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ZDARMA

plachtí s křídly lehce vztyčenými nad tělo
do tvaru písmene "V", chvíli letí s trhavým
máváním křídel a často znenadání mění
směr i výšku letu, to podle toho, co právě
zahlédne v porostu pod sebou. Ještě
více se ale "motá" během nápadného svatebního letu, který se odehrává často
vysoko na obloze. Před tím, než se sameček začne oddávat svatebním rejům, musí
si ale vyznačit a obhájit své teritorium před
ostatními samečky. A aby přitom nezůstal
nepovšimnut, let nad svým výsostným

Moták pochop
Když pozorujeme nad loukou nebo nad
polem lovícího motáka pochopa, nemusíme dlouho přemýšlet, jak asi tento krásný
dravec přišel ke svému rodovému jménu
"moták". Během pomalého letu chvíli
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územím doprovází hlasitým křikem. Podobně jako u řady ostatních dravců sameček loví během hnízdění potravu nejen
pro sebe, ale zčásti také pro samičku
a později i pro mláďata. Předávání ulovené potravy je také součástí svatebního
rituálu a dochází k němu nikoliv na zemi,
ale ve vzduchu. Když samička vidí přilétat
samečka s potravou, vyletí k němu
a začne žadonit vysokým a hvízdavým
hlasem. Sameček ji často odpoví a po
chvíli pustí potravu z pařátů. Obratná
samička se většinou otočí nohama vzhůru
a v této pozici zachytí padající potravu
do svých pařátů. Kořist si pak odnese buď někam na klidné místo na zemi
k vlastní konzumaci, nebo na hnízdo
mláďatům. Samečci totiž nikdy nenosí
potravu mláďatům přímo, vždy prostřednictvím samičky. Moták pochop stejně

jako ostatní druhy motáků hnízdí na
zemi, nejčastěji v rákosinách nebo
v jiných porostech v blízkosti vod. Přestože hnízdí osamoceně, nedostatek
vhodných hnízdních lokalit může vést
k lokálnímu nakupení více párů, nebo
dokonce i k tomu, že si párek pochopů
vybere pro hnízdění třeba lán obilného
pole. Po vyhnízdění pochopi mezi srpnem
a říjnem opouštějí naše území a odlétají
do Středomoří nebo až do subsaharské Afriky, i když jsou známy i případy
přezimování. Zpět na svá hnízdiště
pak první samečci pochopů přilétají již
od půlky března a už brzo po příletu
můžeme nad rybníkem zaslechnout
jejich charakteristické volání. Cestou
za žabím skřehotáním jsme tohoto
ptáka pozorovali v okolí Křemežského
rybníka.

Cesta záchranářů – 11. dubna
Červený kříž z Krásetína naší škole zajistil praktickou ukázku první pomoci. Navštívily nás zdravotní sestřičky a seznámily děti s prevencí úrazů a vyzkoušely mnoho potřebných činností při poskytování první pomoci.

Cesta za žabím skřehotáním – 24. dubna
Krásné jarní počasí nás provázelo celé dopoledne. Velmi se nám líbila hra na hledání žabího samečka.
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Cesta do vodní říše – 18. dubna
Předposlední vycházku v rámci projektu „Všude dobře doma nejlíp“ jsme věnovali vodě a seznamovali jsme se s ní v okolí Holubova.

DEN ZEMĚ
Pomáháme skřítkům - 17. dubna

Tričko Třídilka

Výpravou školní družiny do okolí Holubova, jsme se zapojili
do celosvětové kampaně „Ukliďme svět“.

Ve školní družině máme řadu odborníků na třídění odpadu,
kteří jsou ochotni ostatním poradit.

- Jaroslava Němečková STRANA 3

115 let školy v Holubově

Bývávalo
Můj děda začal chodit do zdejší obecné
školy v roce 1937. V I. třídě je učil pan

✮✮✮ ✮✮✮✮
✮ STARS ✮
V tomto měsíci čeká žáky 4. a 5. ročníku
jejich poslední společné vydání anglického měsíčníku Stars.
Tentokrát v něm děti mohou najít i povídání žáků , kteří se v pátek 2. května
zúčastnili Anglické olympiády.
Na soutěž se přihlásili tito žáci: Tereza Křivánková, Klára Šturmová a Radek Jankulár za 4. ročník, dále Jolana Svitáková,
Věra Plišková, Jana Sládková, Veronika
Tancerová, Jiří Gabriška a Dominik Bušta

řídící učitel Polák. Vypráví: „ Do školy
jsme chodili za každého počasí pěšky.
Vyučování začínalo a končilo zvoněním.
Zvonek obsluhoval pan řídící(tento zvonek
je umístěn v mezipatře dosud). Na podzim v roce 1941 hořelo v Krásetíně
u Šestáků. Pan řídící mě poslal pro hasiče
do Třísova. Hasiči po mém upozornění do
Krásetína dojeli.
Taky jsme s kamarádem jedné paní učitelce, která bydlela v Nové ulici, namazali ze spoda kliku hořčicí.“
Vyprávění doplnil můj tatínek: „V roce
1971 jsem začal chodit do ZŠ v Holubově.

z 5. ročníku. Místem konání byla ZŠ
Matice školské v Č. Budějovicích, která
na své půdě přivítala ZŠ Hrdějovice, ZŠ
Střížov, ZŠ Šindlovy Dvory a ZŠ Holubov.
Celkem se zúčastnilo 34 jednotlivců.
Pro odreagování jsme soutěžícím připravili
anglické video, hry na PC, pracovní listy,
pexesa, k dispozici jim byla také herna.
Během olympiády byla vidět na mnoha
žácích nervozita. Role porotců nebyla
jednoduchá, všichni se snažili o svůj nejlepší výkon.
Při vyhlášení výsledků jsme byli velice spokojeni, Jolana Svitáková (5. r.)
obsadila 3. místo. První dvě místa patřila
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V I. třídě nás učil pan řídící učitel Švec.
Do školy jsme jezdili autobusem, z Třísova v 7:16 hod. a zpátky jsme chodili
pěšky přes závršky, nebo jsme jeli vlakem
za 25 hal. Cestou domů jsme většinou
v potůčku chytali pstruhy do ruky, proto
nám cesta domů trvala celou věčnost.
Když jsme zlobili, tak jsme byli „po škole“.
Tresty: 1 hodina „po škole“ – sezení
1 stránka psaní – nejhorší
Učitelé: 1. třída – pan Švec
2. třída – paní Housková
3. třída – paní Hálová + housle
a zpěv
- Eva a Jan Šustrovi 1. a 3. ročník -

žákům jazykových tříd ZŠ Matice školské.
Všem zúčastněným děkuji za reprezentaci naší školy.
Mimo tuto událost jsme se tento měsíc
věnovali samozřejmě novým tématům
- Vyučovací předměty, Názvy dnů, Moje
ráno - můj den. Do konce školního roku
nás čeká pokračování ve spolupráci
s polskou školou, poslechy s oblíbeným
Mr. Beanem a spousta dalších aktivit
a her zaměřených na rozvoj anglického
projevu.
- Mgr. Kateřina Kočvarová -

POZNÁMKY Z DĚJIN SVĚTA

římského guvernéra Piláta Pontského
a odsouzen k smrti ukřižováním. V době
Ježíšovy smrti se o jeho ukřižování zajímali pouze jeho stoupenci, kteří tvrdili,
že vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa.
Jeho víra a učení se šířilo dál i po jeho
smrti a dokonce r. 313 bylo křesťanství
povoleno i v Římské říši.

Křesťanství ( 1 – 400 našeho letopočtu)
Kolem roku 30 začal v Izraeli kázat prorok zvaný Ježíš. Byl to chudý izraelský
Žid, který putoval po celé zemi a hlásal
nové učení. Toto učení bylo založené
na rovnosti všech lidí před Bohem, lásce
k Bohu a posmrtnému vykoupení jako
odměny za útrapy pozemského života.
Jeho učení se šířilo po Izraeli a zanedlouho měl mnoho stoupenců. Ježíš byl však
považován za nepřítele židovské víry
a kolem roku 33 byl postaven před soud

Deformace člověka
Splynutím dvou gamet vzniká nový život.
A pokud jej nastávající maminka nezahubí, nevyžene či neukončí jeho vývoj, pro
mnohého toto nic, usiluje již od počátku
o svoji autonomii, svoji soběstačnost.
Vrůstá do děložní sliznice a nárokuje si od
maminky, aby ho vyživovala. Neutrpí-li
během nitroděložního života v bříšku
maminky, třeba i jejím kouřením, alkoholem, drogami a nejrůznějšími infekcemi,
žádnou deformitu, nemá vyhráno ani po

Zajímavosti:
Římané nejhorší zločince přibíjeli na kříž,
který byl symbolem hanby. Symbolem
křesťanské víry se stal, až když na něm
zemřel Kristus.
- Mgr. D. Bodláková té, co donutí maminku k vypuzení sebe
na svobodu. Tedy nic moc ta nová svoboda. V bříšku bylo lépe. Ale vrozená touha
po autonomii ho donutí se přizpůsobit.
A co v tu chvíli potřebujeme? Jemné
laskání, hlazení, jemnou intonaci slov mluvených i zpívaných. V bříšku maminky
hrozily především deformity tělesné, ale
nyní hrozí deformity duševní. Láska
maminky dává základní naše nastavení do
života, které již rozhoduje o tom, jak
budeme v životě úspěšní. A tak všechny
stresy naší maminky nás ohrožují v našem
zdravém vývoji. Nedostatek lásky v těch
prvních hodinách, dnech a týdnech je
nenahraditelný pro náš budoucí život.
Nechápu naše politiky, soudy, ale i některé maminky, v liknavosti řešení absence
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láskyplných vztahů. Protože jsou to právě
tyto prvotní naše zážitky, které nám
mohou dát dispozici pro soucit nebo
necitlivost s druhým člověkem.
A tak již od prvních okamžiků našeho života začíná naše výchova, naše seznamování se se světem prostřednictvím našich
rodičů, kteří nám od počátku předávají
své životní zkušenosti, i když to takto
honosně nevnímají. Má to také ale háček.
Rodiče na své děti předávají své vztahy ke
světu včetně nejrůznějších deformit, které
omezují naše uplatnění ve světě. Postupně se přidává výchova ve školce, ve
škole, ve společnosti… a to svým kladným i negativním vlivem.
Jsou to právě údobí vzdoru dítěte, která
umožňují korekci těchto nejrůznějších

deformit. Nejvýraznějším údobím korekce
je puberta. Je tendence k opačnému
hodnocení a bohužel ne vždy směrem
příznivým pro život. Během celého života
může korekčně působit i kultura, filmy,
divadla, koncerty, televize, četba povídek, románů, četba Písma, náboženská a
etická výchova. Korekcí jsou i kamarádi,
kamarádky a životní partner, duchovní a u
katolíků zpovědník. Náš život je plný konfliktů v našich vztazích, které si zčásti
řešíme sami, někdy spolu se svými dobrými přáteli, s duchovními nebo s psychology a s psychiatry.
Sexuální výchova má probíhat jako součást přirozené výchovy. Začíná uvědomováním si rozličností, rozličné anatomie,
rozličné životní role a různé dynamiky
vztahové. Sexualita byla léta tabuizována,
což přinášelo komplikované stresové situace navíc. A někdy i nešetrný partner
v pubertě dokáže u nás způsobit nepříjemnou deformitu podstatně nás omezující na celý život.
Čím je naše výchova vyrovnanější a pravdivější, tím lépe se vyrovnáváme se životními stresy tak, že je vždy včas řešíme. To
je předpokladem našeho zdravého a harmonického života. Spokojený člověk
prakticky není nemocný. Čím je naše

výchova nerovnoměrnější, složitě nás
deformující, tím více máme v životě problémů, omezuje nás to ve včasném řešení konfliktů a naše tělo snadno upadá do
nemoci. Nedokáže si poradit se životem
a nejrůznější naše problémy a stresy se
prolínají do různých orgánů podle předchozích deformit. A tak každý z nás má
různé místo ve svém těle (tzv. locus minoris resistentiae), různý orgán, ve kterém
snáze vnímáme obtíže.
Tak se dostáváme k tzv. funkčním poruchám, kdy nenalézáme žádné poškození
orgánu, ale obtíže jsou přesto kruté
a vyřazující člověka ze společnosti,
z práce… Takový člověk může chodit po
nejrůznějších specialistech, stále přináší
jen výsledky, že se nemoc nenalézá, ale
přesto člověku je zle. Bez celostního
pohledu zkušeného praktického lékaře,
který zná i rodinné zázemí, jeho problematické vztahy s okolím, skutečnou příčinu nemoci odhalit nedokážeme. Narážím
na oblast medicíny nejméně laikům srozumitelnou a nejméně pochopitelnou, že
totiž bolest duševní může vyvolávat bolest
pociťovanou fyzicky. Bolest nebo nejrůznější poruchu funkce. A to je pole pro
léčitele, který dokáže pacientovi dát příkaz „Buď zdráv!“ a kterého pacient

Toulky naším krajem
Dne 28. dubna 2008 jsem se zúčastnil
prvoroční oslavy stavby „Volarského rondelu“. Pozval mě Ing. Jan Maroušek,
který na slavnostním večeru promítal své
dva filmy o stavbě volarského rondelu
a o menhirech v našem okolí. (Také byste
se rádi podívali – věřím, že se to podaří).
Musím se přiznat, že mě to inspirovalo
k tomu, že se ještě jednou ke kamenným
kruhům vracím (novodobým – staré,
původní se v našem okolí nezachovaly) a
trochu to ještě s vámi proberu. O tom třísovském jsem minule napsal dost
a najednou se „přihlásí“ volarský (viz.
foto), který je pro nás sice trochu z ruky,
ale myslím si, že z hlediska autentičnosti
je v našem okolí nejvydařenější, už
jenom tím, že u stavby krom jiných byl
budějovický Ing. Pavel Kozák. Ten také
inicioval a vybral lokalitu pro tuto stavbu
a zachránil menhiry pocházející z bezejmenné náhorní plošiny v Krušných
horách. Ještě před půl stoletím tam tyto
menhiry tvořily kromlech v počtu několika desítek kamenů. Nikdo se o toto dílo
nezajímal (tenkrát to asi ani moc nešlo)
a když do míst, kde zbytky kamenů stály,
se nakonec začala budovat nová silnice,
provedl právě Pavel Kozák záchranný

sběr a našel vhodnou lokalitu umístění ve
Volarech. Volarský rondel (já bych ho
raději nazýval kromlechem) tvoří jedenáct
kamenů a nejvyšší menhir je uprostřed.
Ostatní jsou osázeny do dvou protínajících
se pentagramů a kameny jsou situovány
dle postavení Slunce o letním a zimním
slunovratu a při keltském svátku Beltain.
Co mne zaujalo nejvíce bylo to, že ten
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poslechne. Lékaře neposlechne. Ten
přece léčí tabletkami a mastičkami.
Nejzrádnější a nejčastější a nejméně uvědomované jsou problémy a stresy
v oblasti pohlavního života, které bývají
příčinou funkčních poruch. A tak tradované rady starých praktických lékařů „Počkej, holka, až se vdáš… Až budeš mít
dítě…“ často ženu stabilizovaly. Obdobně
i komplikované mládence. Pravidelný
pohlavní život je významnou stabilizací
člověka, protože během pohlavního aktu
dochází k prudké proměně aktivity vegetativního nervstva z převahy sympatiku
v převahu parasympatiku, což přináší
člověku významnou komplexní stabilizaci.
Na závěr pár slov rodičům. Čím méně tlačíme na pilu, čím méně na ně křičíme,
čím méně je trestáme, čím více svobody
jim dopřejeme, tím méně deformity, tím
více samostatnosti a tím více potenciálního úspěchu v jejich životě. Děti nezlobí.
Děti jen osahávají mantinely, za které je
nechceme pustit. A čím méně křiku
a pohlavků, tím snáze tyto mantinely nalézají a respektují je v rodině, ale po osamostatnění pak i v životě. A tím také
méně deformit v životě.
- MUDr. Bohumír Šimek -

večer se v sále radnice sešlo dobře 150
lidí a volarští rodáci svým výrazem náležitě
dokládali hrdost k volarskému rondelu a
město Volary vydalo dokonce propagační
leták (viz. foto).
No a co o těchto kamenech a kamenných
stavbách je možné se v současné době
dočíst? Otomar Dvořák v knize „Kamenné otazníky české historie“ dodává: „Naši
předkové jako by byli posedlí budováním
kamenných unií (a také kruhů a vztyčováním velkých kamenů), nelitovali pro tento
úkol času ani námahy. Zřejmě šlo o něco,

co jim připadalo životně důležité, co zajišťovalo další existenci rodu a kmene. Co
se do kamene otiskne, zůstane zachováno na celá tisíciletí. Geolog Václav Cílek
hovoří v podobném duchu: „Kameny
jsou významnými nositeli paměti a citového náboje krajiny a pokud dnes uznáváme
památné stromy jako jednu kategorii
ochrany přírody, mělo by totéž platit i pro
památné kameny“. (Kdo byl v rakouském
Waldviertlu, mohl si něčeho podobného již
všimnout). Historik Jan Bauer zase píše:
“Poznatky o silových polích v zemi využívaly od pradávna různé kultury při zřizování kultovních míst jako byly svatyně,
kopce, studánky, posvátné háje apod.
Předkové si uvědomovali nezbytnost harmonie mezi zemí a člověkem, vždyť velké
monumenty z ranných dob lidstva (Stonehenge, Carnac, Egypt) stejně jako
ještě středověké katedrály byly postaveny
právě na takových ohniscích silových
polí.“ Budějovický Pavel Kozák uvádí: „ Je
těžké vzpomenout si na všechno, co už
jsme jednou věděli, ale čím dříve se o to
pokusíme, tím větší máme naději…“. Přátelé, tyto citace mají určitě něco společného a rozhodně někam společně směřují. Ale vyslovit závěrečné zhodnocení se
neodvažuji a ani bych to nedokázal.
To nechám na povolanějších, pokud se
k tomu odhodlají. Nerad bych se zde
dostal do situace televizního pořadu

„Detektor“, který po odvysílání asi 6 relací
(a zajímavých) najednou skončil – bez
komentáře, bez vysvětlení, bez ohlasu
v novinách alespoň jsem na nic podobného nepřišel). Příčinou byla kampaň „Českého klubu skeptiků “sisyfos“ v čele s astrofyzikem Jiřím Grygarem, na jehož námitky
ČT tento pořad „pozastavila“. Zaplať Bůh, že
nezakázala, ale v demokratickém státě je to
stejně jaksi zavádějící, nepřipomíná vám to
dřívější časy? No uvidíme, co bude dál.
Toto dlouhé povídání směřuji k tomu, že
v údolí sv. Anny máme ještě jeden
kamenný kruh, který určitě stojí za vaši
pozornost. (viz foto) Výchozím bodem je
osada Štěkře. Je to sice až za vodou
(myslím za Vltavou), ale údolí sv. Anny
ohraničuje na jihovýchodě až Věncova
hora, takže to k nám ještě patří. Štěkře je
malá osada se starobylou tvrzí, kterou
pan Kalkuš dává „do gala“ a daří se mu to.
Potom je zde statek čp. 10 u Dítků, kde
hospodaří Milan Kukla a krom jiného
peče nejlepší placky v široširém okolí.
A když se ho zeptáte na kamenný kruh,
vyběhne celý v bílém krásně umoučený
ze své „plackárny“ a ukáže na cca 1 km
vzdálený vrcholek kopce – takže nemůžete zabloudit. Vrcholek kopce tvoří krásná
dubina a že kamenný kruh je opravdu
zvláštní, poznáte sami až zblízka. Je zde
vytesána do kamenů celá runová abeceda a na větších kamenech (menhirech?)

jsou vytesány nádherné portréty keltských bohů a bohyň s runovými znaky.
(viz foto)
Autorem je mladý muž z Českých Budějovic, má webové stránky, kde svá některá díla prezentuje. Určitě stojí zato toto
místo navštívit.
Nakonec mě ještě napadlo – když kruhy,
tak proč ne kruhy v obilí – v údolí sv.
Anny byly již čtyřikrát, ale to až zase
někdy příště.
A že jste slyšeli slovo menhir, rondel
a kromlech poprvé? Také na to dojde
a trochu se tomu podíváme na zoubek.
Tak pěkný výlet a mějte se dobře.
- vakl -

O zdraví

Dráha srdce začíná v podpažní jamce, po
přední vnitřní straně paže míří k malíčku.
Dráha tenkého střeva vede od vnější strany malíčku a po vnitřní straně paže se
dostává k lopatce. Stoupá po krku, přes
ucho k lícím.
Krevní oběh je ovládán meridiánem
srdečníku, který střeží cévní stěnu (ukazatelem je prostředníček na vaší ruce).
Meridián trojitého ohřívače má souvislost
s tekutou složkou krevního oběhu (ukazatelem je prsteníček).
Srdcem a jeho přímými společníky je
ovlivňována hustota naší krve, krevní tlak

a z velké části metabolismus. Srdce
vyrovnává teplotní rozdíl mezi „horkou“
a „chladnou“ – okysličenou a neokysličenou krví.
Hypofýza, nadledvinky a štítná žláza produkují potřebné množství hormonů a regulují metabolismus v našem těle.
Funkčnost všech těchto orgánů je závislá na
vaší psychice. Srdeční kolaps člověk dostane, když nezvládne zpracovat těžkou emoci.
V příštím článku se zaměřím na mentální
propojení s těmito orgány. Přeji vám vyrovnaný oheň ve vašem srdci a slunné léto.
- gaudi -

Z tradičního lékařství
Sluníčko nás prohřívá letním teplem a tak
se přesuneme ke třetímu kruhu v pentagramu.
Jeho živlem je oheň. K ohni mnoho kultur
přiřazuje srdce. Se srdcem mají souvislost i další orgány.
Přímé: trojitý ohřívač, osrdečník
Další: tenké střevo, dvanácterník a část
endokrinního systému (hypofýza, nadledvinky, štítná žláza…)
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Datel
Největším šplhavcem našich lesů je datel
černý. Délka jeho těla je 45 cm, zbarvení
celkové černé, pouze samečci se mohou
pochlubit celým sytě červeným temenem
hlavy, samičky jen červenou skvrnou
v týle.
Datel obývá rozlehlé komplexy listnatých,
smíšených a jehličnatých lesů od nížin až
do hor. Dává přednost starším porostům
s dostatkem vhodných kmenů, ve kterých si může silným dlátovitým zobákem
vytesávat hnízdní dutiny. Již koncem
února probíhá tok, jehož součástí je teritoriální bubnování na rezonující větev,
podobné jako známe z našeho okolí
u strakapoudů. Vzhledem k mohutnější
stavbě těla je také to datlí mnohem hlasi-

Šachy
V knize Šachy všech
dob a zemí (Jerzy
Gizycki) najdete zajímavou příhodu Vladimíra Azova, která se stala téměř před sto
lety dvěma šachovým mistrům.
Dr. Emanuel Lasker
(*24. 12. 1868 Berlinchen,
Prusko
+11. 1. 1941 New
York, USA), německý šachista, druhý
mistr světa v šachu v
letech 1894 –1921,
ale též vynikající
matematik, autor filozofických prací
a dramatik. Lasker byl samostatným

tější. Hnízdní dutina
bývá vytesána v
kmeni stromu, nejčastěji buku, smrku
a borovici. Často pár
před hnízděním vydlabe víc dutin, z nichž
si jednu vybere, nebo
se nakonec rozhodne
pro tu loňskou a tak
vždy zůstanou některé neobydlené. Ty
ochotně
využívají
další ptačí nájemníci
jako holubi doupňáci,
sýci rousní nebo
drobní brhlíci, někdy
se v nich usídlí i kuny
a sršni. Snůška čítá
4 – 6 bílých vajec.
Potravu datli vytesávají
z narušeného
dřeva stromů, tvoří ji
dřevokazní
brouci
a mravenci včetně
jejich vývojových stádií. Zjistí-li poklepem
na kmen hlodající
škůdce uvnitř, jsou
schopni do něj vytesat veliké obdélníkové
otvory, aby se k soustu dostali. Kdo jednou stál před takovým proděravělým stromem s hromadou deseticentimetrových
třísek u kořenů, musel žasnout nad pracovitostí těchto ptáků, ale zároveň také
trochu zapochybovat, zda se jim vůbec
vyplatí vynaložit tolik energie pro pár hmyzích tělíček.
Při jedné víkendové vycházce mou pozornost upoutal mohutný smrk při okraji kleťské paseky. Byl doslova prošpikován hlubokými krátery, jejichž světlé okraje spolu
a originálním myslitelem. Zajímal se též
o teorii relativity. Albert Einstein o něm
napsal: "Jsem vděčen tomu neúnavnému, nezávislému a skromnému muži za
besedy, kterými mne obdaroval.”
José Raúl Capablanca y Graupera
(*19. 11. 1888 Havana, Cuba +8. 3.
1942 New York,
USA), kubánský šachista, třetí mistr
světa v šachu v
letech 1921 - 1927.
Byl proslulý strojově
přesnou hrou, která
mu přinesla přezdívku "šachový automat".
V dobách své největší slávy prakticky
nikdy neprohrával. Za celou svoji kariéru
sehrál 583 partií ve významných turnajích
a zápasech a z těch prohrál jen 35. Většinu na počátku, nebo na konci své kariéry.
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s hromadou žlutých třísek na zemi svítily
do daleka a podávaly tu svědectví o nedávném datlím hodování. Na prvý pohled
zdravý strom v sobě ukrýval celé bludiště
chodbiček vyhlodaných dřevokaznými
larvami. Bylo obdivuhodné, s jakou přesností datel identifikoval vetřelce ve dřevě
lesního velikána dříve, než se pustil do takového díla. Pomník datlí píle tu však nestál
dlouho. Po několika dnech se nad lesem
přehnala vichřice a silný kmen přelomila.
- Pavel Jakeš Vlastní ilustrace – datel černý
Od roku 1914 do střetnutí s Aljechinem
(1927) prohrál celkem 6(!) partií.
Kdyby vám někdo tvrdil, že i velmi slabý
hráč může porazit mistra, nebo s ním
uhrát alespoň remízu, asi byste mu nevěřili. Při jednom mezinárodním turnaji
vyhledal Laskera jakýsi člověk a sdělil mu,
že jeho syn je "zázračné dítě" a že z něho
bude šachový génius. Otec "génia" navrhl mistrovi, aby si s jeho synem zahrál
alespoň jednu partii. Aby nebyly žádné
potíže, může se partie hrát písemně.
Ví, že mistrův čas je příliš drahý a proto
zaplatí za prohranou partii 500 dolarů,
protože mu na penězích nezáleží. Kdyby
však syn přece jenom vyhrál, což se
samozřejmě nemůže stát, zaplatí Lasker
2500 dolarů. Aby se zbavil dotěry, který
ho denně v hotelu navštěvoval, Lasker na
tento návrh přistoupil. Ze začátku bral
protivníka na lehkou váhu, ale když viděl,

že partie dostává zvláštní průběh, soustředil se, a jen tak tak zvítězil. Otec "zázračného dítěte" dodržel slovo a zaplatil za
prohru 500 dolarů. Po jisté době to Lasker vyprávěl Capablancovi a tajemství hry
se vyjasnilo. Lasker sehrál partii vlastně s
Capablancou, který přistoupil na obdobné podmínky. Capablancu to stálo 2500
dolarů. Čistý zisk 2000 dolarů shrábl
otec "zázračného dítěte"!
Turnaje: Okresní přebor v šachu žáků
ZŠ, 31. května Křemže Restaurace
na náměstí, zahájení 9:00. Přihlášky
v.roncak@seznam.cz.
Šachový turnaj pro děti obce Holubov
a blízkého okolí, 7. června Krasetín Penzion U Lišků, zahájení 13.00, startovné
nula Kč, první tři místa věcné ceny. Po
ukončení turnaje si mohou děti zahrát
simultánku s Jiřím Pahoreckým (ELO
1966).
Přihlášky: vasek.jakes@centrum.cz
tel.387 774 492.
18.ročník šachového turnaje v bleskovém
šachu Gambit Petra Voka, 14. června
Český Krumlov Restaurace Plešivec,
zahájení 9:00, startovné 100 Kč
oběd v ceně. Přihlášky do 1. 6. 2008
pajakaja@seznam.cz tel.737989962

- Královna Lakota Řadu strašlivých událostí v Podkletí měla
na svědomí královna se zvláštním jménem Lakota.Nikdo ji neviděl, nepoznal její
šat ani tvář, takže mohla být neviditelnou,
nikdo s ní nemluvil, mohla být tedy
němou, ale přesto hodně poddaných na
její rady dali. Někdy pak přišla spravedlnost nadzemská.
V Chmelné žil bohatý sedlák, který si
mohl leccos koupit, ale nejraději si něco
přivlastnil nebo jinak nepoctivě získal.
Jednou navečír po práci seděl mezi čeledí a pivo v něm ještě více povzbudilo furiantského ducha. Zadíval se na svůj klobouk, z něhož viselo schlíplé péro sojčí.
Chtělo by to změnu, pomyslel si. Nějakou
neobyčejnost, která by mezi sousedy
vzbuzovala závist. Najednou se mu tvář
rozjasnila: „Kdo mi přinese péro kohouta
od Svaté Trojice, tomu dám nejlepší
krávu Stračenu!“
Nikdo se k tomu neměl. Vždyť každý
věděl, že tím kohoutem není nikdo jiný
než čert, který se zde usadil, aby poutníkům dělal zlé kousky.
Na statku sloužila Mařenka,dcera chudé
chalupnice,jíž by se dobrá kráva moc
hodila. Měla ale strach ze všech největší.
„Nuž nikdo se nepřihlásí k tomu počinu?“ štengroval sedlák.

www.skck.wgz.cz
Šachové konto: 533,- Kč. Příjmy
duben 555,- Kč výdaje 22,- Kč. Díky společnosti hostů vinárny U Sosáka v Českých Budějovicích Hradební ulici je konto
kladné. Vybraná částka asi mnohým
z vás připomene parní lokomotivu stejné
řady s lodní sirénou, která byla v minulých letech ozdobou železniční trati
České Budějovice Kájov. Na konto přispěli: pan Sosák - Míla Žižka, Romana
Tupá, wj 3*100, Frant. Nigleder 70, Zd.
Šafařík 50, Tonda Zemko 35, Míra Hořejší 30, Martina Vranovská, Petr Otrada,
Jos. Kalkán 3*20, Honza Bárta 10. Všem
dárcům děkuji a všem čtenářům doporučuji vybraná Sosákova vína i návštěvu klidné a příjemné vinárničky.
Řešení dubnové úlohy: Černý na tahu
zahraje 1. … Jf2+! 2. Kg1 Jh3+ 3. Kh1
Vf1+ 4. Vxf1 Sxg2# Pokud bílý zahraje
2. Vxf2 dostane mat 2. … Vxf2#
První správnou odpověď doručil redakci
pan Jan Hůlka z Krasetína. Další správná
řešení poslali pánové Miroslav Mašek
a Jaroslav Robenhaupt.
Květnová úloha: (Kontrola: Bílý Kh2 Df7
Va4 Jd6 Pa3,f4,g2,h3 Černý Kh6 De1
Vf1 Jf6 Pg6,h7). Z pozice diagramu je

Mařenka se celá třásla při pomyšlení, že
by se měla vydat na takovou nebezpečnou štrapáci, ale zase vidina dobré dojnice jí také lákala. Nakonec vzala odvahu
a prohlásila, že ona se za kohoutem
vydá.
Za hlasitého smíchu a veselí se Mařenka
vypravila. Cesta k tomu místu nebyla
daleká, ale přesto musela jít dlouhou část
lesem, kde na ní čekaly nástrahy. Měla
štěstí, že tu noc byl právě úplněk, který jí
na kamenitou pěšinu svítil. V místě, kde
se střetávaly tři cesty, na ní čekala první
nástraha. Z mlází se vynořil svítící mužíček, který skřehotavým hláskem varoval,
aby dál nepokračovala. V Mařence by se
krve nedořezal. Celá se chvěla, ale
nedbala rad. Pokřižovala se a mužíček
náhle vzplál v oslňující oheň a zbyl po
něm jen kouř.
Mařenka pokračovala dál a najednou
slyší naříkavé volání. Bála se, ale vzpomněla na matku, která jí nabádala, aby
každému v nouzi pomohla. Spatřila starou bábu, která se celá třesoucí sotva
zmohla na slovo. „Nechoď tam dcerečko, sic tam najdeš smrt!“ zvolala stařena.
Mařenka se zadívala do seschlého obličeje, v němž náhle spatřila místo nosu
kohoutí zobák. Pokřižovala se a stařena
se proměnila v hada, který se syčící
odplazil z pankejtu.
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zřejmé, že mat je na obou stranách takřka
na spadnutí. Kdyby byl na tahu černý,
matoval by prvním tahem. Jenže na tahu
je bílý. Cest k výhře vede několik. Najděte tu, kdy černý král dostane mat třetím
tahem.
Odpovědi v šachové notaci s heslem
ŠACHY doručte redakci do 10. června
osobně, poštou, mailem. První získává
volnou jízdenku LD Kleť a občerstvení/50,-Kč v hostinci U Kuchařů v Krasetíně, další úspěšní řešitelé balíček
žvýkaček. Ceny na obecním úřadě.
(wj)

Konečně vyšla na vrchol, kam chodívala
s poutníky. V noci však bylo místo strašidelné. Náhle spatřila na větvi mladého
boučku spícího kohouta. Jeho péra byla
jako ze zlata. Přiblížila se tiše k němu,
uchopila to nejkrásnější péra a už jen
škubnout, když se kohout probudil.
„Na varování jsi nic nedbala!“ zaskřehotal
kohout. „Rozmysli si : buď se staneš mojí
ženou, nebo zemřeš!“
Mařenka se ani nemusela rozmýšlet,
Ona, křesťanka, která nevynechala ani
jedinou pouť, by si měla vzít ďábla? To
raději smrt!
Kohout překvapen rozhodností dívčinou
zaváhal, ale pak se naježil do bojovného
postoje. Mařenka se ještě stačila pokřižovat. Tu kohout ztratil svou sílu.
Mařenka ještě vytrhla péro z ocasu
a spěšně se vydala k domovu. Sedlák byl
potěšen. Zálibně se díval na klobouk se
zlatým pérem. To mu budou závidět. Už
ani Mařenku nevnímal.
„Co tu ještě děláš, běž za svou prací…“
hnal jí ze sednice.
„A co má kravka?“ bránila se Mařenka.
„Snad sis nemyslela, že jsem to myslel
vážně? Vždyť to byla jen legrace…“
Mařenka smutně odcházela připravit
snídani, když tu přiběhl podruh s otřesnou zprávou, že Stračena je mrtvá.
- Dr. Otakar Chmelenský st. -

FRETKA
Fretka je šelma, která patří mezi lasicovité. Byla známá již ve starověku a domestikována byla pravděpodobně z tchoře
světlého. Používalo se jich k lovu králíků,
hubení krys a potkanů a také k zavádění
šňůr do dlouhých potrubí. Také se používala jako laboratorní zvíře a dnes je jedním
z mazlíčků, kteří se vyskytují v některých
domácnostech. Pokud si zvolíme toto zvířátko jako domácího mazlíčka, musí mít
vyoperované pachové žlázy, které produkují výměšek, který má podobný zápach,
jako u tchoře,
Fretky jsou různě barevné, dosahují 40
- 50 cm délky a 9O - 95 dkg váhy, samičky 70 - 78 dkg. Jestliže si fretku ochočíme, tak nekouše.Nemůžeme toto dělat
násilím,ale pomalu, hrou a zpočátku si
bereme rukavice. Fretku je zapotřebí
také očkovat a proti čemu, jistě poradí
veterinář.

Fretka je vnímavá i na chřipku, zánět
žaludku a střev, nebo mívají abscesy na
hlavě,které jsou od pokousání.
Fretky jsou velmi citlivé na chlad, vlhko
a průvan. Proto se mají chovat v prostorách, kde je teplo, sucho a lze dobře
větrat. Dnes není nutné používat na
podestýlání piliny, nebo hobliny, ale lze
použít kočičí podestýlku, která se lehko
odstraňuje. Také krmení se vyrábí hotové, jsou k dostán í granule přímo pro
fretky. Jinak lze fretku krmit svalovinou
různého masa, žemle v mléce, ovesná
nebo pšeničná kaše, můžeme krmit i
vnitřnosti, ale čisté, nikoliv od nemocných zvířat,
Je možné fretce dát vrabce, myš,
jednodenní kuřata. Fretky jsou poměrně
čistotné, vyměšují se na jednom místě,
zpravidla v rohu a svoje hnízdo, nebo
pelíšek si neznečistí. Březost u fretky trvá
42 dní.
Pokud si zvolíme fretku jako mazlíčka,
chováme se k ní laskavě a pomalu ji

Možná se Vám stane, že již máte přečtenou Vaši domácí knihovnu, a tak se nabízí možnost zajít do naší Obecní knihovny.Věřím, že budete odcházet spokojeni a
třeba Vám padne do oka právě ta kniha,
po které jste se kdysi sháněli.
Z nových knih Vám některé nabízím.
Z naučné literatury pro dospělé:
Pavel Vanc – Zahrada bez plevele
– velice praktická kniha, která Vám dopomůže při údržbě zahrady nenáročnými
metodami
Karel Krček – 333 zajímavostí pro
akvaristy
Z beletrie pro dospělé:

Z českých autorů:
Milan Bárta – Rafťáci – kdo by je neznal
Jaroslav Drábek – Podzemí – román je
napsán z osobní zkušenosti, od boje
proti nacistům po proces s K. H. Frankem až po komunistickou zvůli, kdy
musel autor opustit rodnou zemi.
Václav Gál – Slovácké patálie – slovácká vesnice, vylíčená týmž jazykem
Zdeněk Hostička – Jak jsem se učil
myslivcem – příběhy jsou pravdivé
a stále aktuální
Ivan Kraus – To na tobě doschne –
osobitý humor
Ivanka Devátá – Koukám a co nevidím
Zahraniční autoři:
Danilo Kis – Ze sametového alba,
Zahrada popel – kniha srbskožidovského prozaika, autentické prožitky lyrických
dětských her i rodinné válečné tragédie
Giuseppe Tomasi di Lampedusa –

Všímálek
Už jste si taky všimli – autobusová čekárna u školy má nový kabát, a jak jí to sluší.
Po nájezdech různých moudrých pisálků
a vandalů byla poslední dobou spíše ostudou naší obce. Teď se zase díky panu
Jaroslavu Šimkovi a holuboským skautům
může Holubov pyšnit čekárnou, která ač
stará vypadá zase jako nová.
Čím se naše obec ovšem pyšnit nemůže,
jsou různé černé skládky, které můžete
objevit při nedělní procházce, ony sice
nejsou vidět hned na první pohled při příjezdu do Holubova, ale závidět nám je
jistě nikdo nemůže. Hříšníci, kteří místo
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zvykáme na naši společnost. Zase je
třeba koupit si knížku, nebo brožuru,
která nám odpoví na otázky, které budeme potřebovat zodpovědět.
Dříve, nežli si toto zvířátko koupíte,
je třeba již kupředu mít dostatečně informace a dobře si rozmyslíme, zda si chceme opravdu toto zvířátko koupit pro naše
potěšení.
- Květa Pavčíková Gepard – slávu tohoto románu zpečetil
stejnojmenný film italského režiséra
Luchina Viscontiho
Z naučné pro mládež:
John Feltwell – Motýli a můry
Zdeněk Roller – Domácí zvířata
Luciano Pacomio – Malý biblický atlas
Z dětské beletrie:
Jaroslav Foglar – Kreslené seriály –
stále velmi oblíbené
Enid Blyton – Hádanka ukrytého
pokladu
W. Awdry – O mašince a Tomášovi 3
Bronislava Šímová – O řemeslech
a řemeslnících
Hezké jarní dny se svítícím sluníčkem
a pěknou knihou Vám přeje a těší se na
Vaši návštěvu v knihovně knihovnice.
- M. Hrušková -

do popelnice či velkoobjemového odpadu
ukládají odpady sem, by se měli už konečně
vzpamatovat. Proč si nevystaví takovou pěknou ozdobu na své zahradě? Vždyť před pár
týdny mohli takový odpad zavést na svozová
místa a nechat jej odvézt (zadarmo) na

Pro květnové číslo našeho zpravodaje
jsem připravila pár typů na lehké zeleninové saláty a jako sladkou tečku výborný
makový koláč.

Rajčatový
Rajčata nakrájíme na plátky, posypeme
cibulí nakrájenou na kolečka a přelijeme
kysanou smetanou, ochucenou citrónovou šťávu, dijonskou hořčicí a osolíme.
Navrch nastrouháme Balkánský sýr
a posypeme pažitkou.
Kysanou smetanu lze nastavit nebo zcela
nahradit bílým jogurtem nebo majolkou,
dle chuti strávníků.

Sýrový
20 dkg eidamu, 20 dkg šunkového
salámu, 1vařenou mrkev, 1 petržel
a kousek celeru, 2 lžíce mraženého
hrášku, 1 natvrdo vařené vajíčko,
1 cibulka, 1 kyselá okurka, majonéza

skládku. Obecní úřad za takový odpad sice
zaplatí nemalé peníze, ale alespoň to nehyzdí naši obec. Je škoda, že výhody žetonového systému a třídění odpadu pochopili jen
někteří občané. Kdyby všichni zodpovědně
třídili odpad a kupovali žetony, neměli

bychom různě po obci takové „ozdoby“.
Náklady na vývoz a uložení komunálního
odpadu se neustále zvyšují, žetony budou
čím dál dražší a obec bude nakonec
nucena přistoupit k vybírání paušálních
poplatků.

nebo kysaná smetana, hořčice, sůl, citrónová šťáva, sůl a pepř.
Sýr, salám, uvařenou zeleninu, cibuli,
okurku a vajíčko pokrájíme na malé nudličky, mražený hrášek přelijeme na sítku
vařící vodou a smícháme s ochucenou
majonézou či smetanou a necháme
v chladu odležet.

1 vejce, 1 vanilkový cukr, strouhanou
citronovu kůru a pár kapek šťávy,1/2
prášku do pečiva, špetka soli

Hlávkový salát s ředkvičkami

Ze všech surovin uhněteme hladké linecké těsto a dáme odpočinout do ledničky.
Z litru mléka, pudinků a krystalového
cukru uvaříme pudink, do horkého zamícháme mák a chvilku za stálého míchání
povaříme. Do vychladlé hmoty přidáme
práškový cukr, vejce a rozinky a důkladně
promícháme. Dle potřeby zahustíme
drcenými piškoty.

2 hlávky salátu, 10 ředkviček, 2 cibulky s natí, 1 zakysaná smetana , sůl,
citrónová šťáva, špetka cukru.
Na mísu rozložíme omyté a okapané listy
salátu, posypeme na kolečka nakrájenými ředkvičkami, a na tenké kroužky nakrájenými cibulkami a zakapeme ochucenou
smetanou. Podáváme s pečivem.
Kysanou smetanu lze nastavit nebo zcela
nahradit bílým jogurtem nebo majolkou,
dle chuti strávníků.

Mřížkový koláč s mákem
45 dkg hladké mouky, 15 dkg práškového cukru, 20 dkg másla nebo tuku,
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náplň: 25 dkg mletého máku, 1 l mléka,
2 vanilkové pudinky, 2 lžíce krystalového cukru, 2 vejce, 150g práškového
cukru cukru, 100g rozinek namočených
v rumu, na zahuštění piškoty

Těsto rozválíme a přeneseme na vymaštěný plech, část těsta si necháme na
mřížky. Na těsto rozetřeme makovou
nádivku.
Dobrou chuť všem, kteří recepty vyzkoušejí, přeje
- MS -

Junák
- středisko Holubov - Křemže
ve spolupráci s Obcí Holubov
zvou děti na

Dětský den,
který se koná
v sobotu
31. 5. 2008
od 14.00 hodin
v Holubově
u rybníka

Slunovrat
na Třísovském oppidu
Všichni jste srdečně zváni

Společenská kronika
Narodili se noví občánci:

21. 6. 2008 ve 14.00 hodin

František Šimeček z Třísova

k ohni, tanci a hudbě.
Radostné projevy nám ukážou:
orientální tanečnice,
holubovští hudebníci
Xi Xao Drums – zaměřeni
na starou africkou notu,
Holubovské komorní trio
a možná i další profesionálové

Karolína Ploszová z Holubova

Prodejna Eliška – kojenecké a dětské zboží,
oznamuje svým zákazníkům, že od 1. 7. 2008 bude přemístěna
do Spojovací ul. 318, Křemže – (naproti budově obvodního odd. Policie ČR)

Pavel Těšínský z Holubova

K významnému životnímu
jubileu blahopřejeme:
Paní Zdeňce Anderlové
z Holubova - 70 let
Paní Žofii Klimešové
z Krásetína - 85 let
Paní Kristině Waisové
z Třísova - 85 let
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