
Souhrn tiskových zpráv z kampaně ke Dni Země 

 

Zdroj – Radniční list č.4/2011 

Partneři Zdravého města Prachatice připravují oslavy Dne země 

 

Mezinárodní Den Země se každoročně slaví 22.dubna, svátek má upozornit na dopady 

poškozování životního prostředí a hledání možných cest řešení.  

Zveme Vás k návštěvě akcí, které připravují partneři Zdravého města Prachatice, plakátky a 

pozvánky uvádíme v příloze. Postupně budeme zveřejňovat krátké zprávičky a fotografie 

z průběhu oslav. 

Seznam akcí: 

14.dubna  Jsou regionální tradice lidové kultury ve výchově přežitkem? – přednáška 

CEV Dřípatka, od 13,00 hodin 

15.dubna   Vynášení Morany  - CEV Dřípatka, od 12,00 hodin 

15. dubna  Za ptáky antarktidy - přednáška CEV Dřípatka, od 17,00 hodin 

15.dubna  Velikonoční výstava  - ZŠ Vodňanská, od 13,00 hodin 

16.dubna  Vítání ptačího zpěvu - vycházka s pozorováním a poslechem ptačích hlasů, 

sraz v 8,00 hodin na Hrašů louce u Husince, 7,30 hodin odjezd od Dřípatka  

16.-17.dubna Výsadba keřů u zastávek na Libínském Sedle 

18.-20.dubna  Velcí učí malé – zábavně poznávací program v ekoučebně ZŠ Zlatá Stezka 

18.-20.dubna  ZŠ Vodňanská uklízí Zemi – úklid v okolí školy 

21.dubna  Den Země v knihovně s Ondřejem Fibichem a Nebem studánek – Městská 

knihovna Prachatice, od 10,00 hodin 

22.dubna   Cvičení u Brodících lázní spojené s křtem knihy S jógou za poznáním a 

dobrodružstvím, vystoupení dětí - Zdravé město Prachatice, Brodící lázně, od 

15,00 hodin 

26.dubna Senioři na mezigeneračním hřišti  - návštěva českobudějovických seniorů, 

cvičení, procházka ke kapli Patriarcha, od 15,00 hodin 

27.dubna   Ekologická vycházka po Stezce kolem Stezky zakončená piknikem na 

Brodicích lázních, nordic walking hůlky vítány – MO Svazu důchodců 

Prachatice – sraz u Štěpánčina parku ve 14,00 hodin 

27.-29.dubna Projekt Den země na ZŠ Národní, např. Učíme se na zahradě, Jdeme na to od 

lesa 

28.dubna   Prevence životním stylem – seminář Jihočeské hospodářské komory, 

Radniční sál od 9,00 hodin  

MŠ Prachatice – Tématické bloky ke Dni Země, ekohrátky projekt sběru baterií 

EKOCHEESE 

 

 

Zdroj – internetové noviny – informační server regionu Prachatice 

 

Jsou regionální tradice lidové kultury ve výchově přežitkem? 

 

Na tuto otázku odpovídala během své přednášky v CEV Dřípatka PhDr.Alena Schauerová 

z Masarykovy university v Brně, která úzce spolupracuje se ZŠ Vodňanská, jejíž žáci se 

zapojili do projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol. 

Je zjištěno, že děti, které znají regionální tradice, si vytvářejí ke svému rodišti, bydlišti vřelý 

vztah, rozvíjí se u nich pocit sounáležitosti. O to více zarážející je, že děti neznají lidové 

písně, lidové písně mizejí i ze škol.  



V našem životě převládá spěch a konzumní způsob života. Dříve se přesně odlišovalo, co je 

všední a co je sváteční – všední a sváteční šat, všední a sváteční jídlo, čas práce – čas 

odpočinku. Z naší kultury se postupně vytratil řád, který toto rozdělení přinášel. Díky 

globalizaci ztrácíme pocit národní sounáležitosti, národního sebevědomí, národní paměti a 

národního kulturního povědomí. Slovo národní získalo určitou „pachuť“. Přichází k nám 

kultura odjinud, jiné tradice, avšak přichází jen v útržcích, nedostáváme se do hloubky, 

abychom pochopili jejich podstatu. 

Sociolog J.Keller, ve své knize Nedomyšlená společnost popisuje, že jsme přestali odlišovat 

vážné od směšného, čas karnevalu od normálního času. Máme karneval každý den, zevšedněl 

nám. 

V lidové kultuře nacházíme spoustu hodnot – vztah k přírodě, ke starší generaci, k člověku. 

Písně vyjadřují to, čím člověk žil, co ho trápilo, čím se těšil. Krásně to vyjádřil skladatel Leoš 

Janáček: „V národní písni je celý člověk, tělo, duše, okolí…Kdo roste z národní písně, roste 

do celého člověka…“  

Čeština je krásná i tím, jak zdrobnělinou dokáže vyjádřit emoce, pozitivní i negativní. 

Například když v písni zpívá mládenec své milé:“… pro tvoje ručičky, lajú ma sestričky…“, 

přesně poznáme jeho láskyplný vztah ke své milé i ke svým sestrám. Ručičky vyjadřují cit 

k jeho milované, a přestože mu sestry nadávají (lajú) jsou jeho sestřičky. 

 

Odpověď na úvodní otázku zní – Lidová kultura je nesmírně důležitá pro rozvoj dítěte a není 

přežitkem. 

Úvodní vystoupení studentek Střední pedagogické školy, které zpívaly, jak jinak, lidové 

písničky navodilo příjemnou náladu, která přetrvala v průběhu celého povídání. Od pořadatelů 

jsme dostali malý dáreček - Zpěvníček lidových písniček, a myslím, že jsem rozhodně nebyla 

sama, kdo si pobrukoval „lidovky“ ještě večer. 

 

I Den země může mít mnoho podob 

Zdravé město Prachatice společně s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR, 
Klubem Prachatice připravilo v rámci projektu Prachatickou branou k MA 21 ke Dni země 
zajímavou aktivitu, podpořenou MŽP z revolvingového fondu. Setkání u Brodivých lázní u Lázní 
sv. Markéty se cvičením a křtem knihy.  

Dne 22. dubna 2011 se sešlo u brodivých lázní kolem 40 lidí, kteří si připomenuli Den země, 
ekologický svátek, upozorňující lidi na dopady životního prostředí. Nejvzdálenějším účastníkem akce 
byla rodina z Bratislavy, Prahy a nejmladším účastníkem Alex Šramko – 8 měsíců.  
1)       úvodním slovem radní Prachatic Hany Mrázové, ředitelky Městské knihovny Prachatice 
2)       Křtem knihy Jóga pro děti (S jógou za poznáním a dobrodružstvím) napsané Sítou Věrkou 
Rojovou. Kniha vyšla v nakladatelství Kroužky a je určená pro děti ve věku od 4 – 10 let. Věrka Síta 
Rojová napsala před 2 lety knihu: Jóga, hry a pohádky. 
3)       instalací prvků na tříděný odpad – odbor životního prostředí 
4)       cvičením v přírodě – jógy, pod vedením Síty 
5)       broděním ve vodě Kneippovou metodou (působení vody na zdravotní potíže , stres) 
6)       masáží nohou Hankou a Maruškou 
7)       zahájení „lázeňské sezóny“ Karlem Hrůzou 
8)       hrou – Zeměkoule (kdy pomocí bavlnek a dobrých vztahů vznikla bavlnková země – křehká, 
kterou je třeba chránit, bránit a šetřit) – všemi účastníky 
O tom všem byl Den země. Viz: fotografie 

 

 

 

 



Den Země na Libínském Sedle 

 

Na Libínském Sedle jsme letos oslavili Den Země společným úklidem obce. K úklidu se 

připojili i naši sousedé z Perlovic. Společně jsme vyčistili cestu spojující naše vesnice, okolí 

autobusových zastávek a náves. Kromě hrabání listí a sběru odpadu jsme také upravili další 

kousek návsi u kostela. Na místě, které bylo původně zarostlé vysokým plevelem a nedalo se 

udržovat, jsme vytvořili pěkné zákoutí se skalkou. Měli jsme i několik malých pomocníků  - 

Vojtíška z Libínského Sedla a Markétku s Míšou z Perlovic. Z výsledku naší společné práce 

máme všichni velkou radost. Plánujeme i další společné „zkrášlovací“ aktivity v rámci našich 

obcí – letos zejména výsadbu keřů u autobusových zastávek. 

 

Eliška Weysserová 

 
Trhy v poštovní ulici 

 

 CEV Dřípatka se zúčastnila 23.4. 2011 farmářských trhů v prachatické Poštovní ulici. 

Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Trh  připravilo občanské sdružení Pod 

povrchem, které funguje ve zdejší čajovně. CEV Dřípatka zde měla možnost prezentovat 

ukázku ze své činnosti. 

Příchozí se mohli podívat, jak funguje mlýnek na mouku, pro zájemce byly připraveny 

recepty na chlebánky z celozrnné pšeníčné mouky a na perníčky z žitné mouky našich 

prababiček.Návštěvníci trhů si také mohli odnést sazenice různých pokojových květin, které 

zasadily děti z kroužku CEV Dřípatka. 

 
Vlasta Mrázová 

 

Staročeské hry 

 

Akce pořádaná SZČ CEV Dřípatka v rámci akcí ke Dni Země proběhla za velmi slunečného 

počasí. Účastníci z řad veřejnosti si mohli vyzkoušet různé hry našich dědečků a babiček. 

Před realizací byla velká obava, že z důvodu deštivého počasí, bude muset být celá akce 

přeložena o týden později. Proto jsme velice vděčni za slunečný den a zájem veřejnosti. 

 

 
 



 
 

Den Země na ZŠ Národní 
Projekt ke Dni Země se na ZŠ Národní uskutečnil 28. dubna. Každá třída se věnovala jiným 

aktivitám. Děti z 6.A se spolu s  prvňáčky daly do úklidu kolem školy, povídaly si o odpadu 

v domácnostech, o jeho třídění i  o době  rozkladu. Tradičně nechyběl prodej předpěstovaných 

sazenic muškátů. Děti v dalších  třídách se vydaly ven, aby pozorovaly  okolní přírodu,  lesy, 

vodu, louky, pole. Putování po naučných stezkách je zavedlo na místa jako Háječek, Dubový 

a Šibeniční vrch, Cvrčkov i k Feferskému potoku, kde zkoumaly, třídily, měřily, cedily… 

A pro naše skoroabsolventy byla připravena malá ,,vědecká konference“ s Ing. Monikou 

Machovou - Wittingerovou. „Vědci“ z 9.A a 9.B zpracovali Power pointové prezentace o 

alternativních zdrojích energie, o jaderné energetice i o současných živelných katastrofách. 

Společně zhlédli krátký film o Fukušimě, který vytvořili dva naši žáci.  Poté si vzala slovo 

paní inženýrka a ve své  prezentací  přidala ještě další zajímavé informace. Nejlepší řešitele 

nelehkého kvízu  pak odměnila hodnotnými cenami.  Co dodat závěrem ?  Snad jen to, že 

projekty  jako  tento pomáhají  dětem  nezapomínat na naši planetu i odpovědnost, kterou za  

ni společně neseme. 

 T.Kadlecová  

 

Už staří čižbaři věděli o ptactvu své 

 

S velkým potěšením  předkládám zprávu o akci SZČ CEV Dřípatka. 

Toto sobotní dopoledne bylo určeno ornitologické vycházce v okolí Husinecké 

přehrady. 

Po uvítání na Hrašově louce ve jménu ptáku roku - strnada obecného, nás náš průvodce 

ornitolog a přítel Dřípatky Pavel Světlík vedl podél Blanice, krásnou údolní nivou na Rechle.  

Cestou jsme na nahrávky přivábili některé pěvce, jako strnada, parukářku, uhelníčky…a 

také datla  v krásně prosluněné jarní přírodě. Dozvěděli jsme se, že už staří čižbaři znali 

region tak dobře, že pěvce dokázali zařadit do oblasti podle jejich nářečí.  

U srubu nás očekávala parta pozvaných ornitologů, kteří pro zájemce předvedli 

kroužkování zachyceného ptactva v sítích. Předvedli bezpečné zacházení s ptactvem a způsob 

určování pohlaví a věku. 

Další zajímavostí bylo vyprávění o starých ptáčnících a jejich způsobu lovu ptáků na 

lep. Ten, kdo ulovil ptáka na vlastnoručně připravený lep, si ptáka ponechal po odlepení 

doma, aby se ptáček během několika dní sám očistil od lepu a mohl opět bezpečně létat… 

Vycházka byla ukončena posezením u ohně s možností opékání všelijakých dobrot. 

Mnozí účastníci využili počasí a nenechali zahálet své fotoaparáty k dokumentaci akce a  

především probuzené přírody. 



 Pro ty nejmenší měli připraveny hry s novými, velmi zdařilými, didaktickými 

pomůckami pracovníci NP Šumava.  

Účast na této akci byla potěšující, protože kdyby přišli ještě tři lidičkové, tak nás bylo 

rovných padesát. 

 

 

Ing.Silvie Janošťáková, DiS, vedoucí SZČ CEV Dřípatka 

 

 
 

Cestopis „Za ptáky Antarktidy“ 

 

Nadšeně referuji o proběhlé akci v  prostorech SZČ CEV Dřípatka.  

Cestopis Dr. Václava Pavla byl velmi poutavý a zaujal velké i malé posluchače. Účastníkům 

byla barvitě popsána cesta do Antarktidy přes Jižní Ameriku, zážitky s ubytováním, s 

"místními usedlíky" a výpravy po Antarktidě. Povídání dokreslovaly zdařilé a neokoukané 

fotografie a videa racků, bouřňáků, tučňáků,... Nejefektnější, podle těch nejmenších, bylo 

setkání s velrybami, které i na videu byly úžasné. Akce se zúčastnilo 27 lidí. Poděkování patří 

pracovníkům Dřípatky za technické zázemí akce. 

Silvie Janošťáková 

 

 
 

 



Krátké ohlédnutí za letošním prvním farmářským trhem v Prachaticích 

 

Krásné slunečné počasí přilákalo v sobotu 23.dubna do Poštovní ulice v Prachaticích nejen 

řadu trhovců, ale především mnoho koupěchtivých návštěvníků. Občanské sdružení Pod 

povrchem o.s. za podpory města Prachatice pozvalo prodejce, kteří nabízeli sýry, mléko, ryby, 

ovocné nápoje a další produkty nejen pro mlsné jazýčky, ale i řemeslné výroby. Zájem byl i o 

stánek SKLIZNÍK. 

Komu zachutnalo čerstvé mléko z mléčného automatu, má možnost jej pravidelně nakupovat 

každý čtvrtek v supermarketu TERNO v Prachaticích – mlékomat funguje jen do vyprodání 

zásob. 

 

S prvním trhem se loučíme několika fotografiemi a těšíme se na příští, který se koná na 

stejném místě, ve stejném čase už 14.května. 

 

Budějovičtí senioři vyzkoušeli mezigenerační hřiště  

Senioři z městské organizace svazu seniorů v Českých Budějovicích navštívili Prachatice, kde 

zavítali například na takzvané mezigenerační hřiště.  

4.květen 2011 - 10:12 

Toto hřiště, umístěné v parku Mládí a zřízené městským úřadem v Prachaticích, ke svým 

tělesným aktivitám velice často využívají prachatičtí senioři, kteří měli radost, že zaujalo i 

jejich budějovické kolegy. “Instalované posilovací  prvky velice vhodně procvičují pohybové 

ústrojí a jsou vyhledávanou formou tělesného pohybu, nejen seniorů. O jednotlivé posilovací 

stroje byl ze strany budějovických seniorů velký zájem, vyzkoušeli si je téměř všichni, i ti 

méně sportovně zdatní. Všichni jenom litovali, že takový areál nemají také v Českých 

Budějovicích,“ uvedla Zdena Hrůzová ze svazu důchodců v Prachaticích. 

 

Po prohlídce městského muzea a jeho zajímavé  expozice k výročí milénia Zlaté Solné Stezky 

následovala prohlídka historického centra  Prachatic.  “Při  procházce  parkem u hospice, před 

sochou sv. Jana Nepomuka Neumanna,  seniorům průvodkyně připomněla dvousté výročí 

narození tohoto světce, který pochází z Prachatic. Velkou pochvalu z úst našich hostů bylo 

také slyšet na revitalizaci bývalých kasáren, které se přeměnily na vhodné místo pro 

podnikání a bydlení. Bylo velice příjemné slyšet chválu na Prachatice jako historického města 

,ale také  města, které myslí na své občany,“ dodala Hrůzová. 

 

(ac, foto: arch.) 
 

Za zdravím po stezkách 

 

Tak zní název jedné z aktivit projektu Prachatickou branou k MA21.  

Ve středu odpoledne děti ze ZŠ Zlatá stezka symbolicky odemkly svou Stezku kolem Stezky 

pro prachatické občany a několik psů. Krásné jarní písničky, které zněly u prvního zastavení, 

navodily milou atmosféru a příjemnou náladu všem návštěvníkům. Děti si pro každého 

připravily i malý dárek – barevného motýlka na okno. 

Paní učitelky Műhlsteinová a Pilečková v rolích průvodkyň poskytly zasvěcený výklad nejen 

o historii této stezky, ale především o zajímavých dřevinách, které na ní rostou. Zároveň 

pozvaly přítomné k další návštěvě i v jiném ročním období, protože třeba buchtovník 

(vlastním jménem zmarličník), jehož vadnoucí listy voní po buchtách, teď zrovna tento 

požitek neposkytuje. 



Odvážlivci si prošli po hmatovém chodníčku, po kamíncích, písku šiškách i mraveništěm a 

v závěru je čekal nejen zápis do knihy návštěv, ale i teplý čaj. Povídání při čaji vyvolalo 

spoustu dalších otázek, ale stezka nebyla jedinou zastávkou, proto poutníci brzy vyndali 

z batohů složené hůlky a vyrazili k brodícím lázním. Zrak, sluch, hmat, chuť i čich – všechny 

smysly byly uspokojeny, jen ty buchty nevoněly, tak možná příště. 

Vycházka byla součástí programu ke Dni Země. 
 

 


