
Souhrn tiskových zpráv ke Dni Země 

Den Země pod zemí. Jarní exkurze dětí ze Starých Prachatic a Ostrova. 

  S tím jak ubýval sníh, rostla nedočkavost dětí na zažití nějakého nevšedního jarního výletu. 

Blíží se také Den Země, a tak rodiče napadlo zorganizovat takový výlet, při kterém by bylo 

možné podívat se Zemi do podzemí. Idea výletu byla vyřešena návštěvou Grafitového dolu 

v Českém Krumlově v sobotu 13. dubna od 11 hodin. Hromadnou exkurzi 18 osob provázel 

člověk nade vše povolaný – majitel dolu. Na desátou hodinu jsme měli sraz před budovou 

Grafitového dolu, hodinku trvalo vybavení účastníků exkurze důležitým vybavením pro 

návštěvu podzemí – „vyfasovány“ byly důlní lampy, přilby, faldovky a overaly.  Po 

vměstnání se do důlních vagonků – pulmanů – nás elektrická mašinka odvezla 1800 metrů 

daleko od vstupního portálu štoly do nitra dolu. Po vysednutí z vagonků a po hornickém 

pozdravu „Zdař Bůh“ následovala pěší část exkurze v hloubce 80 metrů pod povrchem, při 

které jsme byli seznámeni s historií a způsobem těžby grafitu na ložisku Český Krumlov – 

Městský vrch.  Na pracovišti s vystavenou vrtací technikou, kterou kdysi poháněl  stlačený 

vzduch, byl vysvětlen způsob ražby štoly, na dalším místě vysvětlen způsob větrání  dolu 

přirozeným a lutnovým tahem, cestou na dobývku s nakladačem a důlními vozíky - tzv. 

hunty  byl obdivován vrtací vůz VV 4, u rudního sýpu vysvětlen způsob zdejšího dobývání 

grafitu – tzv. dovrchní zátinkování na zával a pak už jen zbývalo navštívit místo, kde je 

zastižena v nadloží krystalických vápenců a v podloží rul cca 50 cm mocná poloha amorfního 

grafitu upadajícího pod úhlem 45° do hloubky 300 metrů pod stávající úroveň důlní chodby. 

To, že grafit je krásně mazlavý a hezky špiní, si hned děcka vyzkoušela na vlastní tváře a 

ruce. Po necelé hodince a půl strávené v podzemí jsme plni odborných názvů a nevšedního 

zážitku vyfárali pěšmo na denní světlo.  Takže „Zdař Bůh“, byl to pěkný a poučný výlet. 

                                                                                                                                           Text B. 

Toms Foto  K.Talafous 

Akce ke Dni Země 

Sobotnímu výletu turistů počasí příliš nepřálo 

 

Trasa: Lčovice, Věnec, Budilov, Bošice, Bohumilice 

  

autobusem v 8.10 do Lčovic rozc. s přestupem ve Vimperku 

  

  

Za deštivého počasí, kterému předcházel I celonoční liják se nás sešlo celkem 18 turistů. 

Drobný déšť nás prakticky neopustil po celou trasu, ale jak je vidět z fotografií a videa, nálada 

byla skvělá. Po výstupu z autobusu jsme si hned na křižovatce do Lčovic všimli zajímavého 



kamenného rozcestníku. Potom jsme už pokračovali do vsi k lčovickému zámku/ve 

středověku zde stála tvrz, v pol.17 století přestavěno na raně barokní zámek s renesančními 

prvky./Samotný zámek je soukromým majetkem a není přístupný. Ale do přilehlého 

zámeckého parku je vstup možný a to jsme také využili. Prošli jsme hezky opravenou vstupní 

bránou z 19.století, obešli hlavní budovu zámku s desetibokou barokní přístavbou/ tzv.Malý 

zámek/ a v parku, založeném v r.1660 si prohlédli zvenku 2 drobné stavby - osmibokou, raně 

barokní kapli Nejsv.Trojice/1669/, uvnitř prý vyzdobenou hodně zašlou malbou a lovecký 

pavilion/Lovecká věž/ se znakem rodiny Hýzrlů z Chodů, stavitelů zámku. Konstatovali jsme, 

že na nás toto prostředí působí příjemně, jen škoda zanedbaných budov. Posledním majitelům 

zámku Lobkovicům byl majetek po válce zkonfiskován, po revoluci byl navrácen potomkům, 

ale s opravami je to asi složitější. Před rokem 1989  zámek I nějakou dobu sloužil  jako 

rekreační zařízení ROH pro zaměstanance ČKD Praha . Nejznámějším majitelem zámku  byl 

stavitel Národního divadla v Praze Josef Zítek, který ho  po svatbě s dcerou dosavadního 

majitele Bertou Lippertovou   v r.1883 od tchána koupil a většinu času zde bydlel až do smrti 

v r.1909. 

K plánované procházce k nedaleké kapličce sv.Antonína Paduánského nad zámkem jsme pro 

podmáčený terén raději nezacházeli. Vrátili jsme se na náves opět hlavní bránou, před níž 

stojí barokní kaple  sv.Jana Nepomuckého z pol. 18. století. Potom jsme již pokračovali po 

silnici do Dolních Lčovic k mostu přes Volyňku/po deštích mírně rozvodněnou/, 

kde u  blízkého vlakového nádraží Lčovice již začína modrá TZ na Věnec. Asi po 1,5 km 

chůze jsme posvačili u novodobých menhirů/+studánka, dřevěné hřiby/ a pak už bez 

přestávky prudším stoupáním a misty dost rozbahněnou lesní stezkou došli na vrchol 

Věnce/765 m/. Zde jsou pozůstatky keltského hradiště , které vzniklo v 5.století př.Kristem 

a  v 1.stol.př.Kristem bylo dobrovolně opuštěno. Sloužilo jako dočasné útočiště keltského 

obyvatelstva usedlého v Pošumaví v době válečných tažení a společenských otřesů. Skládá se 

ze 3 částí-vnitřní hradiště - akropole na vrcholu vrchu/obvod 281 m/ a ze dvou 

předhradí/obvod 1528 m /. Na vrcholu je také zachovalá, vyčištěná studánka. Koncem léta se 

každoročně pořádá keltský pochod z Kubovy Hutě přes Věnec do Lčovic.Cestou  na 

Věnec i  na kopci rostly trsy podléšek, sasanek a plicníku/ale před deštěm zavinutých/ a také 

jsme tu viděli hodně mravenišť. Z Věnce jsme pak pokračovali asi 1 km po modré a pak 

už  po neznačené  cestě lesem a přes louku došli do Budilova/pěkná kaple na návsi/, polní 

cestou do Bošic/návesní kaple z 18.stol., památná lípa, roubená stavení/ . V Bošicích byl 

trošku problém s překročením rozvodněného potůčku. A pak už po staré polní cestě z Bošic 

do Bohumilic, zpočátku mírné stoupání a na vršku začínající bohumilická lipová alej. 

Stromořadí  asi 80 lip srdčitých, v r.2012 asanováno, je tu i panel a posezení  s výhledy do 

kraje. Kolem 14 hodiny jsme dorazili do příjemné, teplé  hospůdky u kostela v Bohumilicích, 

kde jsme usušili oblečení a  pojedli. Dominantou Bohumilic je  kostel, původně z 13.stol., po 

požáru nově postavený v r. 1818, ve stavení nedaleko hospody se narodil biskup Antonin 

Liška, do dalšího stavení/dnes kovárna/ jezdil spisovatel Karel Klostermann. Ten zde napsal 

román "Strýček z nebe" a povídku Ecce Homo, kde se zmiňuje o místním faráři Hanžlovi. V 

okolí obce byl v r.1829 nalezen meteorit o váze 57 kg, 37 kg je uloženo v Národním muzeu v 

Praze a menší části i  v Chicagu, Vídni a Berlíně. V 80 letech 20.století byla v Bohumilicích 

založena farma pro chov jelenů kvůli paroží pro lékařské účely.  Z hospůdky jsme šli rovnou 



na vlak na nedalekou zastávku a odjížděli v 15.55 do Vimperka  s přestupem na bus/Klatovák/ 

do Prachatic. Cestu na Věnec jsme si jako zkušební prošli v 5 lidech v pondělí 15.4. při téměř 

letním počasí s nádhernými výhledy do okolí. Naštěstí jsme fotili , takže  je možno na našich 

turistických webových stránkách vidět pochod za deště i  jaké by to bylo, kdyby bývalo bylo...  

  

Josef Malý 

SENIOŘI A DEN ZEMĚ. 

Tento den zaměřený na ekologii strávili členové Městské org. Svazu důchodců na Školní 

přírodní rezervaci „Pod vyhlídkou“ ve Zdenicích, kde probíhají výukové programy pro děti. 

Většina přítomných vzpomínala na učitele a nadšeného milovníka přírody pana Aleše 

Záveského, který tuto školní rezervaci s naučnou stezkou založil a má zde i skvělé 

následovníky. Obdiv z tohoto krásného koutu přírody, který nám zasvěceně představila ing. 

Silva Janošťáková, byl opravdu upřímný, babičky a dědečkové  se mohli na vlastní oči 

přesvědčit, jak se v dětech  probouzí láska k přírodě a zejména k její ochraně. Velký zájem 

projevili o tzv. sluneční parabolu, na které se dětem demonstruje intenzita slunečního záření 

využívaná k ohřevu vody, toto zařízení je na školní rezervaci více jak 10 let. Senioři si prošli 

naučnou stezku, prohlédli si geologickou sbírku, viděli různé typy dřevěných budek, 

obdivovali nádheru kvetoucích bledulí, blatouchů a dalších prvních jarních květin včetně 

dřípatek.  

Závěr tohoto krásného jarního odpoledne patřil soutěži v opékání buřtíků, kterou s přehledem 

vyhrála paní Cinádrová, ale vyhráli všichni, kteří toto krásné místo navštívili. 

 

Zdena Hrůzová, MěOSD 

Den Země v MŠ Zahrádka 

 

V úterý 16.4.2013 děti z MŠ Zahradní spolu se sluníčkem probouzely vílu Zahrádku. Ta jim 

za hezké probuzení otevřela bránu k jaru svými barevnými klíči a tím zahájila v naší školce 

týden ekohrátek. 

Děti pomáhaly při úklidu pískoviště, třídily odpad a některé se vydaly hledat kouzelný 

pramínek vody.V dalších dnech pak poznají, jak pečovat o vše živé kolem nás a jak chránit 

naši Zemi. 

 

Radka Kneiflová 

 

Oslavy Dne Země na Zlaté stezce 

Tak jako na celé Zemi slavili lidé 22. 4. 2013 Den Země, tak se i žáci naší školy zapojili do 

oslav. U nás probíhají oslavy ve třech etapách – úklidová, vzdělávací a poznávací.  



V týdnu od 22. 4. 2013 proběhla část vzdělávací, tedy Ekohrátky pro 1. stupeň v naší 

ekoučebně, které připravili žáci 2. stupně spolu se žákovskou radou pro své mladší spolužáky. 

Během týdne se u jednotlivých stanovišť vystřídaly všechny ročníky 1. stupně. Děti 

poznávaly první jarní květinky, hledaly schovaná zvířátka, opěvovaly krásu naší Země a 

Slunce. Také nezapomněly protáhnout svá těla na sportovním stanovišti. Starší žáci jim rádi 

poradili nebo jim podali pomocnou ruku, pokud se úkol zdál být obtížný. 

Protože přálo v tomto týdnu i počasí, vydali se téměř všichni uklízet do okolí školy. Tak se 

školní areál zbavil veškerých odpadků, které se objevily poté, co roztál sníh. Uklidily se 

venkovní prostory kolem družin, aby si prvňáčci měli kde hrát. Druháci se vydali vlakem do 

Rohanova a cestou zpátky uklidili celou cyklistickou stezku do Prachatic. Sedmáci byli 

uklízet studánku kolem Hyblerovy kaple.  

Jediné, co ještě zbývá splnit z těchto oslav, je část poznávací, tedy exkurze, které mají 

jednotlivé třídy naplánované v rámci výletů do konce školního roku. Žáci prvních tříd už 

navštívili lesní školku, kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací a prohlédli si, jak 

takový stromek roste. Také druháci už mají svou exkurzi, která vedla do záchranné stanice 

v Makově, za sebou. Ve stanici se jim moc líbilo, prohlédli si vybrané ptáky zblízka a 

nakonec se všichni sešli u ohně, kde si opekli vuřty. 

Všichni si připomněli, že musíme naší Zemi pomáhat a potom můžeme obdivovat její krásy. 

A tak se shodli, že nebudou dbát o pořádek jen 22. 4., ale že budou uklízet průběžně, aby bylo 

okolí školy co nejhezčí. Už teď se rodí nové nápady na oslavy v příštím školním roce. 

       Mgr. A. Smolíková, koordinátor EVVO 

 

 

Pozvánka na tradiční Vítání ptačího zpěvu 

 

Stanice zájmových činností CEV Dřípatka pravidelně na jaře připravuje povídání o zpěvavých 

obyvatelích naší přírody spojené s vycházkou a pozorováním. Průvodcem je zkušený ornitolog 

Mgr.Pavel Světlík. Přijměte pozvání na přednášku či na vycházku. 

Staročeské hry  

V rámci Dne Země - oslavy svátku naší planety si v SZČ CEV Dřípatka účastníci měli 

možnost prostřednictvím jarních staročeských her vyzkoušet, jak a s čím si hráli naše 

prababičky a pradědečkové. Na stanovištích si děti zahrály např. kuličky, klackiádu, čáru, 

blechy, naučily se honit obruč, točit káču a na závěr hledaly ukrytý "Zlatý prsten". 

 

Vlasta Mrázová 

Růženka Vincíková 
 

 


