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Vodní dům funguje rok,
těší celé rodiny i školy

Krátce
Jak si udržet manželství,
prozradí divadelní komedie

Povídky si vyslechnou
v benešovské kavárně
Benešov – V rámci Benešovského literárního
festivalu začne zítra v Café Na Slovíčko akce s
názvem Z pera pana Landolfiho. Od 19 hodin
mohou dorazit ti, kteří si chtějí poslechnout pět
mistrovských povídek jednoho z nejvýznamnějších italských prozaiků. (cul)

Na Rudolfa Verdána myslí
i 45 let od jeho úmrtí
Ctiboř – V obci Ctiboř má pamětní desku, kterou
nechali vytvořit zdejší dobrovolní hasiči. Rudolf
Verdán se narodil v Křečovicích v roce 1899 a
zemřel při autonehodě 20. března 1972, ale stále
je známou postavou Ctiboře i blízkého okolí.
Nejen jeho příbuzní na něj pořád vzpomínají.
„Nejraději jsme s mým dědečkem chodili do lesa.
Skoro celý život byl v mysliveckém sdružení,
takže k lesu měl doopravdy blízko,“ řekla vnučka
Hana Štollová. Ta společně se svojí maminkou
Marií Kozlíkovou na svého dědečka nezapomněla. Rudolf Verdán byl taktéž dlouhodobý člen
dobrovolnického hasičského spolku ve Ctiboři i v
dalších obcích. Za svůj život působil také jako
učitel po vesnických školách v Tehově, Střechově, Zdebuzevsi i v Chotýšanech. (cul)

Posluchači mohou přivítat
jaro s Velkou jarní hrou
Region – Ve vysílání Českého rozhlasu Region
Střední Čechy dnes startuje Velká jarní hra. Její
princip je jednoduchý, stačí jen pozorně poslouchat vysílání a odhalit soutěžní zvuk, ptačí cvrlikání. Pokud se ve správný čas zájemci dovolají
do studia, výhra je nemine. Ve hře jsou třeba
grily, sada nožů, nůžky na bylinky, zapékací mísa, tyčový mixér, digitální kuchyňská váha,
rychlovarná konvice, sada nádobí, sada koření
nebo velká kniha receptů. Český rozhlas Region
Střední Čechy naladíte na frekvenci 99 FM. (red)
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Benešov – Vím, že víš, že vím. Tak je pojmenovaná hořko sladká komedie, kterou mají možnost zájemci zhlédnout zítra od 19.20 hodin v
benešovském Kulturním domě Karlov. Hru nastudovaly známé české herecké osobnosti, jako
je Simona Stašová, Andrea Daňková či Michal
Dlouhý. (cul)
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EXPOZIČNÍ JEZÍRKO
Letos zde rovněž plánují
znovuzprovoznění expozičního jezírka a vybudování
naučné stezky kolem domu.
Jejím tématem bude samozřejmě voda, tentokrát ale v
jiných souvislostech. Venkovní informační tabule
představí návštěvníkům
třeba vzácné rostliny, které
rostou na hadcích u Želivky,
výhody vegetační střechy
nebo mokřadu.
PROGRAMY PRO TŘÍDY
Pokračovat ve Vodním do-

VODNÍ DŮM v Hulicích oslavil v sobotu jeden rok od doby, co se
středisko zpřístupnilo veřejnosti. Děti si během akce mohly vyrobit
dřevěné mlýnky a rodiče se zase potěšit expozicí. FOTO: L. Sedláková

mě chtějí také ve spolupráci
se základními školami. Třídy se přijíždějí z blízkého i
vzdálenějšího okolí. Pro žáky různého věku zde připravují různorodé výukové

programy. O školních zájezdech i uplynulém roce ve
Vodním domě promluvila v
rozhovoru manažerka návštěvnického střediska v
Hulicích.

Získáváme spoustu podnětů pro rozvoj od návštěvníků
Hulice –
Tereza
Ptáčková je
jednou z
těch lidí,
které mohou hosté
ve Vodním
domě pravidelně potkávat.
Působí zde jako manažerka
návštěvnického střediska a
zažila tu již mnoho příjemných okamžiků. „Mojí nejintenzivnější vzpomínkou je
asi atrium Vodního domu
minulý rok v létě – plné lidí,
desítky dětí svlečených do
plavek, návštěvníci popíjející kávu a vyhřívající se na
dubových lavičkách. To bylo
živo,“ říká manažerka, která
se již teď těší na různé programy a akce, které vodní
dům letos uspořádá.
Je to rok, co Vodní dům funguje. Změnilo se za tu dobu
něco?

Pohovoří nejen
o čínské léčbě

Hlavní exponáty jsou
stále stejné, ale snažíme se
vylepšovat expozici i služby.
Před pár dny třeba přibyla
dekorace břehu v kruhové
místnosti, ve které mají mít
návštěvníci dojem jako by
byli pod vodní hladinou.
Iluze je díky obrysům trav a
rákosí zase o něco dokonalejší. Spoustu podnětů získáváme od návštěvníků.
Když třeba slyšíme, že jim
ve Vodním domě něco chybí
nebo nefunguje tak, jak by
mělo, snažíme se to napravit. Na základě poptávky
návštěvníků jsme letos zavedli i možnost platby kartou.
Jaké akce máte za sebou?

Pořádali jsme třeba Žabí
den, Rybí den a Den vodních breberek, při nichž se
účastníci zábavnou formou
dozvěděli informace o životě vodních živočichů. Další

akce byly zase spíš rukodělné. Byly to dílny, při kterých
návštěvníci vyráběli drátované vážky zdobené korálky,
mýdla, o Dušičkách při akci
Vodníkovy dušičky malovali
na hrníčky s pokličkami.
Vaši klientelu netvoří jen lidé
z řad veřejnosti, ale i školy.
Jaká témata výukových programů pro ně nabízíte?

Témata se liší podle věku
dětí. Učíme je o skupenství
vody, vodních živočiších a
jejich potravních vztazích, o
vodárenských procesech, o
povodních. Jejich společným
jmenovatelem je však
vždycky voda. S vytvářením
programů si naše lektorka
dala opravdu práci. Nelitovala času ani námahy potřebné pro výrobu pomůcek
a stále znovu promýšlí, čím
děti zaujmout.
Myslíte si, že tyto programy

jsou pro děti užitečné?

Z výukových programů
mám dobrý pocit, protože
vím, že se u nás žáci nejenom na dopoledne zabaví,
ale to, co tady zažijí, má
šanci ovlivnit jejich budoucí
chování. Protože právě v
dětském věku se buduje
vztah člověka k jeho okolí.
Spolupracujete na programu
Vodního domu s odborníky?

Ano, uspořádali jsme také
dvě odborné přednášky.
Velký znalec železnice Jaroslav Kohout z Vlašimi poutavě vyprávěl o historii
místní dráhy Vlašim – Dolní
Kralovice. Hydrobiolog Petr
Znachor, jehož fotografie
vodních mikroorganismů
byly použity na informačních panelech v expozici, ve
Vodním domě přednášel o
řasách, planktonu a sinicích
v jezerech a vodních nádržích. (cul)

Otec slavného režiséra pomáhal stavět týneckou vilu

Votice – Přednáška o diagnostice nemocí podle čínských i japonských tradic
začne zítra od 17.30 hodin ve
společenském sále. Ten sídlí
ve votickém kině. Účinnost
tradiční asijské medicíny si
tam ověří i ti, kteří se nebudou bát hovořit o svých
problémech. (cul)
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Fy Gadline s.r.o.

PŘIJME PRO PRÁCI V PRAZE
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na stavbu RD zedníky a přidavače

Ubytování a doprava zajištěna.
Kontakt:
Příspěvek na stravování.
606 600 276, 728 147 567

V

čera to byl přesně
rok, co se Vodní
dům v Hulicích
otevřel poprvé veřejnosti. Již o den dříve, tedy v sobotu odpoledne, se
proto návštěvníci spolu s
pracovníky hulického domu
oslavili toto malé jubileum.
Hlavně malí návštěvníci
se nenechali prosit a skvěle
se bavili. Měli možnost si
vyrobit dřevěné mlýnky,
aby je mohly vzápětí vyzkoušet na malém potůčku,
který je součástí venkovní
expozice.
Hulický Vodní dům si za
rok své existence získal velkou oblibu jak mezi lidmi z
Benešovska, tak z celého
okolí. Nabízí svým návštěvníkům mnoho kulturních
akcí. Jenom za minulý rok
jich zdejší personál připravil
jedenáct. V tomto trendu by

chtěli také pokračovat a zábavu i poučení zde najdou
děti i dospělí. Po sobotní
oslavě se mohou příchozí již
teď těšit na Noc s Andersenem, Muzejní noc, Den
vodních breberek, Mokré
vysvědčení a Loučení s
prázdninami, ale také na na
různé přednášky či kurzy.

Týnec nad Sázavou – Biologický otec slavného režiséra Miloše Formana se podílel na výstavbě týnecké
vily. Přestože samotný režisér, který letos oslavil již 85.
narozeniny, na Benešovsku
nezanechal žádné stopy, jeho otec Otto Kohn pomáhal
vytvořit Janečkovu vilu.
Architektonický skvost si
nechal postavit český konstruktér František Janeček
na bývalém Korbelově vršku
v roce 1928 .„Janečkova vila,
přezdívaná obyvateli Kolotoč, se stala rázem středem
zájmů hlavně kvůli své podobě,” uvedl předseda
týneckého Vlastivědného
spolku Daniel Povolný.
Podle návrhů Otto Kohna
a jeho bratra byla vila zaří-

zená v prvorepublikovém
stylu. V interiéru byla patrná pečlivost vyhotovitele. V
pokojích byly zabudované
skříně a vitríny, za kterými
vedly tajné chodby do sklepa. Mezi týneckými občany
se tradovalo, že z nejvyššího
ochozu sledoval František
Janeček dalekohledem dění
ve své továrně na protějším
břehu Sázavy. „Majitel vily
si sice nechal vystavět v
nejvyšší kopuli místnost pro
astronomický dalekohled,
ale tím nebylo možné pozorovat dění vzdálené několik set metrů,” podotkl
Daniel Povolný.
Vila pak byla zabavena
majitelům po 2. světové
válce. V restitucích pak byla
potomkům Františka Janečka vrácená. Od nich ji
koupil Antonín Herbeck,

JANEČKOVU VILA v Týnci nad Sázavou navrhl Otto Kohn.

který vilu opravil.
Povědomí o práci Otto
Kohna obyvatelé Týnce nad
Sázavou nemají. Ani starosta netušil, že se za vzhled
vily se zasadil právě on.
„Nevěděl jsem to,“ přiznal

Martin Kadrnožka. „Nepamatuji si původní vilu Kolotoč. Žiji tu teprve 20 let.
Zhruba před 25 lety se ale
vila přestavovala, takže původní podobu nemá,“ uvedl
starosta.
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