNÁŠKA - Jak se oblékali naši
předkové, aneb kroje Prácheňska

Zažil jste na cestách nějakou kuriozní příhodu, o kterou byste se s námi podělil?

Tentokrát přišla v prácheňském pracovním kroji se zapleteným copem, dudami v kufříku a s velkými taškami
a koši plných oděvů.
S p.Irenou Novotnou jsme se přivítali jako staří známí,
protože chodím na všechny její přednášky a vždy se moc
těším na to, co sama nashromáždila,nastudovala a objevila pro Strakonické muzeum. Etnografka paní Irena
přednáší nejen pro dospělé, ale i dětem přibližuje dějiny
našeho kraje.
Dětem naší školky už ukázala, jakou práci dá, než se
upeče chleba,zahráli jsme si s ní v živém Betlému, zazpívali a zatančili se zvířátky na dvorku a vždy za doprovodu dud, proto ji všichni pracovně říkáme Dudačka.
Půl roku jsem se s ní neviděla, ne proto, že by neměla
nic nového na
vyprávění, ale
museli
jsme
počkat, až její
páté
děťátko
nebude
tolik
závislé na kojen
í
.
Promítala, převlékala se, hrála
a zpívala (písně
vybrala jen o
oblečení) a vyprávěla o všem, co se jí podařilo vypátrat
v knihách a muzeích o našich předcích - jak se mladí,
staří, chudí a bohatí, na venkově i ve městě, do práce a
ve svátek oblékali. Bylo to tak zajímavé,že se nikomu,
ani jedinému muži nechtělo jít domů a přednáška se o
hodinu protáhla.
-dh-

Na cestách spousty legrace i příhod zažije každý. Vloni
jsem ale naopak vyučoval pracovníky českých turistických infocenter a měl jsem stejný dotaz: jaký zajímavý
zážitek jste ve svém „íčku“ zažili/zažila? Pracovník
z infocentra na Staroměstském náměstí v Praze mi sdělil
lakonicky přání jednoho asijského turisty: Zařiďte mi
prosím dvě noci ubytování tady u Vás v Praze, ale
s výhledem na moře!
Jaká destinace bude hitem letošního léta a co byste
doporučil našim čtenářům jako ideální dovolenou?
Ideální dovolenou je ta, na kterou se moc těším, taková,
kterou strávím s přáteli nebo s rodinou. Pak je krásně
všude. Letos očekávám nejvíce zájmu o Itálii, do popředí zájmu se dostává znovu Řecko, Turecko.
Co na letošek chystáte ve Vaší cestovní kanceláři Ciao...?
Od letoška nabídneme zájemcům nejen cestování do
celého světa - naše portfolio disponuje nabídkou cca 250
cestovních kanceláří, a to nejen českých, ale i rakouských, německých - ale zcela nově poskytujeme bezplatné konzultace o cestování po Evropě třeba vlastním autem či jinak na vlastní pěst. Rezervujte si u nás termín a
přijďte se v Horažďovicích přesvědčit osobně.
Jakou knihu momentálně čtete?
Tři muži ve člunu a Konec prokrastinace. Raději dvě
najednou.
Co Vás v poslední době nejvíce naštvalo a co naopak
potěšilo?
3
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UDÁLOSTI / RABÍ
klub větších dětí 5 - 13 let. Poprvé
přišlo celkem 11 dětí a podruhé celkem 9 dětí. Kluci si vyráběli v malé
truhlářské dílně „důležité předměty“,
papírové krabice se změnily v Roboty. Děvčata vyráběla náušnice, krásné koláže.
Ve čtvrtek 28. května byl první klub
určený pro seniory a bude každý
poslední čtvrtek v měsíci. Nazdobily jsme klubovnu, napekly řezy a
připravily překvapení. Bála jsem se,
Stavění Máje v Rabí
zda někdo přijde. Jsem na Rabí teCharitativní koncert
prve krátce. Ve 14 hodin bylo plno.
pěveckého sdružení Hla- Organizátor dobročinné akce p. Jo- Deset žen a dva muži. Přivítání prosef Růžička předal výtěžek z koncertu běhlo rychle. Budeme si říkat
soň
„děvčata a chlapci“, budeme si poví2.907 Kč paní Monice Šroubové ze
Strakonic pro její nemocnou dcerku dat jako „na lavičce u domu“. A tak
Emmičku. Monika moc děkuje všem
dárcům za sebe i malou Emmičku a
peníze použije pro dcerku na nákup
léků.

Klub volného času pro
děti, maminky a seniory
V květnu začal fungovat „Klub volného času“ v klubovně Rosy čp. 15.
Vyvěsily jsme plakáty na několik
míst na Rabí a doufaly jsme, že někdo dorazí.
Vždy v úterý od 15 do 17 hodin je
klub otevřen pro maminky s dětmi od
0 - 5 let. Tento klub byl již třikrát a
přišly vždy čtyři děti. Děti si zde mů-

Velmi si vážím členů smíšeného souboru Hlasoň vedeného sbormistryní
Mgr. Marcelou Míkovou, že jsou
ochotni zdarma, bez nároku na cestovné vážit cestu ze Strakonic až na
hrad Rabí, aby zazpívali duchovní i
světské písně.
Minulý rok pro záchranu kostela Nejsvětější Trojice a letos na pomoc nemocné holčičce. Přijelo na 40 zpěváků, kteří v neděli 24. května rozezněli
svým nádherným zpěvem hradní konírnu. Tóny veselé i smutné plynuly
pod klenbou sálu nad hlavami pozorně poslouchajících a každý měl čas na
rozjímání o životě a smrti, bezmoci i
naději.
Jsem ráda, že návštěvníci koncertu
ocenili svými finančními příspěvky
jejich snažení ve prospěch těžce
zkoušené rodiny. Děkuji zpěvákům
Hlasoně a všem přítomným za jejich
laskavé a soucitné srdce a nám všem
Robot Honzík
přeji, abychom si začali více vážit
dobrovolnosti a ochoty uspořádat i
takovéhle akce, jakou byl letošní cha- žou zapůjčit výtvarné pomůcky a
ritativní koncert.
-mj- maminky vymyslet vlastní program.
Každou lichou středu v měsíci od
15 do 17 hodin, tedy již dvakrát byl
4

jsme začali… Ochutnávalo se, pila se
kávička, smáli jsme se a pak přišlo
překvapení. Naše paní Radka
z knihovny, paní Maruška z hradního
krámku a slečna klavíristka přišly
zazpívat několik krásných lidových
písní. Nádhera. Myslím, že jsem neplakala sama.
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UDÁLOSTI / RABÍ
A co vlastně budeme dělat v klubu?
Už padly nějaké návrhy. Karty, Dáma...
Ve čtvrtek jsem se přesvědčila o tom,
že se od Vás naše maminky a babičky
musíme hodně učit. Umíte se moc
krásně bavit, radovat a zpívat. Těším
se na další klub v červnu.

Všem, kteří neobdrželi pozvánky
do klubu, se velmi omlouváme za
toto nedopatření. Věřte, že každého z Vás rádi uvidíme i s vašimi
přáteli a program přizpůsobíme
Vašim potřebám. Stačí přijít.
A co máme v plánu? Určitě se můžeme někdy podívat ke studánce sv.
Vintíře. Hůře chodící odvezeme autem až ke zdroji. V srpnu máme
v plánu výlet do Čimelic na kytičky.
Těšíme se E & A
-elFinanční sponzor našeho klubu je
Okrašlovací spolek ROSa..
ROZVRH
rodiče s
dětmi
0-5 let

24.6. naposledy, přes
každé úterý prázdniny
15-18 hod provoz
omezen

přes prázdpředškolní
děti a ško- liché středy niny provoz
15-17 hod omezen
láci
5-13 let

setkání
seniorů

známky je RNDr. Adolf Absolon,
autorem rytin je Martin Srb, rytec a grafik. Známka, která má
rozměry obrazové části 40 x 26
mm, vytiskla Poštovní tiskárna
cenin Praha, a.s. ocelotiskem
z plochých desek v barvách žluté,
modré, červené, zelené a černé
v tiskových listech po 8 kusech.
Současně byla vydána obálka prvního dne (FDC) a příležitostné razítko. Obálka je vytištěna ocelostiskem z plochy v barvě černozelené a na levé části je obrázek tzv.
Třetí brány hradu Rabí. Razítko
zobrazuje erb pánů z Rýzmberka,
kteří se nejvýznamněji zapsali do
historie hradu, a je na něm uvedeno
Rabí, 27. 5. 2015.
Známka zachycuje hrad Rabí
z východní strany od kostela svatého Jana Nepomuckého se hřbitovem (příjezd od Horažďovic), kde
vyniká zejména jeho famózní délka
170 m. Hrad Rabí je největší hradní zříceninou v Čechách. Prodělal
řadu přestaveb a rozšiřování a je
naší významnou architektonickou
památkou. Pyšní se jedním
z nejvyspělejším obranným systémem ve střední Evropě. Hrad je
spojován též s Janem Žižkou z
Trocnova, který jej dobyl v roce
1420. Od roku 1954 je hrad
v rukou státu a v roce 1978 byl

vždy poslední čtvrtek v měsí- nepřetržitě
ci
14-16 hod

autorský návrh známky (originální
kresbu), nátisky známky
s imprimatur, rozložení ocelotiskových barev známky, ocelové destičky
s rytinou známky, návrhy FDC, rozkresby FDC, otisky rytin FDC a ocelové destičky s rytinou FDC a návrhy
razítka.
Prezentaci a slavnostní křest nové
známky ukončila početně navštívená
autogramiáda tvůrců této krásné
známky. Tato prezentace byla spojená i s křtem další známky Pražský
hrad, Hans von Aachen. Hlava dívky
(autor rytiny je grafik a rytce Miloš
Ondráček) a příležitostné poštovní
dopisnice k výročí Svazu českých
filatelistů, které vyšly ve stejný den
jako známka Hrad Rabí.
V článku použity informace Věstníku, Informace pro veřejnost České
pošty, částka 5, 25. 5. 2015,
Fotografie: autor článku.
Ing. Ivan Leiš
předseda klubu filatelistů
00-15 Praha

Vítání občánků
V neděli 7.června pozval spolek ROSa společně s Městským úřadem do

obřadní síně celkem 7 dětí ke slavnostnímu vítání, které se narodily od
července 2014 do ledna 2015:

Lukáš Chlan, Elen Kraucherová,
Poštovní známka Hrad
Rabí vydána
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
vydalo ve středu dne 27. května 2015
příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 17 Kč z emise
Krásy naší vlasti. Známka zobrazuje pohled na hrad Rabí.
Autorem

výtvarného

návrhu

vyhlášen Národní kulturní památ- Lydia Elsie Novotná, Vanessa
kou.
Zdeňková, Klára Matějčková, Denisa
a Václav Kodetovi.
Známka, která má katalogové číslo
Děti
dostaly finanční dárek od města
851 a platí od 27. 5. 2015 do odvolání, byla pokřtěna v prostorách Hlavní a od spolku kytičku, dřevěnou plaketu
-mjpošty v Jindřišské ulici v Praze ve a společné fotografie.
středu 27. 5. 2015 za účasti autorů,
představitelů České pošty s.p., Státní
tiskárny cenin a.s. a veřejnosti.
Účastníci měli možnost shlédnout
5
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Co nového u hasičů?
Dovolte mi, abych Vás seznámil
s činností sboru dobrovolných hasičů Rabí.
Nejdříve bych se chtěl zmínit o kolektivu mladých hasičů, který má
v současné době pouze 9 členů.
V únoru jsme se zúčastnili zimního
srazu mládeže v Sušici. Náš kolektiv
obsadil 26. místo. V měsíci březnu
jsme s dětmi navštívili horažďovický aquapark, kde se všem moc líbilo. Příjemně unavení z bazénu jsme
se potřebovali všichni posilnit, a tak
jsme se vydali do místní pizzerie na
pizzu, jak jinak. Po této akci jsme
začali trénovat na Závěrečný sraz
hry Plamen. Bohužel během tréninku nám postupně začali odpadat někteří členové. Týden před závodem
jsme tak měli místo potřebných devíti soutěžících jenom 6. To nám na
účast v soutěži nestačilo a nikam se

nejelo. Dále ještě v létě plánujeme
účast na klatovské hasičské lize, to
je asi dalších 6 soutěží v požárním
útoku. Doufejme, že tentokrát bude
naše účast mnohem lepší.
V letošním roce jsme se také zapojili
do soutěže dorostu. Nepodařilo se
nám sice postavit celé družstvo, proto jsme soutěžili jen v jednotlivcích.
Zúčastnili se Michal Marek, Pavel
Strolený a Jan Strolený. Okresní soutěž se konala 16.5.2015 v Bystřici
nad Úhlavou. Zde se klukům mimořádně vedlo. Honza získal zlato, Pavel stříbro a Michal bronz. Tím
všichni tři postoupili do krajského
kola v Plzni, které se konalo
30.5.2015. Tam už se klukům tak
dobře nedařilo. Pavel obsadil 6. místo, Michal 8. místo a Honza místo
10.
Družstvo dospělých se prozatím zúčastnilo jen okrskové soutěže, která

6

se konala 9.5.2015 u nás v Rabí. Po
odběhnutí štafet 4x100 m bylo naše
družstvo bezkonkurenčně na prvním
místě. Bohužel při následném požárním útoku došlo k selhání požární
stříkačky a útok jsme nemohli dokončit. Tím naše naděje na postup do
vyřazovacího kola rázem zhasly.
V letních měsících se ještě chceme
zúčastnit
již
tradiční
soutěže
v Buděticích, dále pak soutěže
v požárním sportu v Sušici a soutěže
při
výročí
založení
sboru
v Nezamyslicích.
Družstvo žen se v letošním roce okrskové soutěže nezúčastnilo, tím pádem
se nezúčastnilo ani kola vyřazovacího
v Malém Boru.
A ještě něco málo k jednotce. Ta od
začátku letošního roku nevyjížděla
ani k jedné události.
-vh-
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Novinky pro návštěvníky Čepic a okolí v letní sezoně 2015
V letní sezóně 2015 bude již k
dostání čepická turistická známka a
turistická nálepka. Obě vydává SDH
Čepice a budou k dostání v obchodě
Global a v hospodě U Polenů, v Rabí
potom v hradním krámku U Marušky.
Na dřevěné známce bude vyobrazena
socha Svatého Jana Nepomuckého,
největší skleněná oboustranně inverzní socha tohoto světce. Turistická Jako předešlé roky, i letos jsme se
nálepka je v přípravě.
sešli 30. dubna, abychom společně
Sportovní odpoledne
postavili májku.
V sobotu 23. května jsme se krátce Na této tradici je moc hezké, že se
po obědě sešli v hasičské klubovně v všichni zapojíme do zdobení májky a
Čepicích - oblečeni ve sportovním a pak se stejným nadšením sledujeme
hlavně - sportovně naladěni. Konal se její stavění tradičním způsobem. To
tu totiž znovuobnovený turnaj ve dokážeme ocenit velkým potleskem.
stolním tenise. Původně mělo dojít i Pak následuje ten čas, kdy společně
na utkání v nohejbale, ale vzhledem k opékáme buřty, klábosíme, popíjíme
velkému počtu zapsaných hráčů na a hlídáme náš máječek až do svítání
ping pong se nohejbal odložil na jin- druhého dne. Za to všem velké díky.
-hwdy.

Otevření Vintířovy studánky

Nadšenců pro stolní tenis je v Čepicích poměrně hodně, do turnaje se
nás přihlásilo 11 hráčů a přišlo i dost
fanoušků. V systému hry každý s
každým jsme dokonale poměřili svoje síly. Po několika hodinách
nepřetržitého hraní bylo rozhodnuto:
vítězem se stal Míra Kůs, 2. místo
obsadil Vašek Zdeněk a na 3. místě
skončil Vašek Kůs. Všichni tři
obdrželi krásný diplom a my, poražení, samozřejmě gratulujeme. Zároveň jim ale tímto sdělujeme, že dnešním dnem začínáme trénovat a slibujeme, že příští rok to s námi už tak
snadné mít nebudou.
Tak zase za rok. Sportu zdar!
-hs-

Májka v Čepicích
Na státní svátek 8. května odjela silná
skupinka Čepických na návštěvu do
Klobouků u Brna, a protože nám,
zůstavším, se také nechtělo sedět doma, vyrazili jsme k Vintířově studánce. Právě tam, u obnovené studánky,
pořádali mladí budětičtí hasiči její
slavnostní otevření.
Z Čepic se nás tam dostavilo asi 25, to
ale byla jen hrstka všech
7

zúčastněných.
Po úvodním slově budětického starosty pana Hudy přišlo na řadu samotné pokřtění. Toho se důstojně zhostil
zbynický farář P. Jan Wirth. Poté
následovalo slavnostní vysazení lípy
dvěma starosty obcí, na jejichž katastru lípa i studánka leží. Za obec
Budětice pan Huda, za Rabí pan Kraucher. Dále byla příležitost otevření
studánky zpestřena také tancem,
soutěžemi a dražbou děl mladých hasičů. Pro zájemce byla možnost zakoupit si památeční „plecháček“, nechybělo ani občerstvení všeho druhu...... Prostě akce se vším všudy.
Když k tomu připočteme ještě nádherné počasí, které ten den bylo, je zcela
pochopitelné, že si to tam všichni dokonale užili. My z Čepic tedy určitě.
Fotografie z otevření Vintířovy studánky naleznete na druhé straně.
-hs-
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Všichni byli zváni
P. farář studánce požehnal

Starostové p. Huda a p. Kraucher
společně zasadili lípu Svobody

Konvoj Czech Fury 2015
v Čepicích
Probouzíme se do mlžného rána a
drobně, ale vytrvale prší. Pomalu vše
balíme, nakládáme do jeepu a řadíme
se do kolony pancéřových vozidel
k odjezdu. Vše skrápí drobný vytrvalý
déšť a voda se pomalu dostává i pod
bundy a pláště. Celá kolona se dává
do pohybu a my opouštíme tuto vesnici. Kolikátou už vlastně? Při kraji silnice nám mávají děti. Pomyslím si: to
jsou jistě ty, co nás včera vítaly
s c í l o vo u p á s ko u s p l e t e n o u
z pampelišek, kterou symbolicky protnul první přijíždějící jeep a tento obraz se mi živě vybavuje…
A vybavuje se mi i dnes, více než
měsíc po návratu do běžného života,
neboť tyto spontánní nečekané situace, uvítání a setkání nelze jen tak zapomenout. Dne 27. dubna se
v Čepicích zastavil konvoj vojenských historických vozidel, jehož
cílem bylo v rámci projektu „The
Czech Fury 2015“ připomenout
osvobození jihozápadních Čech americkou armádou v květnu 1945 při
jeho 70. výročí. Tento projekt byl
organizován klubem 4. Obrněné divize US Army o.s. a byl výjimečný
hned z několika důvodů.
Akce podobného rozsahu jako tato
nebyla doposud v České republice

k vidění, neboť se jí účastnilo cca 150
dobově oděných a vybavených
„vojáků“ s množstvím techniky, kdy
největším lákadlem jistě byla přítomnost několika originálních amerických tanků z období druhé světové
války.
Další zajímavostí bylo, že těchto 150
vojáků bylo tvořeno příslušníky několika národností z celého světa.
Kromě pořádajících Čechů jmenujme
např. Angličany, Francouze, Američany a Němce.
Celá akce „Czech Fury“ se startem
ve Volarech a cílem v Plzni znázorňovala postup amerických tankových
divizí z oblasti centrální Šumavy do
vnitrozemí jihozápadních Čech. Ten-

přišel i Vintíř

další. Ve všech našich zastávkách se
nám dostalo vřelého přijetí od místních obyvatel. Tak jako v Čepicích.
Tímto bych chtěl poděkovat obyvatelům obce Čepice za vřelé přijetí, originální uvítání, poskytnutí tábořiště a
příjemnou atmosféru, která zde během našeho krátkého pobytu vznikla.
Pevně věřím, že jsme v Čepicích nebyli naposledy.
Vojtěch Švarc
Klub 4. Obrněné divize US Army o.s.
www.4tharmored.cz

Nápis na stropě klubovny v Čepicích

foto: Catherine Davis

to konvoj se pak cestou směr Plzeň
zastavil na několika místech a to jak
k přenocování nebo jen na pár hodin
předvést své stroje, vybavení i dovednosti. Ze zastávek jmenujme Volary,
Kvildu, Kašperské hory, Sušici, Čepice, Mnichov, Nepomuk, Žinkovy a
8
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Z Čepic do Klobouk a zpět
Chvíli to vypadalo, že se naše plánovaná cesta na Moravu již podruhé
neuskuteční. Moraváci nás opakovaně zvali a nakonec poslali poštou
zveršované pozvání s DVD.
Z velkého počátečního zájmu Čepických přece jen zbyla hrstka odvážlivců, kteří obětovali prodloužený
víkend a jarní práci na zahradě a vyrazili na akci, od které nikdo nevěděl,
co přesně očekávat. Jak si dál přečtete, tento krok se jim vyplatil a na
konci našeho výletu už nikdo nelitoval.
Od původně zamýšlené cesty vlakem
jsme nakonec upustili a právě vzhledem k počtu účastníků jsme se rozhodli jet auty.
Jako první vyrazil ve čtvrtek 7.5.
předvoj – Iva a Míra z Olšan, které
jsme dostatečně zatížili harmonikou,
soudkem piva a dalším proviantem,
abychom my ostatní – Láďa Prchal,
Vojta Šafář, Jarka a Míla Ježkovi,
Jiřka Kábová, Ríša Hagara a Eda Potužník - mohli jet již jen "nalehko", v
jednom autě. V pátek 8.5. ráno nás
Láďa dle plánu všechny posbíral a v
dobré náladě, i když trochu s obavami, jaká budou překvapení na cestě,
jsme vyjeli. Nutno dodat, že jediné
zdržení po cestě byla oprava silnice
mezi Rabím a Horažďovicemi. Pak
už šlo všechno jako "po másle". V
Čížkově na Vysočině jsme se zastavili na výborný oběd, to už nás ale z
Klobouk "naháněli", kde jsme, že už
jsme očekáváni.
Bez problémů jsme dorazili až před
dům našich přátel, Míry a Jarmily,
kteří nás přijali doma a kde bylo
první ochutnávání vína a občerstvení.
Ti nám také hned ukázali ubytování,
které pro nás zajistili - velkou, kompletně vybavenou vilu s několika pokoji, koupelnami, dvěma kuchyněmi
a venkovním posezením. Lepší bydlení jsme si ani nemohli přát.
A pak už nás hostitelé po celou dobu
návštěvy nenechali vydechnout.
Rychlý přesun do "klubu" v budově
zámku na náměstí, který byl pronajatý jen pro naše setkání a který nám
byl po celý víkend k dispozici.
Odtud jsme se společně s Klobouckými odebrali do Městského muzea,

které sídlí ve stejné budově a kde
jsme měli domluvenou prohlídku ve
večerních hodinách a ve svátek. Muzeum zde funguje více než sto let a
najdete tu vše – od pazourků a paleolitu ke krojům, slavným rodákům, od
vybavení tradičního obydlí až po
současnost. Místní jsou právem hrdí
na pobyt bratří Mrštíků i Tomáše
Garrigue Masaryka a dalších
slavných osobností. Význam muzea
spočívá především v autenticitě
sbírek, veškeré exponáty pocházejí
totiž přímo z místa a právě tím a svou
uceleností patří sbírka k nejpozoruhodnějším na Moravě.
Hned vzápětí jsme pokračovali
návštěvou budovy místního Sboru
dobrovolných hasičů Klobouky u
Brna, založeného v roce 1888.
Přestože jsou všichni členové dobrovolníky, z důvodu dlouhé dojezdové
doby profesionálních sborů jsou vyškoleni i k záchraně lidských životů a
také jsou na to výborně vybaveni.
Z techniky nám zde Mirek, strojník a
zdravotník, předvedl Ford Transit –
rychlý zásahový automobil k dopravním nehodám, který obsahuje
vyprošťovací zařízení, rozpínací
válec, podkládací klíny, vysokotlaké
zařízení na 150 l vody (což stačí na
asi 8minut intenzivního hašení), vakuovou záchrannou matraci, zachytávač airbagu, práškové hasící přístroje,
dýchací přístroje Saturn a další
potřebné věci, dále pak Tatru T815
CAS20 s plným vybavením, z něhož
si snad pamatuji jen objem vody –
3.500l, a starou Tatru 148, o které
nám Míra řekl, že : "Tahle "babička"
díky své nádrži na 17000 litrů slouží
jako rezerva pro případ nedostatku
vody při nějakém větším požáru. Mít
ji ve svém autoparku se nám již několikrát vyplatilo". Míra také hned k
našemu škodolibému obveselení
předvedl první pomoc a fixaci Ríši ve
vakuové záchranné matraci. Chvíli
jsme vyhrožovali, že ho v ní necháme
do doby odjezdu, ale pak se nám ho
zželelo, protože na nás už v klubu
čekal výborný guláš, který pro nás
připravil Míra z Klobouk, pivko, které dovezl Vojta, víno od místních a
další dobroty. Večer pokračoval povídáním, hraním na harmoniku (Míla
9

Ježek) a tancem na hudbu, kterou
obětavě celý víkend zajišťoval Pavel
z Klobouk. Nutno podotknout, že
Kloboučtí mají svůj herecko/taneční
soubor Dezorient, a tak jsme v tanečních kreacích lehce pokulhávali, nicméně snaha se nám upřít nedala.
V sobotu jsme po snídani vyrazili
společně na "Větřák", jak ho domorodci nazývají, tedy na větrný mlýn.
Tam jsme vyslechli opravdu poutavě
podaný výklad (prokládaný nejen
technickými detaily, předvedením
některých součástek, ale i zpěvem
dobových písní) o historii větrných
mlýnů v Kloboukách, která je díky
stálému nedostatku vodních toků i
rybníků velmi bohatá. Poslední
větrný mlýn z původních osmi byl
zničen při tuhých bojích při osvobozování města v roce 1945. Proto se
skupina místních nadšenců rozhodla,
že nepřipustí, aby tato tradice navždy
zanikla. Z podobného mlýna se jim
podařilo zajistit hlavní části a převézt
je do Klobouk. V letech 1983 – 1985
dobrovolníci mlýn dle nalezených
plánů renovovali a postavili na
místě, kde stával kdysi poslední kloboucký větřák z roku 1748. Dnes je
to jeden z mála větrných mlýnů v
České republice, který má kompletní
vnitřní vybavení a je plně funkční,
proto jsou obyvatelé na ten svůj
oprávněně hrdí.
Pak už jsme všichni funěli do kopce k
dalšímu cíli – rozhledně Nedánov.
Jak už to tak u rozhleden bývá, i ona
se rozkládá na nejvyšším místě.
Zachránil nás a mile překvapil Míra,
který nám až pod rozhlednu dovezl
bohatou svačinu. A tak cesta dolů ke
Kamilovi a Elišce do sklípku "na
košt" už ubíhala sama. Těžko říct,
jestli to bylo tím, že jsme šli z kopce,
či vidinou Kamilova sklípku.
Všechna nabízená vína jsme ochutnat
nemohli, to už bychom nezvládli, ale
i tak jsme mu zásoby řádně provětrali. Pro nás – nevinaře – bylo zážitkem
sledovat hlavně vinaře, jak mezi sebou komentují vína, která Kamil
všem postupně naléval.. dostali jsme
se i k těm nejlepším a asi nezapomeneme, jak chutná "jahůdka".
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pokračování Klobouky...

To už nás Eliška tahala ven, abychom se najedli a posilnili na večer.
A pak rychle převléct a zpět do klubu. Tam byla opět připravená bohatá
večeře a místní vínečko. Poslední
večer utekl rychle za společného povídání, pouštění záběrů z hereckotanečních vystoupení i z tradičních
moravských hodů a nakonec přišlo
na řadu znovu hraní, zpívání a
poskakování.

Dopoledne jsme společně uklidili
klub, bohatě posvačili, zajeli ještě do
Mírova a Kamilova sklípku pro zásoby a vyrazili na cestu domů. Vyjet
přesně v poledne se nám vyplatilo,
cesta byla rychlá a bezproblémová.
Zbývá poděkovat našim hostitelům za
krásné zážitky, velkou pohostinnost,
ale především za přátelství, se kterým
nás přijali. Vždyť už se potkáváme od
roku 2011 a někteří i déle a v plánu je

již cesta Klobouckých k nám v
příštím roce. A vlastně i poděkovat
sobě navzájem, protože jsme byli
dobrá parta, společně jsme zažili
spoustu legrace, dobré nálady, muziky a rozhodně jsme Čepické dobře
reprezentovali.
Tak zas za rok!
-jk-

MUŠKAŘENÍ
TEXT A FOTO:
Mokrá muška, jak sám název napovídá, napodobuje hmyz nebo jeho
vývojové stádium unášené ve vodním sloupci pod hladinou.

Zase to je buď suchozemský hmyz
náhodně spadlý do vody, v tomto
případě ale již utopený, anebo vodní
hmyz v nějakém stupni vývoje. Jepice, chrostíci a ostatní vodní hmyz
kladou svá vajíčka do vody.
Z vajíček se vylíhnou larvy (nymfy),
které žijí většinou na dně, nymfy
chrostíků jeden a jepic až tři roky.
Po této době se nakrátko zakuklí a
vylíhnou se již skoro jako dospělci.
Právě to skoro je pro lov na mokrou
mušku důležité. Rybáři pojmenovali
toto stádium pupa (subimago), jsou
to asi v očích ryb velmi chutné a
šťavnaté kousky, které mají jen
omezené možnosti pohybu. Nemohou se ukrýt na dně, musí vyplout
na hladinu, ale mají ještě složená a
mokrá křídla a tak jen trpělivě čekají, až jim uschnou a budou moci odletět.
A to je právě ta chvíle, na kterou
čekají také ryby. Toto období líhnutí
jednotlivých druhů hmyzu trvá asi
jeden až dva týdny a v tu dobu je to
základní složka rybího jídelníčku.
Pro rybáře je tedy důležité zjistit,

TOMÁŠ NÁROVEC

jaký druh hmyzu se zrovna líhne a
podle toho vybrat správnou mušku.
Důležitá není jen barva, ale také
velikost a tvar mušky. Rozhodující
je také, aby muška vypadala "jedle"
hlavně z rybího pohledu. Někdy
sebekrásnější mušku nechávají kolem sebe proplout bez povšimnutí a
naopak muška, která to má podle
rybáře dávno za sebou (je od rybích
zoubků potrhaná, ztrácí svůj původní tvar apod.), je to pravé, na co má
právě teď chuť.
U suché mušky požadujeme, aby
plavala na hladině, ale mokrá muška
se musí co nejrychleji potopit. Na
jejich výrobu se proto používají háčky ze silnějšího drátku. Materiál, ze
kterého se dělá tělíčko, musí být
lehce namáčivý, na nožičky se nepoužívá peří kohouta, ale slepice (je
podstatně měkčí). Samozřejmě lze
tělíčko mušky zatížit, na to se používá třeba tenký olověný drátek, ale
mokrá muška se potom již ve vodním sloupci nepohybuje tak přirozeně a ryby jsou většinou velmi opatrné a vybíravé.
Dosti důležité je, kde má zrovna
ryba svoje stanoviště, to se mění
podle mnoha okolností. Pstruzi jsou
dravci, kteří čekají na svou kořist v
krytu za nějakou překážkou v místě,
kde předpokládají nejvíce potravy.
To je většinou na rozhraní proudu a
klidnější vody. V klidnější vodě má
ryba podstatně delší čas si případnou kořist prohlédnout a když má
nějakou pochybnost, nechá ji klidně
proplout. Zato v proudu se musí rozhodnout podstatně rychleji, někdy
jen ve zlomku okamžiku. Na mušce
může tedy být spouštěč (atraktor),
který dá rybě impulz a vyprovokuje
10

ji k útoku.
Bývá to nějaká barevná část, nejčastěji červená, oranžová nebo zlatá a
po ní ryba vyrazí. Zda jí to připomíná část hmyzího tělíčka, nebo je to
jen obyčejná zvědavost, to je otázka.
Ale ono to opravdu funguje.
Dalším důvodem pro výběr stanoviště ryby je také teplota vody nebo
spíše množství kyslíku ve vodě obsaženého. Čím je voda teplejší, tím
menší množství kyslíku v ní je.
V létě, kdy je voda prohřátá i
v Otavě pod Rabím, se ryby soustřeďují v proudech a peřejích, kde se
voda prokysličuje. Zejména lipani
se zdržují v těch nejprudších proudech. Teplota vody má také vliv na
aktivitu ryb vůbec.
Ryby jsou studenokrevné a jejich
aktivita klesá stejně jako teplota vody. Je zajímavé, že každý rybí druh
má jiné nároky na množství kyslíku
a teplotu. Kapr má mnohem menší
nároky na množství kyslíku, v zimním období se jeho životní pochody
zpomalují a ani potravu prakticky
nepřijímá.
Pstruzi a lipani se v zimě stahují do
hlubší a klidnější vody, potravu stále
vyhledávají, i když ne tak aktivně
jako v létě. Když jsem před lety s
muškařením začínal, chytalo se převážně právě na mokrou mušku, málo na suchou, to zejména na podzim
při lovu lipanů. Postupem času se
začaly používat jiné lovné techniky,
hlavně lov na nymfy (zatížené mušky nabízené rybám u dna) a lov na
stremry (mušky napodobující malou
rybičku nebo rybí potěr), ale o tom
snad příště.

pokračování příště
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NAŠE ZAHRADA
TEXT A FOTO:

PAVLÍNA ŠIMÁČKOVÁ

Kdo jsem.
Narodila jsem se a dodnes bydlím v Sušici.
v roce 2009 jsem absolvovala střední zahradnickou školu v Mělníku,
roku 2012 dokončení bakalářského studia na ČZU, obor Zahradní a krajinářské úpravy
v současnosti studuji na ČZU v navazujícím magisterském programu obor Krajinné inženýrství.
Ve volném čase chodím pomáhat do květinky v Sušici, kamarádům a známým radím, jak se starat o své zahrady, radím s výběrem svatebních kytic a dekorací a příležitostně dělám různé květinové vazby :)
PÉČE O ZAHRADU V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH
Po dlouhém období zimy se nám opět vrátilo teplé počasí… Příroda i naše zahrádky se probudily ze zimního
spánku - všude kolem nás raší stromy, kvetou jarní květiny a keře a my najednou nevíme, kam dřív skočit. S
tím se v nás kupí spousta energie, kterou vložíme právě
do zkrášlení našich zahrádek - ať už okrasných nebo
užitkových. Tato energie se nám však mnohonásobně
vrátí v podobě rozkvetlých truhlíků, červenajících se
jahod či dokonale zeleného trávníku.
Někteří zahrádkáři, kteří mají dostatek prostoru a vhodné podmínky na svých zahradách, začínají sezonu o něco dříve, tedy když si sami předpěstují zeleninovou sadbu. Květen je potom jakýmsi startovacím měsícem, kdy
konečně můžeme vysazovat teplomilnou zeleninu na
záhony, osazovat květinové truhlíky a záhony, sklízíme
ranou zeleninu - hlávkový salát a ředkvičky a začínáme
sekat trávník. Co nás tedy dále v následujících letních
měsících čeká?
KVĚTINOVÉ ZÁHONY A TRUHLÍKY:
Po zmrzlících vysazujeme do záhonů hlíznaté rostliny a
cibuloviny, choulostivější na teplotu: jiřinky, kany a begónie. A samozřejmě i letničky, které zkrášlí každou
zahrádku a budou nás svými květy těšit celé léto. Většina letniček vyžaduje slunné stanoviště a spíše lehčí, propustnou půdu s dostatečnou zásobou živin, kterou zajistíme například kvalitním kompostem. U letničkových
záhonů je potřeba během sezóny pravidelně provzdušňovat půdu a hlídat zálivku, do které zhruba každé tři týdny přidáme hnojivo.
Balkonovým rostlinám dopřejme nádoby s dostatečným
objemem, jelikož v malých nemají dostatek prostoru pro
kořeny a je potřeba je častěji zalévat. Rostliny raději
zasaďte do koupeného substrátu, prostého od chorob,
škůdců a plevelů.
Zálivku ideálně provádíme ráno nebo večer, ne však za
plného slunce, kdy by mohlo dojít k zapaření a popálení
listů. Je však potřeba dbát na to, aby kořenový bal nebyl
přelitý - je lepší krátkodobé sucho než mokrý substrát.
Jelikož rostliny vegetují v omezeném prostoru, je potřeba je pravidelně přihnojovat a to buď dlouhodobě působícími hnojivy s postupným uvolňováním nebo přidáním
hnojiva do zálivky a to 1x týdně během vegetace. V průběhu léta odstraňujeme odkvetlé květy a poškozené listy. Také je potřeba kontrolovat výskyt chorob a škůdců,
zejména mšic, svilušek a padlí, na které působí tyto přípravky: mšice - Mospilan, svilušky - Stop sviluška a
také vlhký vzduch a substrát a padlí - Bioton.

Passiflora caerulea - mučenka modrá (vytrvalá rostlina u nás
pěstovaná jako balkonovka - musí se na zimu schovávat, jinak
ve své domovině přezimuje a dozrávají na ní plody marakuja .

OVOCE A ZELENINA:
Na zeleninových záhonech začíná nekonečný boj s plevelem, který je potřeba redukovat, abychom se mohli
těšit z kvalitní sklizně. Vysetou zeleninu je potřeba pečlivě vyjednotit.
Na přihnojený a upravený záhon ve foliovníku nebo
skleníku vysazujeme rajčata, okurky, papriky, na venkovní záhony vysazujeme cukety, dýně, případně melouny. Na záhony také můžeme vysadit náchylnější bylinky, jako je například majoránka.
V případě, že jahody nepěstujeme na textilii, měli bychom rostliny podložit slámou. Tím částečně zamezíme
růstu plevelů, nebude docházet k vysušování půdy a
ochráníme plody před chorobami - zejména plísněmi.
OKRASNÉ STROMY A KEŘE:
Některé keře začínají v měsíci květnu pomalu odkvétat,
zejména na jeho konci. Následná tvorba semen okrasné
dřeviny zbytečně vysiluje, zejména rododendrony a také
šeříky, proto je vhodné odkvetlá květenství odstranit. U
rododendronů je však potřeba tento úkon provádět velmi
opatrně, jelikož v místě starého květu jsou již očka pro
násadu květů na příští rok.
TRÁVNÍK:
Od května začínáme s pravidelným sekáním trávníku a
to tak, že listovou plochu zkrátíme o 1/3, posečenou trávu uložíme na kompost. Jestliže nás v trávníku trápí plevele, jako je pampeliška a sedmikráska, nastal vhodný
čas pro aplikaci selektivního herbicidu, který zlikviduje
dvouděložné rostliny a zároveň nepoškodí vlastní trávník.
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ZKAZKY STARÝCH ZBROJNOŠŮ
TEXT A FOTO:

Jak jsem si „užíval“ svých
pět minut „slávy“
Lidský život, jak už říkal Švejk „je
tak složitej, že samotnej život člověka je proti tomu hadr“. No a v té
řadě všedních šedivých dnů se občas objeví takový, který tu šeď naruší, aby se potom život mohl vrátit
zpět do toho sladkého, pohodlného
streotypu, který nás vždy bezpečně
dovede ke světlým zítřkům. I mně
se něco podobného stalo.
Bylo to v únoru roku 1998,
kdy se u nás v ÚVN ve Střešovicích léčil pan prezident
Havel. Za ošetřujícího lékaře
si zvolil primáře interny Ilju
Kotíka, ale o ostatní orgány
se starali jiní lékaři podle jednotlivých odborností.
A jednou mi takhle Olda
Tobrman, který pečoval o
jeho hrdlo povídá: „Budeš se
mnou operovat Havla, má na
krku v místě tracheotomie
nějakou cystu, která se asi
zvětšuje.“ Než jsem se stačil
patřičně vyděsit, už jsem stál
za operačním stolem a pátral
po avizované cystě v krku
pana prezidenta. Nic takového jsme nenašli, a tak jsme
pouze prostor zrevidovali, vykryli
rotovaným svalovým lalokem a
ránu hezky plasticky sešili, aby se
líbila i jeho novopečené manželce
Dagmar. Poté, vyzbrojeni namalovaným schematem operace, jsme šli
na tiskovou konferenci. Tam jsem
neuváženě uvedl, že jsme mimo
jiné odstranili i nějaké stehy, které
tam zbyly od urgentní tracheotomie, kterou mu pan prof. Pafko
zachránil život. Toho se najednou
všichni chytili, jako, že Pafko tam
něco zapomněl, a proto ohrozil prezidentův stav.
Logické argumenty, které jsem nabízel, nikdo jakoby neslyšel. Ne
nadarmo se říká mlčeti zlato, a to
jak vidno platí zvláště před kamerami a pod světlem refloktorů..
Pan prezident měl vybudované
vlastní nemocniční apartmá přímo
na oddělení ARO, kam jsem jej

MUDR. PAVEL VOSKA

chodil převazovat. Jednou, když
jsem měl noční službu a sledoval v
televizi heroický boj našich hokejistů v semifinále olympijského turnaje v Naganu proti Kanadě a schylovalo se právě k prodloužení, mě
volali, že si pan prezident přeje,
abych ho přišel převázat. Ježíšmarjá, říkal jsem si, to si ten
chlap vybral pravou chvíli, copak
on to nesleduje? Nicméně jsem tedy
šel, udělal převaz a povídám:
“Nevíte, jak dopadl ten hokej?“
Poté, když jsem mu vysvětlil, jak

důležitý zápas to je, poručil zapnout
televizi a spolu jsme se dokoukali
na ten slavný konec včetně samostatných nájezdů, které nás dotlačily
do finále a nakonec ke zlatým medailím.
Potom život sklouznul do obvyklé
šedé průměrnosti, šperkované drobnými excesy, které však naštěstí
unikly mediálnímu zájmu. Do centra pozornosti mě uvedl zase až páně Havlův špatný zdravotní stav.
Tentokrát to bylo asi hodně vážné,
ale díky invenci profesora Bodnera
v Insbruku byl pan prezident podruhé odebrán hrobníkovi z lopaty
a navrácen zpět k životu. Při té příležitosti musel ale pan profesor
zničit naše předchozí krásné dílo a
obnovit tracheitomii, neboli otvor
do krku pro snadnější dýchání. V
tomto stabilizovaném stavu byl pan
prezident převezen do ÚVN a pře12

dán do péče lékařského konzilia,
jehož členem jsem se díky předchozímu angažná stal i já.
Pravidelných schůzek konzilia, které probíhalo denně v pracovně primáře ARO Bohouše Limberga, se
účastnila i paní prezidentová, která
de fakto konzilium řídila sama. Bez
jejího svolení nebylo možné učinit
žádný medicínský závěr. Ona také
horovala pro to, aby se tracheotomický otvor uzavřel co nejdříve a i
přes náš mírný odpor dosáhla svého.
A tak jsem opět pracoval na krku
pana prezidenta. Tracheotomii jsme uzavřeli, zase
jsme to hezky zašili, vše
dobře dopadlo a pacient
byl propuštěn do domácího
ošetřování. I zde se však o
něj starala skupina lidí z
ÚVN.
Nakonec, nebylo to tak
daleko, pan prezident bydlel jen kousek pod nemocnicí. Bylo domluveno, že
odstranění stehů po operaci
provedeme právě ve vile v
Dělostřelecké ulici. Přijeli
jsme tam s vrchní sestrou
ARA Danou Toscaniovou,
která pooperační péči organizovala, ale vila byla
prázdná. Nezbylo než čekat.
Jak jsem byl mírně nervozní,tak
jsem v bytě, který byl přeplněn různými sarapatičkami, omylem sedl
na malou, umělecky ztvárněnou
trojnožku, která se ale ukázala jako
nábytek určený ne k sezení, ale jen
k odkládání věcí. Zkráka a dobře,
trojnožka se pode mnou rozpadla.
Po marném hledání nějakého lepidla, kterým bychom mohli moje
provinění zakamuflovat, nezbylo
než přiznat barvu a přijmout ortel.
Poté, když předvoj obstarali oba psi
paní Dagmar, Sugar a Madla, přišel
pan prezident. Byl ošetřen, stehy
odstraněny a já se kajícně přiznal
ke svému zločinu. Bylo mi odpuštěno, jako že se nic tak strašného nestalo.
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Bylo mi odpuštěno, jako že se nic tak
strašného nestalo. Mimochodem, jednání pana prezidenta Havla bylo vždy
na úrovni, choval se pokaždé velmi
vstřícně, za vše poděkoval, vždycky,
když jsme se jindy potkali, se ke mně
hlásil. To samé nemůžu říct o jeho
manželce i když já sám jsem s ní vycházel velmi dobře. Snad z obavy o
jeho zdraví své pravomoci a své postavení přeháněla a svými názory, které
dokázala nekompromisně prosazovat,
nejednou ztěžovala rozhodování samotného lékařského konzilia. Celkem
vzato, byla to dobrá životní zkušenost,
která ale plně potvrzovala oblíbené
rčení dědy Kořeného, které jsem si
nakonec zvolil jako své životní krédo:
„Všechna sláva, polní tráva“.

Rabijáda
Jedna z největších hradních akcí je
za námi (půl roku dopředu si celá
hradní posádka přeje na Rabí pěkné
počasí, ale ne vždy je naše přání vyslyšeno).
Nicméně, akce i přes deštivé odpoledne byla úspěšná. Hrad Rabí navštívilo 1425 platících návštěvníků.
Děti soutěžily v 18 zábavných disciplínách. Jako tradičně byla největším
trhákem lanovka přes celé velké nádvoří. Děti statečně zvládaly sešít
botu, zaplést housky, pověsit prádlo
na síť ve věži, vyhnat lišku z kurníku, zapamatovat si poznatky od včelaře, vyzkoušet si souboj s rytířem,
vyzkoušet si středověké zbraně
v boji se štíty a další zastavení. Milým poznatkem je také, že ačkoli
začalo v poledne silně pršet, děti stále soutěžily.

Rabijáda je především velkou organizačně náročnou akcí, a proto velké
poděkování patří všem dobrovolní-

Celou akci moderoval a po celý den
bavil děti šašek a princezna Jasmínka
(DS Rynek).

kům a pomocníkům. Jen na zajištění
obsluhy u soutěží je potřeba 55 osob,
a tak jsme byli rádi, že nám i letos
přišli pomoci nadšenci z řad rabských občanů.
-rpRabi zdar a všem moc děkujeme.

KULTURNÍ AKCE HRADU RABÍ NA ROK 2015
27.6. / od 17.00
4. 7. / od 19.30
5.7. / od 18.00
6.7. / od 5.00
11.7. / od 20.00
12.7. / 15.00
18.7. / od 20.00
25.7. / od 10.00
26.7. / 15.00

RUINFEST – originální hudební festival *
100°C , Android Angel, Rest In Haste, I Love You Honey Bunny , The Atavists
DIVADLO Z POŠUMAVÍ – Charleyova teta *
(divadelní komedie anglického autora B. Thomase)
DIVADELNÍ SPOLEK Kolár Strašín - Dalskabáty hříšná ves
SVÍTÁNÍ NA HRADĚ - ranní prohlídka hradu pro romantiky a opravdové nadšence
DIVADELNÍ SPOLEK SCHODY - Dívčí válka
(legendární komedie F. R. Čecha pojednávající o věčném boji mezi muži a ženami)
RABSKÝ FLOUTEK - Divadlo Víti Marčíka – Bajaja
(pohádkový příběh o velké odvaze a lásce, kde zvítězí dobro)
WABI DANĚK a MILOŠ DVOŘÁČEK – folkový koncert
PIVOVAR HOLBA a.s. – celodenní soutěže pro návštěvníky hradu o drobné ceny
spojené s ochutnávkou piv
RABSKÝ FLOUTEK – Divadlo 100 opic – Zajíček a velká mrkvová záhada
(pohádka o pilném zajíci detektivovi a o záchraně království)

28.7. - 30.7. / od 11.00
31.7. a 1.8./ 20.30 - 21.00
9.8. / 15.00
11.8. – 13.8. / od 11.00
15.8. / 16.00

UKÁZKY DRÁTOVÁNÍ – ateliér Radost
VEČERNÍ PROHLÍDKY HRADU (20.30, 21.00.21.30)
RABSKÝ FLOUTEK – TEArTR RAJDO – O rybáři a rybce
(autorská pohádka o touze po bohatství a lidských přáních)
UKÁZKY DRÁTOVÁNÍ – ateliér Radost
KONCERT - Hudební návštěva/autorský program PŘEMYSL RUT a hosté

23.8. / od 15.00
29.8. / 19.00 – 21.00

RABSKÝ FLOUTEK – LokVar – Malá mořská víla
(pohádkový příběh o síle lásky a lidské slabosti)
HRADOZÁMECKÁ NOC – večerní prohlídky hradu s příběhem
(časy prohlídek: 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, účinkuje DS Rynek z
Újezda u Plánice)

Změna programu vyhrazena!
Akce se symbolem * pořádá Rabský
13 okrašlovací spolek (ROSa Rabí)
Podrobnější informace o našem programu naleznete na www.hrad-rabi.eu.

Rábské noviny č. 30

RŮZNÉ
Červen – měsíc myslivosti
Období přelomu jara a léta, čas nejkrásnějších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace, je doba zrození nového života v přírodě. Chovejte se právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně,
choďte přírodou potichu a možná i vy uvidíte některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě nesahejte, aby na něm neulpěl lidský pach, ale pouze se na něj
krátce podívejte a co nejrychleji v tichosti místo opusťte, aby
k němu mohla jeho máma. V lese, na polích a v lukách se
chováme ohleduplněji a věnujeme také náležitou pozornost volnému pohybu psů.
Za to vám myslivci z MS
„Březinka“ Rabí předem děkují.
Houbaři – májovkáři – sezóna skončila.
Josef Tauchen, Rabí

NABÍDKA brigády
Studentka Zuzana (18 let) a Eliška (16 let) nabízí hlídání
Vašich dětí o prázdninách s výukou angličtiny, italštiny a
malování u Vás doma. Nejlépe na 2 – 3 týdny, za ubytování,
stravu a kapesné. Pište na e-mail: susypacini@yahoo.com
nebo tabarrino@tiscali.it.

PRODÁM
Motocykl HERO MAJESTIC
GIZMO (lic. Honda), 50 ccm,
dvoutakt, bezúdržbový, r.v.
2003, málo jetý.
Cena 5.000 Kč
tel. 602 246 108 (v případě
nedostupnosti, zašlete SMS).
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace od starosty
Města
Správní rada Nadace ČEZ schválila
poskytnutí nadačního příspěvku projektu Bezpečnost a ochrana dětí a
mládeže ve městě Rabí – Osvětlení
přechodu pro chodce - v grantovém
řízení Oranžový přechod v částce
120.000 Kč, o které město Rabí žádalo na konci roku 2014. Zhotovení
řádného osvětlení současného přechodu u hotelu Atawa zvýší bezpečnost při přecházení chodců hlavně v
zimních měsících. Nadace ČEZ v
letošním roce vyčlenila peníze na
jeden oranžový přechod a tím je
právě ten náš, což považujeme za
úspěch.
Krajský úřad schválil dotaci ve výši
200000 Kč na neinvestiční opravu
vodovodu, o kterou město žádalo na
počátku roku. Předmětem opravy
budou hlavní uzávěry na jednotlivých větvích vodovodu. Tímto zásahem dokážeme zokruhovat systém
a při opravách bude možné opět
uzavřít pouze poškozenou část vodovodu. Současné uzávěry jsou již
nefunkční. Litinové potrubí je ve
vyhovujícím stavu.
Bojanovice zastávky - vynechání
opravy povrchu v úseku 500 m u
Bojanovic je v první řadě díky nevyřešeným majetkoprávním vztahům,
které byly v rozporu s podmínkami
evropského fondu, který opravu silnice financoval. Občané Bojanovic
budou mít zajištěn bezpečný přístup
k autobusové zastávce do Sušice a
to především díky vstřícnému přístupu manželů Iblových a pana Přindy, kteří vlastní strategické přístupové pozemky. Bezpečné přecházení
na zastávku ve směru na Horažďovice řešíme s Dopravním inspektorátem Klatovy a Besipem.
Problematika v tomhle směru je velice obsáhlá. Jakmile budou jasné
možnosti řešení, budeme je konzultovat s občany Bojanovic při společném setkání.
V souvislosti s výše popsaným se
14.5.2015 v Bojanovicích uskutečnila schůzka s projektantem dopravních staveb Karlem Macánem, pa-

nem Křížem z DI Klatovy, paní
Pavlukovou z odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Sušice,
zástupcem SÚSPK panem Kadlecem a několika občany Bojanovic.
Schůzka měla v první řadě nastínit
možnosti zhotovení nástupišť autobusových zastávek. Dalším bodem
jednání bylo nutnost umístění přechodu pro chodce, tak aby byly splněny požadavky vyhlášky, ale hlav-

výzev s předběžnými podmínkami
jednotlivých dotačních titulů. Evropská unie nastavila podporu do
projektů, které úzce souvisí s ochranou životního prostředí (snížení
energetické náročnosti budov, voda
a kanalizace, ochrana krajiny) a
podpora sociální integrace občanů v
produktivním věku. Po zorientování
se v celém spektru předběžných výzev máme jasno, jaké projekty můžeme finacovat pomocí dotace a co
v žádném případě EU již podporovat nebude. Na co lze získat peníze?
Například: zateplení, výměna oken a
dveří, změna technologie vytápění
v budově TJ Sokol. Výměna přivaděče vody z Hubanova do vodojemu. Přivaděč pitné vody do Čepic.
-mk-

BOJANOVICE
Revitalizace zeleně

Hlinovatky

pod Šibeňákem

ně bezpečné přecházení obyvatel
Bojanovic. Na přechod pro chodce
se váže snížení rychlosti v daném
úseku na 50 Km/h, bez kterého není
možné přechod zhotovit. Změnou
územního plánu a dalšími dílčími
kroky se budeme zabývat a tím budeme celou problematiku směrovat
do zdárného cíle.

Nepodařilo se
Oprava podlah
v KD - žádost o dotaci. 630 žádostí
zamítnuto, 78 žádostí náhradních, 339 schváleno.
Bohužel jsme mezi těmi
zamítnutými.

Evropské dotace z
pohledu
samosprávy
Programové období 2014
-2020 se pomalu rozjíždí.
Na počátku roku 2015 byl
upřesněn harmonogram
15

Přátelé a obdivovatelé značky TATRA se sešli ve středu 3.června na
návsi v Bojanovicích na celodenní
výstavě vozů, traktorů, stabilních
motorů a motocyklů. Na přípravě
akce se podílel nejen hlavní belgický organizátor Jan Deklerck žijící v
Bojanovicích, ale i jeho přátelé z
Tatra klubu z Belgie, Holandska,
Rakouska a Německa a další vystavovatelé ze širokého okolí. Návštěvníci obdivovali stoleté mlátičky,
stabilní motory i ty na koňský pohon, legendární vozy Tatra 603 a
805, kabriolety, nákladní auta i motocykly.
Nechyběla ani živá hudba, dobré
pivo a klobásy.
-jd-
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení č.5/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, ze dne 20.5.2015 od 18 hodin v zasedací síni v Rabí č.p. 57. Počet přítomných zastupitelů 8, jeden omluven-p. Janečková. ZM Rabí je usnášeníschopné.

Zastupitelstvo města Rabí schvaluje ověřovatele zápisu p. P. Houdka a p. J. Tauchena a zapisovatelku
p. Evu Duškovou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje do návrhové komise p. Marii Jamrichovou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0 Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje následující program ustavujícího zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstv o města Smlouva o zřízení věcného břemene – napojení ČOV v k.ú. Bojanovice pod Rabím na p.p.č.
1257/3.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje dar ve výši 300 Kč Svazku obcí Blatenska, za školení starosty.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ v k.ú.
Bojanovice pod Rabím a smlouvu provést stavbu č. IV-12-0010297/VB001 Bojanovice, KT Miková – kNN za podmínky položení kabelové chráničky do výkopu pro elektrické vedení osvětlení. Zhotovitel se dále zaváže uhradit cenu za
zábor 10 Kč/m2/den. Kabel položit tak hluboko, aby se mohlo provést odvodnění u komunikace.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje navýšení paušálu rozšíření VO Rabí u náměstí dle nabídky firmy ČEZ. Energetické služby, ze dne 25.8.2014. Měsíční paušál se navýší o 3.837 Kč/měsíčně.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje odkup části pozemku p.p.č. 341 a 343/2 v k.ú. Bojanovice pod Rabím pro bezpečný pěší přístup k autobusovým zastávkám za podmínek oboustranné dohody mezi městem Rabí a prodávající stranou
- výkupní cena je stanovena na 35 Kč/m2. Město Rabí oplotí odkoupený pozemek a současně zhotoví branku pro pěší
z pozemku 341 na nově vzniklý pozemek. Oddělí novým plotem p.p.č 343/2 a 341 k nároží domu č.p. 47 a na p.p.č.
343/2 a posune vjezd na obsluhu pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr zhotovení projektové dokumentace (PD) Bojanovice - autobusové zastávky
Projekční kanceláří dopravních staveb – Karel Macán, ul. K Letišti 441, 33901 Klatovy a pověřuje starostu zjištěním
potřebných kroků pro sjednocení dvou oddělených intravilánu obce Bojanovice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0

Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr nákupu techniky na údržbu zeleně a požaduje předem předvedení techniky v terénu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje spolupráci s obcí Budětice na vytvoření naučných stezek v okolí.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje osvětlení přechodu v Rabí dle platných norem a pověřuje starostu navázat spolupráci s ČEZ Energetické služby zastoupenou panem Bořkem Kršňákem.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Pozn. Zastupitel p. Löffelmann přišel v 19:35. Zastupitelů je celkem: 8.
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje zhotovení sloupku na odběr elektrické energie na p.p.č. 1775/1 R
abí náměstí 63A.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území Města Rabí.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se
0
16
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Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 123/29 v k.ú. Rabí, cca 220
m2noviny
za č. 30
cenu 35Kč/m2(výměra bude upřesněna geometrickým plánem). Náklady spojené s převodem tj.
kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na geometrický plán
uhradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr zatrubnění umělého koryta p.p.č. 415/38 za podmínek,
že zatrubnění bude provedeno dle podmínek správce toku a vodoprávního úřadu a dalších
souvisejících orgánů.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje opravu nouzového osvětlení v KD Rabí č.p. 19. Opravu provede
Václav Kočí, Žichovice č.p.178.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje rozpočtová opatření č.4 a č.5. dle návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje podepsání nezávazného dokumentu - Prohlášení o zájmu dále
rozvíjet meziobecní spolupráci a pověřuje starostu podpisem tohoto prohlášení.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 3
Zdrželi se
1
Zastupitelstvo města Rabí neschvaluje záměr vzniku Dobrovolného svazku obcí Sušicko, stanovy připravovaného DSO a jeho předmět činnosti v zájmu rozvoje celé spádové oblasti ORP Sušice.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 7
Zdrželi se
1
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje užití znaku Města Rabí pro účely propagace s firmou – Turistický
deník, Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec 6.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje záměr majitelů p.p.č.24 zhotovit stavbu přístřešku na hranici s
pozemkem ve vlastnictví Města Rabí p.p.č.23 budovy č.p. 15 dle návrhu. Dotčené pozemky rozděluje
kamenná zeď.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdrželi se
0
Zastupitelstvo města Rabí schvaluje poskytnutí finančního daru 1000 Kč novorozencům u příležitosti
vítání občánků.

RECEPT
TEXT: FRANTIŠEK PODLOUCKÝ
CHŘEST
O této zelenině jsme již jednou psali a mne velmi mrzí,
že je to bohužel, v našich končinách opomíjená zelenina,
která si rozhodně zaslouží naši pozornost zejména pro
nenapodobitelnou chuť a pozitivní vliv na naše zdraví.
Obsahuje vitamíny řady A,B,C,E,K, vápník, hořčík, železo a selen a ještě nám tato velmi lahodná a nevšední
zelenina oznamuje příchod jara.
Chřest rozlišujeme podle barev: bílý, zelený a světle fialový. Můžeme jej servírovat jako předkrm nebo hlavní
chod. Avšak jeho použití je mnohostranné. Výborně se
hodí k přípravě krémových polévek, na zapékání,
k těstovinám, do salátů, jako příloha ke steakům.
Sezóna chřestu je od května do poloviny června.
Bílý chřest musíme oloupat, odříznout dolní dřevnatou
část a uvařit takto vcelku ve vodě, do které přidáme sůl,
cukr, citron. Vaříme ± 7 minut, podle síly stonku.
Zelený chřest nemusíme oloupat. Pokud je silnější, loupeme pouze dolní část chřestu. Vaříme ve stejně ochucené vodě jen kratší dobu než bílý.
Úprava chřestu po uvaření je rozmanitá. Lze jen lehce
orestovat na másle a podávat jako přílohu. Další inspirací
pro Vás může být i můj dnešní recept.
17

Bramborové
noky se zeleným
chřestem a
smetanou
bramborové noky
(gnocchi)
500g
smetana
zelený chřest
Parmezán
sušená rajčata
máslo
tymiánek
sůl
pepř

200ml
100g
100g
100g
50g

Bramborové noky uvaříme dle návodu. V hrnci rozpustíme máslo, na něm orestujeme noky, přidáme ovařený
chřest na menší kousky, sušená rajčata. přidáme smetanu
na zjemnění chutě a nakonec dochutíme tymiánkem, solí
a pepřem.
Dobrou chuť.
Carpe Diem.
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RUINFEST

Dělat festival je docela hračka, ale pokud ho chcete Rest in Haste - Bratři Švelchové původem ze Sušimít vybroušený do detailu, tak to už je tvrdší oříšek. ce, dokázali, že stoner-rock je hudební žánr, který
Chce to čas a pilovat.
stojí za pozornost. Poslední desku vydali dokonce i
na audio kazetě a často koncertují v zahraničí.
Hrad Rabí je v sezoně otevřený každý den a o víkendu je přiliv turistů největší. Musíme tedy respek- 100°C - Speciální host festivalu uvaří na podiu to
tovat poslední prohlídku v 17.00 a zároveň nenarušit nejlepší, co má ve svém repertoáru. Když v roce
noční klid. To znamená nacpat veškerý program do 1996 kapela 100°C vznikala, asi málokdo tušil, že se
cca sedmi hodin.
tihle kluci dostanou z garáže až na pódia s tisícovkami posluchačů pod nimi. Tohle musíte vidět.
Naším cílem bylo vytvořit tak vyvážený program,
aby se všem návštěvníkům na hradě prostě líbilo. A The Atavists - Na závěr se těšíme. Nově poskládana co se můžete těšit: Pokud nám bude přát počasí, ná formace z Hradce Králové hraje necelý rok. Ale
budou na nádvoří připravené stánky, kde si lze s dět- nebojte. Všichni členové jsou zkušení muzikanti.
mi malovat a nebo vypůjčit žonglovací míčky. Na- Uslyšíte hudbu balancující na pomezí blues, stonervíc tu bude natažená dlouhá páska známá jako slac- rocku a vlivů surfových kapel z šedesátých let. Chakline, na níž náš kamarád bude předvádět zajímavé rakteristický zvuk skupiny tvoří špinavé kytary, natriky. A teď už k samotným kapelám:
křáplé retro varhany a osobitý vokální projev
frontmana Adama Krofiana. Pokud máte rádi kapelu
The Android Angel - Geniální kytarista, multiin- The Black Keys, tak si stoupněte v jedenáct večer
strumentalista, zpěvák a songwriter Paul Coltofeanu před pódium.
je napůl Rumun, napůl Angličan žíjící v Praze. Jeho
hudba ale rozhodně poloviční není. Se svojí kytarou Vstupné je 150 Kč a ti co přijedou z daleka si moprojezdil svět a otevře náš festival.
hou postavit stan na vyhrazenou louku přímo pod
hradem.
I Love You Honey Bunny - Parta dynamických
hochů z Prahy, která se vám vryje do paměti svými Takže 27. 6. v 17:00 na viděnou.
refrény. I když kluci na první pohled působí, jako by
jim všem bylo sotva 16, pochybnosti o jejich hudeb-phním nadání z vás vyprchají během prvních dvou písniček. Rozhodně se nestydí projevit a dát najevo, že
pódium patří právě
jim.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Městská knihovna Rabí si pro své
náruživé čtenáře zajistila dostatečné
množství knížek na nadcházející letní
prázdniny.
Do knihovního fondu se koupily knihy paní Marie Malé, která zde na Rabí měla nedávno přednášku o Paštích
na Šumavě. Její knihy jsou plné
vzpomínek na nelehký život našich
předků, ožívají zde zvyklosti a vzpomínky Čechů, Němců i Poláků, kteří
zde žili. V knihovně si můžete vypůjčit všechny její tři knihy – Šumava –
putování časem, Šumava – putování
za krajinou a lidmi, Šumava – vyprávění z Hoidlí. Dalším přírůstkem je
kniha OTAVA perla mezi řekami
s nádhernými fotografiemi Jana Kavaleho. Z Městské knihovny Sušice
nám bylo zapůjčeno 120 knih. Jedná
se především o klasické detektivky
známých autorů, romantické a historické příběhy.
Z množství našich
titulů vybíráme tři,
které rozhodně stojí
za přečtení.
Jonas Jonasson Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel.

V den, kdy se mají v přítomnosti různých hodnostářů slavit jeho sté narozeniny, vyleze Alan Karlsson z okna
domova důchodců, a jak praví název
knihy, zmizí. Zatímco je po něm vyhlášeno pátrání, dostane se jako slepý
k houslím ke kufru plnému peněz,
takže ho začnou honit jak zloději,
kterým ho „ukradl“, tak policisté. On
se ovšem se svými pronásledovateli
postupně spřátelí, takže vše dopadne
úplně jinak, než čtenář očekává. Druhá dějová rovina mapuje Alanovy
předešlé osudy, a tudíž i celé dějiny
Švédska, Evropy a světa v průběhu
dvacátého století. Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel, je kniha duchaplná, inteligentní a také velmi
vtipná a zábavná. Švédsky vyšla poprvé na podzim 2009 a skoro okamžitě se stala čtenářským hitem. V roce
2013 byl podle knihy Švédy natočen
film.
Laura Hillenbrandová Nezlomný.
Kniha líčí neuvěřitelný skutečný příběh
Louise Zamperiniho
z 2. sv. války. Lidský
osud, dotýkající se
samotné hranice lidských možností a

Česká pošta, s.p.
OZNAMUJE
změna hodin pro veřejnost od
1. května 2015
PO,ST,PÁ
13:00 - 16:00 hod
ÚT,ČT 8:00 - 11:00 hod

č. 30

balancující mezi vítězstvím a tragédií,
bude záviset na jeho vytrvalosti. Film
podle této knihy natočila v roce 2014
Angelina Jolie.
M. L. Stedmanová Světlo mezi oceány.
Tento uhrančivý příběh o lidské touze po
štěstí a rozporech, které s sebou přináší, ale
také o lásce a lidskosti,
jež hlavním hrdinům
dodávají sílu překonat
i ty nejtěžší životní zkoušky.
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete.
Krásné léto a dětem dlouhé prázdniny
s řadou nevšedních zážitků přeje
knihovna

Oslavenci v srpnu 2015
60 let
65 let
80 let
80 let
80 let

Slivka František, Rabí
Vichrová Zdeňka, Rabí
Hromádková Miluše, Rabí
Leopoldová Marie, Rabí
Švehla Václav, Bojanovice

Přejeme hodně zdraví a štěstí.

POZOR: Změna vývozu komunálního odpadu od
1. května - vždy čtvrtek v lichém týdnu

SLOVO ZÁVĚREM
“ V ŽIVOTĚ BY MĚL ČLOVĚK JEDNOHO DNE SPATŘIT VĚCI JAKOBY POPRVÉ A VÍDAT JE
TAK STÁLE. LES, ŘEKU, PRÁZDNINY, KVETOUCÍ TŘEŠNĚ, DÉŠŤ, HVĚZDNOU OBLOHU,
ŠTĚŇATA, VŠECHNO. JAKOBY POPRVÉ PŘISTUPOVAL K TOMU VŠEMU. I K VLASTNÍ ŽENĚ.“
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