
Brožura
Sinice aneb rizikové koupání
HONZA BROŽ

N u, musím se přiznat, že ač naturalizovaný
vesničan vlastnící zahradu velikosti fotba-

lového hřiště, ač tvor veskrze vodní a plavání mi-
lující, nejsem vlastníkem bazénu. Jednak je to ná-
ročné na údržbu, jednak máme kapacitně malou studnu
a jednak na to prostě nemám peníze. Nikdy mě to netrápilo,
neb kousek od baráku máme vesnický rybník. Další je pár de-
sítek metrů za kostelem, a kdyby ani to nestačilo, stačí mi
sednout na kolo a dojet sedm kilometrů k Labuťáku, který má
na délku asi dva kilometry a kde si i krauler jako já užije zá-
bavy až až.
A tak bych si žil celkem spokojeně, nebýt televizních zpráv.

Až z této bohulibé instituce veřejnoprávní jsem se dozvěděl, že
koupáním v rybníce hazarduji se svým zdravím hůře než eko-
logický ignorant žeroucí bůček s křenem a obyčejným chlebem
či konzument rumu z likérky Drak. Zabít mne mají sinice. Dé-
mon našich rybníků, přehrad a nádrží. Vraždící mikroflóra,
která mi rozežere kůži, vypálí oči a, a to je snad vůbec nejhorší,
zničí mi plavky.
Tož, nevím. Jako kluci jsme vyrůstali na periferii průmyslo-

vého města. To, co jsme tehdy denně dýchali, dalo by se dnes
v naší zjemnělé civilizaci používat jako otravný plyn. Skrývky
po vytěženém uhlí byly pro nás krajinou dobrodružných pří-
běhů a rybníčky vody prosáklé do děr od amerických bomb
z druhé světové stávaly se pro nás ideálními plaveckými bazé-
ny. Zelené to bylo jak čerstvý salát. Prý to bylo i radioaktivní.
Možná je to i pravda. Možná jsme opravdu vyrůstali a hráli

si v prostředí, nad kterým by se třeba takovému Matějovi
Stropnickému rozhořčením nadmuly líce, ale, jak to říci… Do
světa dospělých odcházeli jsme otužilí a vším tím balastem
dostatečně okopaní. Já vím! Bylo to všechno špatně! Ale
všechno TO mizerně neekologické bylo rozhodně lepší, než se
před skokem do kouzelného rybníčku kdesi v jižních Čechách
zdržovat rozborem kvality jeho vody. Než se před konzumací
buřtu trápit studiem jeho složení a skončit u celozrnné bagety.
Tož! Buřty neřeším. Bagety neřeším. A neřeším ani sinice.

Prostě se pak osprchuji a půjdu spát. A teď mne omluv, můj
laskavý čtenáři. Jdu si zaplavat do Labuťáku!

Autor je textař a muzikant.

ČESKOBUDĚJOVICKO
Král Šumavy dorazil do Zahorčic.
Za ochotníky diváci přebíhají
Otáčko naruby i nový kus
(ne)herců od Boršova nad
Vltavou lákají do malebné
vsi stovky diváků.

MARTIN TRÖSTER

Zahorčice – Kulisy nepo-
třebují. Stačí rybník, koste-
líček nebo pergoly na dvou-
hektarové zahorčické návsi,
k tomu nadšení místních
ochotníků a na letní tahák
nazvaný Zahorčické diva-
delní léto je zaděláno.
Šestý ročník série páteč-

ních divadelních představe-
ní pod širým nebem ve sty-
lu „otáčko naruby“ zahájili
ve vesničce spadající pod
Boršov nad Vltavou 21. čer-
vence. Ansámbl pod vede-
ním starosty Boršova Jana
Zemana, který se pro tento
účel stává i scénáristou a
režisérem, letos nazkoušel
hru Král Šumavy trochu ji-
nak. „Co je u nás jinak?
Třeba to, že hlavní předsta-
vitelka Marie neutone v ba-
žině, ale čeká ji zajímavý
osud,“ naznačil Jan Zeman
jednu ze zápletek humorné
hry, jež láká nejen na vtipné
dialogy, ale i na večeři spo-
jenou s koncertem, která
představení v Zahorčicích
předchází.

CASTING NENÍ TŘEBA
A co je „otáčko naruby“?
Diváky směrem k dějišti
jednotlivých scén nepře-
souvá otáčivé hlediště, ale
na místa, kde se právě ode-
hrává děj, přebíhají sami.
Ochotníky prý Jan Zeman

shání snadno. „Na place
mám dohromady 19 lidí.
Přemlouvat je nemusím,
hlásí se sami. Ale není jich
tolik, abych musel pořádat
casting,“ zasmál se Jan Ze-
man. Doplnil, že o zdárný
průběh hry se kromě herců
stará dalších více než 30 li-
dí. Někteří mají na starosti
techniku, další čepují pivo
anebo připravují pro diváky
pohoštění. „Místní lidi to
baví. Nejde jen o hraní, ale

o společenskou událost.“
Nový kus začali lidé ze

Zahorčic a okolí zkoušet
v první polovině května.
Aby vše stihli do páteční
premiéry vypilovat, scházeli
se nejméně jednou týdně.
Mezi ochotníky měl letos
premiéru Milan Stýblo ze
Slavče. „Mám roli pohranič-
níka, který v džípu vozí své
kolegy. Oslovil mě pan sta-
rosta a neváhal jsem,“ řekl
majitel Jeepu Willys z roku
1945. „Text žádný nemám,
ale zkoušek jsem se účastnil
pravidelně,“ ujistil Milan
Stýblo, který na premiéru
pozval své známé. „Poslal
jsem všem esemesku. A jak
vidím, opravdu dorazili,“
rozhlížel se krátce před za-
hájením premiéry po za-
horčické návsi.

JEŠTĚ TŘIKRÁT
Premiérová byla páteční hra
také pro Ivana Fenince. Ne-
byl ovšem členem souboru,
nýbrž jedním z diváků. „Po-
cházím z Vrábče – zastávky.
Jenže o divadle v Zahorči-
cích jsem se paradoxně do-
zvěděl z novin v Praze, kde
pracuji,“ vyprávěl. „Líbí se
mi, že lidi se takhle druží,
sami něco zorganizují
a vesnice tím ožije. A přebí-
hání mezi dějišti jednotli-
vých scén je skvělé zpestře-
ní. Aspoň člověk nemusí
hodinu a půl sedět na židli,“
dodal.
Hru Král Šumavy trochu

jinak v Zahorčích zahrají
ještě další tři pátky, tedy
28. 7., 4. 8. a 11. 8. Program,
který zahrnuje i koncert
a večeři, začíná ve 20 hodin.
Vstupné činí 150 korun,
předchozí rezervace není
nutná.
Jan Zeman už má v hlavě

náměty her pro další roční-
ky. „Příští sezonu chceme
dát dohromady Honzíkovu
cestu. A v roce 2019 je vý-
ročí přistání Američanů na
Měsíci, tak zřejmě přistanou
i tady v Zahorčicích,“ dodal
Jan Zeman tajemně.

NA ZASTÁVCE. Hlavními protagonisty úvodní scény na autobusové
zastávce, která se pro účely divadla změnila v konzum, jsou Karel
Čondl a Iveta Křepelová. 3x Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

PODÍVANÁ VESTOJE. U zahorčického divadla diváci nesedí na
židlích, ale po návsi za herci korzují na místa jednotlivých scén.

STAROSTA I REŽISÉR. Hereckou partu má na starosti boršovský
starosta Jan Zeman, který je i autorem scénáře.

V Ločenicích chystají šupináče
Ločenice – Rybí hody chystají na sobotu v Ločenicích ry-
báři ve spolupráci s obcí. Místem konání bude tradičně
místní hřiště. Podávat se bude uzený kapr nebo pstruh na
másle, hraje kapela HEC, začátek je ve 14 hodin. (der)

Divadlo přiveze dětem pohádku
Plav – Na divadelní představení se mohou těšit malí i velcí
diváci v pondělí v Plavu. Na ostrově bude Divadlem Julie a
spol. předveden od 17 hodin kus O Červené karkulce aneb
Utekl nám vlk. (win)

Poznáte, kde jsme tentokrát fotili?
Vážení čtenáři, na poslední
hádanku přišly dvě správné
odpovědi. „Dobrý den,
v Deníku je fotografie vý-
klenkové kapličky v poli
u Radošovic. Je to na cestě
z Radošovic do Strýčic,“
uvedla správně Marie Klei-
nová z Týna nad Vltavou.
Úspěšný byl také před-

platitel Antonín Silný z Li-
šova. „Na fotografii jsem
poznal kapličku, která stojí
u Radošovic blízko silnice
vedoucí směrem do Strýčic,“
uvedl Antonín Silný.
Dodatečně gratulujeme

i k několika odpovědím na
předcházející hádanku, kte-
ré nebylo možné z technic-
kých důvodů otisknout.
Křížek v Pelejovicích poznali
také Marie Kleinová
z Týna nad Vltavou, která

připojila, že vesnice patří
pod Dolní Bukovsko, a An-
tonín Silný z Lišova. Úspěš-
ná byla také Pavlína Huc-
ková z Olešníku. „Fotografie
ze středečního (12. července
2017, číslo 159) vydání De-
níku pochází z malé obce
Pelejovice, nedaleko Dolní-
ho Bukovska. Na fotografii
je zachycen pamětní kříž,
který nechali postavit v roce

1891 manželé Jan a Kateřina
Pokorní. Také obrázek za-
chycuje kapli postavenou
v roce 1899, která byla za-
svěcena sv. Janu Křtiteli,“
uvedla Pavlína Hucková.
Odpověď na dnešní há-

danku lze volat na telefon
386 100 718, případně pište
na e-mail: reporter.
ceskobudejovicky@denik.cz.
Děkujeme. (der)

O hrneček se utkali mladí i starší
Neplachov –
Hezkou tradicí už
se staly závody
s názvem Běh
o Neplachovský
hrneček. Letos se
o uplynulém ví-
kendu konal již
jejich 5. ročník.
V nejmladší kate-
gorii do tří let bylo
celkem 5 závodní-
ků, kdy nejmladší-
mu účastníkovi
bylo 9 měsíců.
„U těchto závodní-
ků byla povolena pomoc dospělého,“ upozornila za pořa-
datele Věra Machová. Další kategorií byli tzv. předškoláci
(na 150 m) a vyhrála ji Natálie Čápová s časem 27,50 vteřin.
V mladších žácích (na 500 m) byl nejlepší Radim Čančura.
Zaběhl čas 1,43 minuty. Hlavním závodem tzv. kategorie
„Profíci“ byl běh na 10 km. „Startovalo 29 závodníků, ale
jednu třetinu tvořily ženy. V tomto závodě vyhrál jako již
tradičně Jaromír Habara s časem 37,53 minuty. V kategorii
žen vyhrála Jana Bartušková s časem 47,51 minuty. Nej-
staršímu běžci této kategorie je v letošním roce 70 let. Pan
Karel zvládl tento závod v čase 51,42 minut. Zde musím říci,
že mám hluboký respekt k tomuto běžci,“ zdůraznila Věra
Machová a poděkovala jak sponzorům, tak všem dobrovol-
níkům za pomoc při oblíbené akci. (der)

NADŠENÍ. Odměnou pro nejlepší nadšené
běžce byly v Neplachově stupně vítězů.
Foto: Věra Machová, Neplachov
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ZAPOJTE SE S NÁMI DO SOUTĚŽE O DESET 
VSTUPENEK NA KONCERT DIVOKÝHO BILLA.
Stačí jen správně odpovědět na otázku. Správné odpovědi 
zasílejte dne 26. a 27. července na emailovou 
adresu soutez@denik.cz. Dvě vstupenky 
vyhrává 10., 20., 30., 40. a 50. odpověď.

Hrát koncerty je prostě nejvíc…říkají členové kapely.
Kapela Divokej Bill je momentálně na svém 
Divokej Bill Lobkowicz tour 2017, které začalo 25. května 
v Plzni a skončí 2. září v domovských Úvalech. 
Čítá celkem 23 zastávek po celé České republice. 

Písek
29. 7. 2017

S DENÍKEM 
NA 

DIVOKÝHO 
BILLA

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 
Kde se koná poslední koncert 

Divokej Bill Lobkowicz tour 2017?
A) v Úvalech u Prahy

B) v Brně     C) v Bratislavě


