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Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu a mnozí z vás zamíÅ™í také na jih republiky. VÄ›t&scaron;ina z turistÅ¯ míÅ™í do
známých míst &ndash; Hluboká, ÄŒeský Krumlov, Lipno. Já bych vás ale v nÄ›kolika Ä•láncích ráda pozvala do míst ménÄ›
známých, do míst, kde nenarazíte na davy turistÅ¯ a pÅ™esto mají své kouzlo, a mohou turistovi nabídnout nÄ›co neobvyklého.
Jako první vás zvu na Prachaticko, na zámek Dub u Prachatic. Na prohlídku se lze objednat telefonicky, nebo, stejnÄ›
jako já, budete mít &scaron;tÄ›stí a zazvoníte na krásný zvoneÄ•ek u vchodu a pÅ™ijde vám otevÅ™ít sympatický nenápadný
majitel zámku pan Battaglia. manÅ¾elé di Battagliovi
S omluvou, Å¾e je v pracovním, zve vÅ™ele dál mne, dceru a za ná
do&scaron;lou mileneckou dvojici. Na první pohled je jasné, Å¾e pustit se tady do práce chtÄ›lo hodnÄ› odvahy a
sebezapÅ™ení. Objekt za socialismu vzal za své, byly zde uÄ•ebny pro budoucí agronomy a pozdÄ›ji dvouleté uÄ•ební obory.
Jeden mÅ¯j pÅ™íbuzný mi vyprávÄ›l, jak nÄ›kteÅ™í profesoÅ™i fanaticky nutili Å¾áky niÄ•it umÄ›lecké hodnoty, krásné obrazy
V&scaron;ak také jediná místnost v zámku, která u&scaron;la devastaci, je kuchynÄ› se vzácnou kobercovou dlaÅ¾bou.
V jednom z pokojÅ¯ se nabízí pohled na blízký hrad Helfenburk, kam doporuÄ•uji se téÅ¾ podívat. Hrad poskytuje nádherné
výhledy do &scaron;umavské krajiny, a pokud se Vám bude zdát povÄ›domý, není to náhoda. Objevil se v pohádkách
ZdeÅˆka Tro&scaron;ky.
VraÅ¥me se v&scaron;ak opÄ›t do zámeckých prostor v Dubu.. Jiný pokoj, kde se mihl syn ma
slouÅ¾í jako svatební síÅˆ a k poÅ™ádání kulturních akcí. Historii zámku podrobnÄ› nezmiÅˆuji, vÄ›Å™ím, Å¾e koho tip na výl
rád si na internetu vyhledá dal&scaron;í informace. Vstupné se zde nevybírá, ale na&scaron;e malá skupinka ráda
pÅ™ispÄ›la sympatickým majitelÅ¯m na obnovu zámku.
Nebyli jsme jediní, bÄ›hem prohlídky zámecký pán trpÄ›livÄ› pÅ™
telefonické dotazy a informoval zájemce o prohlídku. Pan Battaglia velmi ochotnÄ› odpovídal i na na&scaron;e otázky a
po zji&scaron;tÄ›ní, Å¾e jsem osobnÄ› znala jeho pÅ™íbuzného Christiana Battagliu. známého i z povídek Oty Pavla Baroni na
kolech, se rozpovídal je&scaron;tÄ› více.
Nedaleko od Dubu se nachází Husinec. Místo, které netÅ™eba pÅ™edstavovat. Na
památníkem Jana Husa se v minulosti sná&scaron;ely otazníky, chybÄ›ly peníze na opravy a jeho osud se zdál nejistý.
Nyní je v&scaron;e jinak. V budovÄ› uprostÅ™ed obce probÄ›hla rekonstrukce a za prohlídku stála i jednomu z na&scaron;ich
známých politikÅ¯, který nás poprosil o foto s jeho krásnými dceru&scaron;kami.
NÄ›kolik málo kilometrÅ¯ za Husincem stojí vesniÄ•ka Drslavice. Bývalý pilot si zde na svá bedra naloÅ¾il podobný úkol jako
majitelé zámku v Dubu. MravenÄ•í prací a nekoneÄ•nou trpÄ›livostí zrekonstruovat tvrz a vdechnout jí znovu Å¾ivot. Tvrz mi
pÅ™ijde, stejnÄ› jako nÄ›kolik dal&scaron;ích na jihu, jako skvost. NÄ›co, co má svoji du&scaron;i, dýchá minulostí. Sami ze
snímku posuÄ•te, nakolik jsou má slova nadnesená Ä•i pravdivá.
Po celou dobu výletu vás Ä•eká je&scaron;tÄ› jeden
bonus, a tím je krásná &scaron;umavská pÅ™íroda. Krásná je i Husinecká pÅ™ehrada. Nechcete-li dál do nitra
&Scaron;umavy, mÅ¯Å¾ete v Dubu zamíÅ™it jiným smÄ›rem a nav&scaron;tívit filmové Ho&scaron;tice. Z vesnice se pro mne
osobnÄ› stal kýÄ•, ale za náv&scaron;tÄ›vu stojí místní hÅ™bitov.
V rohu hÅ™bitova stojí hrob zpÄ›váka Michala TuÄ•né
obci chalupu. Náhrobní desku zdobí obrovský kamenný klobouk, kam turisté pokládají oblázky. TÄ›ch oblázkÅ¯ bylo uÅ¾
tolik, Å¾e u hÅ™bitovní zdi musel být na nÄ› zbudován drátÄ›ný ko&scaron;, kam se odkládají ty pÅ™ede&scaron;lé. Tolik mÄ›
tohoto skromného zpÄ›váka rádi a ani po letech na nÄ›j nezapomínají. x x x
Za pozornost stojí i krásnÄ› opravený
zámeÄ•ek, témÄ›Å™ k nerozeznání od toho o&scaron;untÄ›lého, známého z filmové trilogie Slunce, seno... Pokud máte s
sebou na výletÄ› dÄ›ti, doporuÄ•ím je&scaron;tÄ› kozí farmu Bílsko u Bavorova. Velmi pÅ™íjemní manÅ¾elé získali v restituci z
památkovÄ› chránÄ›ný, ale zcela zanedbaný a opu&scaron;tÄ›ný statek. V souÄ•asné dobÄ› zde chovají stovku koz a vyrábÄ›jí
výborné kozí sýry. V Bílsku jsem byla v jiném termínu, s manÅ¾elem a vnuÄ•kou, která byla z náv&scaron;tÄ›vy
nad&scaron;ená a ani se jí pryÄ• nechtÄ›lo.
MÅ¯Å¾ete nav&scaron;tívit i Malenice s hrobem nedávno zesnulé hereÄ•ky JiÅ™iny Jiráskové a jejích dvou Å¾ivotních
partnerÅ¯.
PÅ™eji vám krásné letní dny,va&scaron;e MIA
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