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Na hrady a zámky se vrátí návštěvníci
s věží. Zámecké interiéry první
prohlídkové trasy z doby renesance a baroka se zpřístupní
o den později. Na komentovanou prohlídku může jít ve skupině dvacet lidí.

Lucie Kándlová
S téměř dvouměsíčním zpožděním vypukne v pondělí
25. května hlavní turistická sezona na jihočeských památkách. Návštěvníci ale musí stále počítat s mimořádnými opatřeními
kvůli
koronaviru.
Kasteláni očekávají výpadek
zahraničních turistů.

Rozestupy ohlídají
průvodci

Většinou na zámcích
říkáme lidem, držte
se u sebe. Letos to
bude naopak

Lidé, kteří začnou od 25.
května navštěvovat hrady
a zámky, musí nosit roušky.
Navíc prohlídky se budou konat pouze v menších návštěvnických skupinách. Kvůli pandemii zůstává ale stále řada
prohlídkových tras uzavřena
a zrušit se muselo i několik kulturních akcí, které se měly na
jihočeských památkách konat.
Památkáři navíc letos očekávají
výrazný úbytek zahraničních
turistů. „Přesto věříme, že si na
naše památky najde cestu o to
více českých návštěvníků a že
i navzdory posunutému startu
bude sezona úspěšná. I když
jsme zrušili řadu kulturních akcí, návštěvníci se stále mohou
těšit na řadu novinek. Největším počinem je zpřístupnění
věže Jakobínka v Rožmberku
nad Vltavou, “ řekl Petr Pavelec, ředitel Národního památ-

Foto archiv NPÚ České Budějovice

Pavel Slavko, kastelán
zámku Český Krumlov

Od pondělí 25. května mohou lidé opět navštívit i zámek Hluboká nad Vltavou.
kového ústavu v Českých Bu- v jedné skupině se omezí na
dějovicích.
deset. Nově provedené odbahnění vrátilo zámeckému rybníMnišské toalety
ku jeho původní rozměr a náNapříklad na zámku Červe- vštěvníci se tak vůbec poprvé
ná Lhota bude od pondělí zpří- dostanou na pramičkách do
stupněna pouze expozice míst, kam neměli nikdy možv prvním patře. Počet osob nost se podívat. Letošní novin-

kou v klášteře Zlatá Koruna
budou historické mnišské toalety z 18. století. Návštěvníci
uvidí také největší chrám na
jihu Čech, kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Menší skupina,
tedy maximálně devět lidí, se
také podívá do opatské kaple,

která byla kdysi soukromou
kaplí hlavního představitele
kláštera a je v ní vystaven originál gotického obrazu místní
patronky, Zlatokorunské madony.
Zámek Český Krumlov otevře 25. května hradní muzeum

„Na zámcích většinou skupinám říkáme, neutíkejte, buďte
u sebe. Tak teď to bude naopak,
zaměstnanci budou dohlížet na
to, aby se dodržovaly dvoumetrové rozestupy. U pokladny dostane návštěvník dezinfekci na
ruce, a když nebude mít roušku, může si ji za pár korun koupit,“ uvedl Pavel Slavko, kastelán zámku Český Krumlov.
Zámek Hluboká nabízí ve
všední dny hlavní prohlídkovou trasu, o víkendech pak
zpřístupní všechny trasy. I tady bude ale počet návštěvníků
omezen. 5. června se zcela
mimořádně otevře také zámecká kaple v rámci akce
Noc kostelů.
V Jindřichově Hradci vstupuje zámek do návštěvnické
sezony s nově instalovanými
hostinskými pokoji v Adamově
stavení. Nový je například
dámský apartmán hraběnky
Terezie Černínové.
„Zařízení pokojů vychází
z historických inventářů a jejich podoba se vrací zhruba do
šedesátých let 19. století,“ popsal novinky Jan Mikeš, kastelán zámku Jindřichův Hradec.
Své brány otevřou také zámky
ve Vimperku, Třeboni, Dačicích či v Nových Hradech.

Spisovatel zmapoval zapomenuté památky slavných Přemyslovců
Lucie Kándlová
Spisovatel, cestovatel a muzikant Josef Pepson Snětivý, který
pochází z jihočeského Tábora, napsal knihu o dávno zapomenutých
památkách. V ní se zaměřuje na
Přemyslovce, kteří na řadě míst
České republiky zanechali stopy.
Kniha se jmenuje Krajinou prvních Přemyslovců a spolupracoval
na ní s Otomarem Dvořákem.

„Zatímco kolega hledal stopy
dávných příběhů a mytologické
souvislosti, já jsem navštívil
a prozkoumal stavby, památky
a jiné zajímavosti, které se v průběhu věků na oněch místech nakupily. Společně vytvářejí plastický obraz, jaký čtenářům neposkytne žádná jiná publikace
věnovaná právě Přemyslovcům,“
řekl spisovatel. Informace o jednom z nejvýznamnějších rodů

středověké Evropy čerpal Snětivý
z celé řady dávných pramenů.
„Zmiňme například kronikáře
Kosmu, Přibíka či Hájka. Kniha
mapuje Přemyslovce, a to od mytického Přemysla až po skutečného Břetislava. Jednotlivé příběhy
jsou spjaty s lokalitami, kde dodnes nacházíme jejich stopy.
A mohu ubezpečit, že příběhy
jsou dramatické a lokality zase
mimořádně působivé,“ řekl Josef

Pepson Snětivý. Kniha čtenáře
zavede na celkem padesát čtyři
míst po celé České republice. Jde
například o Pražský hrad a Vyšehrad, Říp, Budeč, Levý Hradec
nebo Libici.
„Ale také na sídla méně známá,
na kterých se ovšem odehrály neméně pozoruhodné příběhy. S výjimkou Prahy jde o sídla, kudy sice kráčely dějiny, ale ty pak svůj
krok většinou na dlouhá staletí

přesměrovaly jinam. Dnes jde
o nenápadné obce či městečka.
Přesto nabízejí přemyslovské příběhy. Všechna jsem navštívil
a důkladně propátral. Nejsilněji
na mě zapůsobila Stará Kouřim,
Vrbčany, Velíz, Sázava a také
Stará Boleslav a Tetín,“ řekl spisovatel.
Jednou ze zajímavostí je také
fakt, že například jihočeský Tábor chtěl kdysi založit sám Pře-

mysl II. Otakar. „Tábor si totiž
každý spojí s husity, ale málokdo
ví, že o založení uvažoval tento
panovník. Po jeho smrti už ale nebyl jeho záměr realizován a sídlo
si tu „boží bojovníci“ založili až
v roce 1420, to už ale hlavní přemyslovská větev dávno neexistovala,“ řekl k historii Snětivý. Knihu spisovatel poprvé veřejně
představí 9. června v pražském
Carpe Diem Flora.

Vleklé problémy se zažíváním
psa Vincenta přivedly Martina
Pučálku k výrobě krmiv. „Vincent byl velký nejedlík s citlivým
zažíváním. Donutil mě se o
krmiva zajímat, musel jsem podrobně číst složení,“ vzpomíná na
dobu před deseti lety majitel pražského rodinného podniku Pučálka. Až v zahraničí objevil kvalitní
krmivo, které začal dovážet.
„I přes kvalitní suroviny ale
mělo malé nedostatky. Rozhodl

Dokument
Místa ticha
Filmový dokument Místa ticha, který připomene tragický
osud českých osad zničených
během druhé světové války nacisty, bude v úterý v předpremiéře uveden v muzeu Památníku Ležáky na Chrudimsku.
Pamětníci v něm vzpomínají
nejen na Ležáky, ale i na Prlov,
Leskovec, Vařákovy Paseky,
Český Malín a Leskovice.
Slavnostnímu promítání bude
přítomna i Jarmila Doležalová,
poslední přeživší ležácké dítě.
„Vzhledem k současné mimořádné situaci bude vstup na
předpremiéru umožněn pouze
pro zvané hosty. Premiéra tohoto dokumentu pak bude odvysílána v České televizi
2. června,“ uvedl Eduard
Stehlík, ředitel Památníku Lidice, pod který spadá i pamětní
místo v Ležákách.
(lž)
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jsem se proto vytvořit vlastní krmivo Marp, které bude mít špičkové složení, z kvalitních surovin,
a bude funkční. Nikdy bych neprodával něco, co bych nedal svému psovi. A Vincent mi dělá velkou radost, protože příští měsíc
mu bude už 14 let, což je na velké
plemeno úctyhodný věk,“ dodává
chovatel dnes už dvou psů.
Na rozdíl od valné většiny trhu
ale vyrábí Martin Pučálka krmivo jen v České republice a spolu-

pracuje s českými farmáři. Podle
něj surovinami, které musejí být
v krmivu pro psa obsaženy, jsou
kvalitní maso a tuky. A pak existují suroviny, které by tam být neměly, jako umělé konzervanty,
barviva, ochucovadla, případně
pak suroviny méně vhodné, jako
pšenice nebo sója.
„Vždy říkám zákazníkům, že
jejich mazlíček by jim měl stát za
to, aby se v krmivech alespoň základně zorientovali. Ve složení

musí být nějaká masová surovina
– maso sušené nebo čerstvé. Dále
jako dobré vodítko může sloužit
to, jak výrobce suroviny napíše,
zda skupinově, například pouze
maso nebo zelenina, anebo zda je
rozepíše přesně podle jednotlivých surovin. Čím více detailně
jsou suroviny rozepsané, tím se
zpravidla jedná o kvalitnější produkt. Správnou stravu pak poznají
na jejich srsti, dobrém zažívání
a vitalitě,“ radí odborník. (zr)

Foto Pučálka

Pes zvracel. Vyrobil mu vlastní krmivo

Martin Pučálka dnes chová dva psy. Vincent je na fotce vlevo.

Hlavní tah na Domažlice
ochromí rozkopané Líně
Dopravní komplikace se
dají očekávat od pondělí 25.
května na hlavním tahu z Plzně na Folmavu v Líních na
Plzeňsku, kde odstartuje
čtyřměsíční oprava tamního
průtahu.
„Stavba se bude provádět
za provozu, se snahou co nejméně omezit běžný život
obyvatel a řidičů,“ sdělil Zdeněk Kuťák, ředitel plzeňského ředitelství silnic a dálnic.
„Provoz bude řízen semafory,“ dodal Kuťák
Kompletní výměna povrchu vozovky a sanace podloží
se budou týkat více než šestisetmetrového úseku od křižovatky sady Pionýrů–Hornická až po okraj obce. Práce,
které vyjdou na zhruba patnáct milionů bez DPH, mají

probíhat po etapách, jako
první přijde na řadu část mezi
mostkem na začátku Líní
a ulicí U Stadionu.
Naopak už skončila, a to
s desetidenním předstihem,
rekonstrukce státní silnice
z Plzně na Spálené Poříčí – ta
byla rozkopaná ve více než
kilometrovém úseku mezi
křižovatkou za Losinou a Nezbavěticemi.
(ib)
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