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Slovo
šéfredaktora
Vážení čtenáři,
máme za sebou první polovinu roku 2022.
Čas utíká stejně rychle jako voda v potoku
Bělá. S přibývajícími slunečnými dny určitě
přemýšlíte, kam vyrazit na letní dovolenou. Po
velmi dlouhé době různých restrikcí se svět začíná pomalu vracet do starých kolejí a možností cestovat máme opět více. Ale ani nyní není
svět bezproblémový. Přesto doufám, že si letní
dovolenou naplánujete tak, abyste si odpočinuli. Třeba si s sebou vezmete zpravodaj. Osobně
bych Vám doporučil rozhovor s dvěma ochotníky Kamilem Voráčkem a Pavlem Mainzerem
nebo pokračování článku o výrobních jednotkách Lasselsbergeru na katastru našeho města.
Na závěr bych Vám za celou redakci rád popřál krásné slunečné léto,
se skvělými lidmi a plné nevšedních zážitků.
Přeji příjemné čtení,
Václav Jícha, šéfredaktor
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
naší největší a nejvíce sledovanou i diskutovanou akcí
je rekonstrukce vnitřních prostor Kulturního domu KLUB.
Do konce června bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a nyní čekáme na podepsání smlouvy. Došlé nabídky
zhodnotila 5členná výběrová komise.
Rekonstrukce spočívá v kompletní výměně elektroinstalace, opravě všech interiérů, toalet, akustiky, klimatizace, nového tanečního parketu a baru. Rekonstrukce se také týká
restauračního zařízení, kde přestavbou vznikne nové uspořádání prostor restaurace, moderní zázemí kuchyně a také samostatné toalety.
Budoucí podobu si můžete prohlédnout na přiložených
plánech. Pevně věřím, že touto rekonstrukcí navrátíme Horní
Břízu a širokému okolí kulturně společenské zázemí a věhlas,
který si zaslouží.
Přeji Vám všem krásné a pohodové léto.
David Kapr, starosta

Hornobřízský zpravodaj: č. 02/2022, registrování MKČR E 12283. Náklad 2000 výtisků. Vychází pravidelně. Toto číslo vychází 14. 7. 2022. Uzávěrka dalšího čísla je stanovena na 25. srpna 2022.
Fotografie: není-li uvedeno jinak, archiv autorů a archiv redakce. Šéfredaktor – Václav Jícha. Grafická úprava – Michal Nágr. Kontakt na redakci: zpravodaj@hornibriza.cz. Za obsah příspěvků
odpovídají jejich autoři.
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Zápisky Městské policie Horní Bříza
20. 5. hlídka MP obdržela desítky oznámení padlých stromů po přehnání vichřice. Společně s hasiči Horní Bříza byly
stromy a větve z vozovek a chodníků provizorně odstraněny.

13. 4. strážníci obdrželi oznámení o volně pobíhajícím psu
na komunikaci. Pes byl odchycen a následně předán šťastné
majitelce.

18. 5. hlídka asistovala u dopravní nehody mladé motorkářky, která nezvládla svoji motorku a nabourala do zaparkovaného vozu.

6. 4. hlídka vyjíždí k řešení sousedských neshod. Věc na
místě uklidnila a osoby poučila.
26. 3. došlo k výjimečné situaci. Už se to snad každému
z nás přihodilo, že přijdete ke svému vozidlu a zjistíte, že je
odřené a viník nikde. To se však netýká poctivé místní řidičky, která na místo přivolala městskou policii a společně byl
kontaktován majitel poškozeného vozu. Tímto jí chceme za
férové jednání poděkovat.

13. 5. vyjíždí hlídka MP na rušení nočního klidu, které bylo
tak intenzivní, že rušilo celý bytový dům. O půl hodiny později řešili strážníci podobný problém v jiném bytovém domě.
12. 5. společný zákrok s hlídkou Policie ČR při domácí
rvačce několika osob. Celá záležitost byla společnými silami
na místě vyřešena a uklidněna.

22. 3. se hlídka městské policie účastnila společně
s Policií ČR pátrání po pohřešované osobě.

11. 5. bohužel musíme konstatovat, že v Horní Bříze narůstá vandalismus. Zničený plot, poškozené dětské
hřiště, rozbitá vývěsní deska a několik posprejovaných budov
a objektů. Tímto žádáme občany města o zvýšenou pozornost
ke zjištění možných pachatelů a spolupráci s městskou policií.

15. 3. hlídka obdržela několik stížností na domovního
prodejce v sídlišti. Strážníci po krátké době vypátrali muže,
kterého po nezbytných úředních úkonech poučili o existující
vyhlášce, která domovní prodej zakazuje. Muže pak následně
vykázali.

2. 5. na služební telefon volá poctivý nálezce mobilního
telefonu, který byl nalezen u místního obchodního střediska.
Tímto bychom chtěli poctivému nálezci poděkovat.

10. 3. oznamuje majitel vozidla, že mu byl odcizen katalyzátor – hlídka strážníků díky kamerovému systému identifikovala pachatele a celou záležitost předala k dalšímu opatření
Policii ČR.

Městská policie Horní Bříza
Třída 1. máje 300, Horní Bříza
telefon: 377 955 369, mobil: 602 486 678

Vzpomínáme na Haničku
Před 7 lety, 25. května 2015, nás tragicky opustila Hanička,
milovaná knihovnice z Horní Břízy.
Jako každý rok jsme navštívili hrob v Trnové, zapálili svíčky, pomodlili se a položili kytici s nápisem „MILOVANÉ
HANIČCE“. Na fotografii pokládá kytici pan Ladislav Čech.
Zapalme svíčky a vzpomeňme si společně.
Petr Koza
foto: Halina Vetenglová

Přehled nadcházejících akcí města Horní Bříza

30. 7. 2022 - Zpívaná s Batalionem

13. 8. 2022 - Veselice u kapličky

Změny programu vyhrazeny. Akce organizuje Kulturní a sportovní komise města Horní Bříza.
Podněty a připomínky můžete zasílat na e-mail kultura@hornibriza.cz
-4-
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Ohlédnutí za společenskými akcemi
Velikonoční jarmark
V neděli 10. 4. město poprvé uspořádalo velikonoční jarmark. Dorazila více než desítka trhovců s širokým sortimentem. K dostání byly nakládané dobroty, čepice, keramika,
perníčky, velikonoční dekorace, zavařeniny, přírodní kosmetika a koření. Nechyběl ani řeznický stánek s občerstvením a
kavárna se zákusky. K poslechu hrála kapela Plzeňský expres.
Ani děti nepřišly zkrátka – Pionýrská skupina si pro ně přichystala velikonoční úkoly a soutěže, Středisko volného času
při ZŠ zas dílnu, kde si mohly děti vyrobit krásné velikonoční
dekorace. SVČ také prodávalo již hotové výrobky a dekorace. Výtěžek putoval na podporu ukrajinských žáků ve škole.
I když se počasí nevydařilo tak, jak bychom si představovali
(chvílemi sněžilo), akce vzbudila pozitivní ohlasy a tak věříme,
že se bude konat i v dalších letech.

Oslava Dne matek
Druhá květnová neděle, která letos připadla na 8. 5., patřila
jako každý rok všem maminkám. V aule Masarykovy základní
školy jsme maminkám poděkovali za jejich lásku, péči, laskavost, pochopení, úsměvy, milá slůvka, podporu a mnoho
dalšího, za co jen můžeme být maminkám vděční. Děti z mateřských škol poděkovaly maminkám krásným vystoupením
s písničkami a básničkami a také kytičkou. Program uzavřel
orchestr Betula Základní umělecké školy Kralovice. Maminky
si pak mohly zpříjemnit odpoledne ještě kávou s domácí bábovkou a buchtami.
Oslavy osvobození
V pondělí 9. 5. do Horní Břízy zavítal spolek Kombinovaný oddíl. Dopoledne proběhla beseda pro žáky posledních
ročníků Masarykovy ZŠ, během celého dne pak probíhala na
ploše před sokolovnou výstava motocyklů, automobilů, sanitky a další vojenské techniky. Počasí akci přálo a na prohlídku a
kus řeči s Kombinovaným oddílem dorazila spousta návštěvníků. V podvečer se oddíl přesunul ještě k Domovu pro osoby
se zdravotním postižením a pak se s námi rozloučil a pokračoval ve své cestě dál. Nezbývá, než se těšit na příští rok.
Petr Koza
foto: Josef Fiala a Václav Šaroch
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Výrobní jednotky LASSELSBERGER, s.r.o.,
na katastru města Horní Bříza

(Jedná se o pokračování příspěvku z HZ 1/2022 „Transformace ZKZ, n. p., na Lasselsberger, s.r.o., 1989 - 2020“ k připomenutí 140. výročí zahájení těžby kaolinu a keramické výroby
v Horní Bříze J. Fitzem v roce 1882)

x 60 cm a 60 x 60 cm předurčily vysokou poptávku po řezané mozaice, která velký formát vhodně doplňuje. Dříve byla
mozaika většinou zdobícím prvkem, zatímco nyní je to oblíbený materiál pro obkládání větších ploch. Vývoj doplňků se
přesunul od zdobených k řezaným.

RAKO object
(provozy v areálu bývalé výroby obkladaček HOB, tzv.
flísky)
Výroba keramických obkladů v Horní Bříze má dlouholetou
tradici, začala výstavbou Továrny na výrobu hliněného, kaolinového a šamotového zboží v letech 1885 - 1886 velkoprůmyslníkem Johannem Fitzem z Rokycan. Tehdy zdejší výrobní závod
patřil do „Západočeských keramických kaolinových závodů“,
společnosti založené roku 1882.

V roce 1995 bylo postupně zaváděno řezání listel diamantovými kotouči. Od roku 2002 se vyráběly reliéfní listely,
které plnily výrobu celých 7 let. (Reliéfní listely se v té době
zdobily tzv. Kerajetem, což je předchůdce „digiprintů“ digitálního tisku.) Řezání vodním paprskem bylo instalováno
2008. V roce 2009 nastal pokles zájmu o doplňky, a to jak
ploché, tak reliéfní, i v důsledku ekonomické krize. Na přelomu let 2011 a 2012 se instalovaly poloautomatické linky
na lepení řezané mozaiky.

Hlavním programem byla výroba obkladů tzv. dvoužárovou
technologií. Vyráběly se zde obkládačky od formátu 15 x 15 cm,
přes 20 x 15, 25 x 20 a 33 x 25, až po 45 x 25 cm. To byl také
největší formát, který se tu před zavřením závodu vyráběl.

Závod na výrobu obkládaček byl uzavřen na konci roku
2006. V té době tu pracovalo 260 zaměstnanců. Zůstala pouze část výrob dekorací a jen 65 zaměstnanců. V roce 2007
hrozilo definitivní ukončení výroby v tomto provozu!

Před jeho transformací v roce 1989 zde pracovalo 700 zaměstnanců!

Naštěstí o rok později, v roce 2008, následovalo rozhodnutí o centralizaci výroby dekorací do Horní Břízy a nový
rozjezd závodu.

Dnes se v bývalém závodu výroby obkládaček („flíska“)
v Horní Bříze vyrábí převážná část keramických doplňků dekorací, které má v kolekci „Lasselsberger, s.r.o.,“ v obchodním
označení „RAKO“.

Současné výrobní portfolio v Horní Bříze tvoří kromě
mozaiky také ploché listely a inserta zdobená sítotiskem (tzv.
3. výpal), doplňky série POOL „Bazénový program“, reliéfní
listely a malé formáty (10 x 10, 15 x 15, 20 x 10, 20 x 20 cm)
slinuté glazované dlažby. Vedle zmíněného standardního
katalogového sortimentu se realizují v závodě projekty tzv.
řešené na míru.

V roce 1993 proběhla investice do technického vybavení
a byla zahájena výroba keramických doplňků, a sice plochých
listel se speciálním dekorem.
Postupem času se rozvíjela a měnila skladba výroby dle výrobních možností a požadavků zákazníků. Velké formáty 30

V posledních několika letech vzrostla poptávka po histo-6-
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rických obkladech - replikách. Jejich výroba ale není standardní.

dice. Na tuto změnu bylo nutné reagovat změnou technologie
řezání pilami. Když se zahájila ve velkých závodech výroba
formátu 60 x 60 a 30 x 60 cm, byla v Horní Bříze v roce 2014
instalována nová řezačka na formát 60 x 60 cm umožňující
rovnou výrobu mozaiky.

Tyto speciální zakázky zahrnují např. atypické rozměry, klopené hrany, vývoj glazur na zakázku. V kapacitních možnostech je možné realizovat pouze rozsahem větší a významnější
projekty. O menší zakázky replik je také zájem, ale díky náročnosti není v možnostech provozu zajistit individuální výrobu.
Ruční skládání mozaiky, řezané dekorace nelze nahradit strojovou výrobou. Z dokončených zakázek, které realizovala
Horní Bříza, lze jmenovat ty významné: Vila Tugendhat, Vila
Stiassni, kolonáda Lázně Luhačovice, repliky pro historické
činžovní domy.

Vyrobená produkce v Horní Bříze putuje každý den do distribučních center, protože vlastní expedice zde byla ukončena
v roce 2016. Denně je nalepeno přibližně 14 palet mozaiky,
dalších 10 palet je metrové zboží a další doplňky.
Systém distribuce zboží je následující. Ráno přijíždí kamion z Chlumčan, přiveze hmotu a základy, naloží palety
pro Rakovník a odveze je, poté se vrací zpět a naloží vše
pro Chlumčany.

Zdejší výroba keramických doplňků se snaží maximálně
přiblížit nestandardním požadavkům a vyhovět tak požadavkům architektů   i   projektantů    v možnostech   současných moderních technologií.

Závod reaguje na každý nárůst kapacity v Chlumčanech
a v Rakovníku, který přináší odpovídající podíl řezaného zboží. Na rozjezd se závod připravil zvyšováním kapacity a lepším využitím stávajících technologií, vyšším výkonem sušáren
a posílením kapacity lepení. Vždy zde jde o investice malého
rozsahu. Investice v objemu 2 nebo 3 milionů korun je už
velmi významná.

Kapacita výroby závodu je 350 000 m2 za rok, 50 % z toho
tvoří glazované dlaždice „ColorTwo a Pool“. K tomu se přidává také řezaná mozaika formátů 2,5 x 2,5, 5 x 5, 10 x 10 cm
a mozaika lisovaná 10 x 10 cm, dále ploché doplňky, ještě
i reliéfní doplňky, doplňky řezané vodním paprskem, tvarovky
pro série „ColorTwo a Pool“ - lisované a glazované. Samostatnou kapitolou jsou pak jednotlivé zakázky a speciální projekty. Výroba je zajímavá hlavně vysokou variabilitou.

Proto byla zvolena cesta zefektivnění výroby, protože dominantou tohoto závodu je a vždy bude ruční práce, její preciznost a know-how místních zaměstnanců.
Fluktuace zaměstnanců je v zdejším provozu minimální,
kolektiv je stabilní. Důvodem stability kolektivu je i místo, kde
se závod nachází. Není zde taková konkurence pracovních
příležitostí jako např. v Chlumčanech.

Reliéfní listely se vyrábí již minimálně, a to zhruba 14 dní
v roce, zpravidla pro tzv. zákaznické série. Už se nezdobí Kerajetem - současné technologie jsou mnohem modernější, používají se také jiné inkousty.

Výhodou je také, že většina oddělení má dvou nebo třísměnný provoz. Řada zaměstnanců přišla nebo se vrátila do
závodu. Zaměstnanci, kteří odešli při zavření závodu, byli
často přijati zpět, protože měli znalosti a spoustu zkušeností.
Převážná většina pracovníků zde pracuje 25 i více let. V době,
kdy se výroba rozšiřovala, nastoupili samozřejmě i noví zaměstnanci.

S poklesem zájmu o reliéfní listely bylo třeba změnit technologie a najít nový program. Proto se na přelomu let 2010 a
2011 místo reliéfních listel zavedla výroba glazovaných slinutých dlaždic.
Zboží se vyrábí pouze v první jakosti. O výrobcích tzv.
druhé jakosti se od začátku výroby dekorací neuvažovalo.
Bylo by totiž komplikované označovat ručně, které zboží je
první a které druhá jakost. Druhou jakost je možné v malém
množství uvádět na trh u výroby slinutých dlaždic.

V současné době zde pracuje zhruba 150 zaměstnanců.
Původní areál ale není využíván celý, i když tu sídlí také
společnost „LB Minerals“ a firma „Fest HF“, která pro výrobu zajišťuje různé opravy a další služby. Značnou část areálu
nyní vlastní společnost „Kreiner“, velkoobchod s vodoinstalatérským a topenářským zbožím. Menší části bývalých provozů výroby obkládaček využívají další firmy.

Hornobřízská výroba je úzce navázaná na ostatní závody
„RAKO“, zejména na výrobní závod v Chlumčanech při využívání jeho laboratoře, protože v zdejším závodě je jen zkušebna.
Změny sortimentu ve velkých výrobních závodech společnosti mají vliv i na místní výrobu. Například do roku 2010 se
zde řezaly jen obkládačky, po roce 2010 pak už převážně dlaž-

Ladislav Čása,
kronikář města Horní Bříza

Fotky Horní Břízy

Ukažte Horní Břízu v tom nejlepším světle!
Stačí nahrát fotku na Instagram s hashtagem #HorniBriza, my ty nejlepší repostneme
a zveřejníme v HB zpravodaji.
@fotkyhornibrizy
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Vzdělávací instituce

1. MŠ Horní Bříza - ves

Jak jste se mohli dočíst v minulém Hornobřízském zpravodaji, ve všech našich třídách jsme se v únoru s dětmi připravovali na Masopust. Kromě vyrobených veselých klaunů,
čepiček, naučených písniček a básniček, čekalo na konci tohoto období na děti z celé školky veliké překvapení a tím překvapením byl karneval s Culinkou. Děti si v karnevalových
kostýmech s Culinkou zaskotačily a protáhly celé tělo na její
veselé písničky. Díky vstřícné spolupráci s Masarykovou základní školou Horní Bříza jsme mohli tento karneval uskutečnit právě v prostorách ZŠ. K dispozici jsme měli jak velkou
tělocvičnu ZŠ, tak školní aulu. Vzhledem k tomu, že akce se
zúčastnilo okolo 80 dětí naší MŠ, byly jsme za tuto možnost
moc rády. V tomto období jsme si také s dětmi připomínali
klasické pohádky a postupně jsme se začali loučit se zimou.
Začátkem března velcí předškoláci začali jezdit na kurz plavání. Lekce plavání probíhaly v bazénu na Lochotíně, tedy ve
stejném bazénu, v jakém budou pokračovat v plaveckém výcviku v ZŠ. Mladší děti zase jezdily posilovat svoji imunitu při
návštěvách solné jeskyně u p. Čechové na Vískách, kde se při
jedné ze svých návštěv dokonce setkaly s čerstvě narozenými
jehňátky. První jarní den jsme se s dětmi vydali procházkou
k potoku Bělá, kde jsme s dětmi vyrobili Moranu z proutí a
vhozením Morany do potoka jsme se symbolicky rozloučili se
zimním obdobím. Pak už i k nám do školky přišlo jaro. Děti
se např. naučily novou hudebně pohybovou hru „Přišlo jaro“,
začaly se učit nejen jarní básničky a písničky, ale také poznávat
znaky jara, které jsme pak při pobytu venku společně hledaly.
Děti se tak naučily poznat spoustu jarních kytiček, jako např.
rozkvetlé sněženky, krokusy, narcisy, a to nejen podle vzhledu,
ale často i podle vůně. Děti byly také různými způsoby vedeny
k environmentální výchově, pochopily, že „kočičky“ jsou první potravou včeliček, a proto je zbytečně netrháme. S dětmi
jsme zasadili semínka a společně jsme zjišťovali, co semínko potřebuje k životu, aby z něj vyrostla rostlinka. Protože je
březen měsícem knihy, všechny třídy naší MŠ v tomto měsíci
postupně navštívily knihovny v našem městě. Některé třídy si
vybraly knihovnu v ZŠ, jiné navštívily dětské oddělení městské knihovny. Zábavnou formou se tak děti mohly seznámit
s knižní nabídkou určenou pro jejich věk, ale také poznaly, jak
to v takové knihovně vlastně funguje a jak správně s knihami
zacházet, aby je zbytečně neničily. Čtení knih od raného věku
má mnoho pozitivních dopadů na budoucí, nejen školní, úspěchy, proto se tuto činnost snažíme pravidelně podporovat.
Děti si v MŠ také vyrobily svoji vlastní knihu. V dubnu děti ze
třídy Dráčků prožily projektový den v MŠ, během kterého vy-

ráběly, sestavovaly, slepovaly loutkové divadlo a divadelní kulisy, vyzkoušely si některé činnosti práce se dřevem, zábavnou
formou se seznámily i s tím, kde se bere dřevo, jak se zpracovává, jaké nástroje se k tomu používají a které profese pracují se dřevem. Pomocí obšívání vyráběly divadelní vstupenky
a nakonec jejich úsilí bylo odměněno divadelním představením.

Začátkem dubna se pro děti, které mají od září 2022 nastoupit do školy, uskutečnil zápis do prvního ročníku ZŠ. Děti
se při zápisu seznámily s prostředím ZŠ a paním učitelkám
základní školy předvedly, co už všechno umí: vázání tkaniček,
předmatematické dovednosti, kreslení dle vzoru, poznávat
domácí i lesní zvířátka, přednesly básničku nebo písničku. Za
své úsilí byly děti odměněny dárečky od dětí ze ZŠ. V rámci
velikonočních příprav si děti vyráběly velikonoční výzdobu,
a to různé květináče s velikonočními zápichy, zdobily perníčky a naučily se velikonoční koledu. Před Velikonocemi jsme
pro děti připravili velikonoční stopovačku za zajíčkem – aby
se děti dočkaly odměny od velikonočního zajíčka, musely
společně na velikonoční stopovačce zvládnout zadané úkoly. Protože jsou děti šikovné, tak se jim to společnými silami povedlo a na konci stopovačky na děti čekala velikonoční
odměna. Velikonoční zajíček nezapomněl ani na děti, které
zrovna v den stopovačky nebyly ve školce, a i pro ně přichystal odměnu. Po Velikonocích naše Země slavila svátek, a tak
jsme s dětmi pomáhaly naší planetě. Děti si upevnily vědomosti, jak správně třídit odpad, a také jsme s dětmi uklízeli
a sbírali odpadky v okolí školky. Na konci dubna si děti
vyrobily čarodějnické klobouky a 29. dubna proběhlo společné odpoledne s rodiči na zahradě naší MŠ,
kdy jsme s rodiči zdobili májku a opékali buřty.V květnu děti připravovaly dárky pro své maminky – vyráběly přáníčka, vázičky a kytičky, naučily se pro ně básničky
a písničky. Některé děti z naší MŠ také vystoupily na Dni matek
v neděli 8. 5. 2022 v aule ZŠ. A protože naše MŠ spolupracuje
také s domovem důchodců, děti vyrobily nějaké vázičky s kytičkami a papírové motýlky i pro babičky a dědečky z domova
důchodců, aby i u nich zavládlo veselé jaro. 11. května jsme
v MŠ přivítali nové děti, které se přišly s rodiči podívat do naší
MŠ v rámci zápisu. Pro děti byl připraven malý dárek. Ještě
před koncem školního roku čekala děti spousta akcí, např.
škola v přírodě, celodenní výlet do Mirákula, který dětem platí
město Horní Bříza. Přejeme Vám, abyste si i Vy užili slunečné
teplé počasí a výlety, na které se chystáte.
-8-

Kateřina Piorecká
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2. MŠ Horní Bříza
Milí sousedé, školní rok se nám pozvolna chýlí ke konci
a v představách mnohých dětí i dospělých se rýsují růžové
představy o nadcházejících prázdninách.
V době tvorby tohoto článku jsme však teprve v půlce května
a prázdniny zatím nejsou na dosah. Co však na dosah je,
to jsou chystané zážitky všech možných druhů. Spektrum bude opravdu široké, a tak si spolu pojďme nastínit,
na co se naše děti mohou v nadcházejících týdnech těšit.
1.6. nás čeká den dětí.
Co bychom to byli za školku, kdybychom si na tento vzácný den pro děti nepřipravili něco zajímavého. Tím pádem nás
čeká milý výlet do blízkého Farmaparku u Toma v Ledcích.
Vstup do areálu včetně občerstvení máme volný, čímž bychom rádi vyjádřili svůj vděk rodině Urbánkových, která nám
toto umožnila. Následující den nás čeká vystoupení dětí ze
Základní umělecké školy, kdy nám zahrají oblíbené a známé
dětské písničky. Den poté se naši předškoláci půjdou podívat
do zdejší Masarykovy základní školy, kde na ně budou čekat
žáci devátých tříd. Ti je po škole provedou a představí jim
jejich budoucí vzdělávací zázemí. Třemi akcemi za sebou začíná měsíc červen. A jak nabitý bude začátek, tak nabitý bude
i prostředek a konec. Druhý týden v červnu přijede paní fotografka, aby pro naše děti a rodiče navždy zvěčnila obrázek
roztomilých ratolestí, jak tráví svůj raný věk ve školce. Třetí
týden v červnu se ponese v duchu orlovickém, čili se bude
konat školka v přírodě.
Od pondělí do pátku budou děti nasávat zdravý čistý
vzduch v pošumavské vísce Orlovice. Zde pro ně bude připraveno takové zázemí, aby si na nějaký stesk po rodičích neměly šanci ani vzpomenout. Jakmile se pak děti v pátek vrátí
svým rodičům, budou mít pár dní na regeneraci, aby mohly
zase ve středu odjet na výlet do zábavního parku Mirakulum
u Milovic. Na tento výlet se vydají všechny přihlášené děti a
také celý personál mateřské školy, a to díky našemu městu a

dobrým lidem na radnici, kteří dětem tyto nesmazatelné zážitky celé financují. V posledním týdnu měsíce června nás čeká
pak již klasické rozloučení s předškoláky, kdy se s našimi nejstaršími dětmi rozloučíme pořádnou zábavou, dobrým jídlem
a slzou v oku. To by byl výčet akcí nadcházejících. Pokud byste měli zájem, máme i krátký výčet akcí uplynulých.
V březnu jsme měli možnost oslavit masopust klasickým
průvodem masek mezi domy nedaleko naší školky. Děti měly
oblečeny kostýmy, které k masopustu neodmyslitelně patří
(nevěsta, ženich, smrtka..), a náramně si svoje divočení v ulicích užily.
O necelý měsíc později jsme slavili Velikonoce. Celý týden
směli rodiče s dětmi volně procházet zahradou a plnit speciální velikonoční úkoly, za jejichž provedení nechal zajíček
v chaloupce drobnou odměnu.
Samotný zajíček měl v plánu do školky přihopsat dokonce
osobně, avšak dětská chřipka mu tento nápad překazila. Rozhodl se tedy vyčkat správného času, kdy by mohl potěšit co
nejvíce dětí, najednou a přihopsal až na konci měsíce dubna.
Přihopsal v den, kdy jsme si na zahradě uspořádali stavění
májky a pálení čarodějnic. Nic netušící děti byly v tu ránu odměněny malým dárečkem ještě z dob Velikonoc, poté nazdobily máj a snědly výborného buřta.
O týden později jsme na zahradě přáli maminkám k jejich
svátku a potěšili je malým vystoupením a dětským výrobkem
tvořeným s láskou a myšlenkou na tu nejlepší maminku na
světě. V měsíci květnu se pak také každá z našich tříd vydala
na výlet vlakem k boleveckým rybníkům, kde jsme zdolali příjemnou stezku Spejbla a Hurvínka.
Myslíme si, že děti v naší školce nemají o zážitky a příjemné
okamžiky nouzi a doufáme, že to tak bude i nadále. Dále pak
přejeme vám všem příjemný nástup léta, co nejpohodovější
prázdniny a mnoho hřejivých vzpomínek, co se vryjí do srdce.
Markéta Romanuttiová
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Co je nového u nás….
V posledním článku jsem se těšila na lepší zítřky a konec covidového období. Netušila jsem, co nás zasáhne. 24. 2.
2022 začala válka na Ukrajině. Válka odstartovala obrovskou
vlnu solidarity i na naší škole. Žáci uspořádali ve spolupráci
s hornobřízským Sokolem charitativní sbírku. Naplnili jsme
3 auta hygienickými potřebami. Před Velikonocemi žáci osmých tříd zorganizovali spolu se svými učiteli prodejní trhy,
při kterých prodávali výrobky žáků na velikonočním jarmarku. Válka se stala strašákem našich dětí. Některé se o situaci
zajímaly, jiné ze strachu mlčely. Postupem doby se i do Horní
Břízy dostali váleční utečenci, kteří zde našli ubytování. Jednalo se převážně o matky s dětmi. Vznikl požadavek školního
vzdělávání pro tyto děti. Podařilo se kontaktovat ukrajinskou
paní učitelku, která do Horní Břízy přišla se svými dvěma
dětmi. Ve škole jsme zřídili adaptační skupinu pro ukrajinské děti. Postupně se do třídy přihlásilo 28 dětí. Paní učitelka
nepracovala zadarmo. Na její plat přispěla organizace Člověk
v tísni a soubor Úsměv přispěl výtěžkem z benefičního koncertu. Paní učitelka vyučovala do 5. května, následující den
se vrátila zpět na Ukrajinu. Nebyla jediná, následovaly ji další
rodiny. V současné době máme ve škole přihlášeno 13 dětí
k základnímu vzdělávání. Ukrajinské děti se i přes jazykovou
bariéru snaží zapojit do našeho vzdělávacího procesu, některým se to daří více, některým méně. Naše děti jim ochotně
pomáhají. Ochota ze strany našich dětí je zcela nezištná. Přátelská pomoc nezná hranic. Možná, že vzniknou i celoživotní přátelství. Přejeme si, aby válečný konflikt byl ukončen a
všichni se mohli navrátit zpět do své domoviny.

No backpack day

rodiče prvňáků Dnem otevřených dveří, druháci uspořádali
pro své rodiče vystoupení v aule školy, školu navštívili rodiče budoucích žáků šestých tříd ze Žichlic a Žilova. Uskutečnily se plánované akce na doplnění učiva. Páťáci vyjeli do
Karlových Varů, šesťáci navštívili pražskou ZOO a sedmáci se prošli po Šumavě. Žáci z prvního stupně se věnovali
projektu finanční gramotnosti. Projekt Abeceda peněz byl

S nástupem jara a rozvolněním protiepidemických opatření se činnost školy vrací k obvyklým činnostem. Žáci se
úspěšně účastní sportovních soutěží a vědomostních olympiád. Dosažené výsledky jednotlivých žáků i sportovních skupin jsou dostupné na webových stránkách školy. Žáci osmých
tříd připravili pro své mladší spolužáky na prvním stupni velikonoční stezku s úkoly. Škola se otevřela pro návštěvy – pro

Pohár rozhlasu

zaštítěn Českou spořitelnou. Prvňáci se zúčastnili projektového dopoledne pod názvem Biopoklad, který se uskutečnil
ve spolupráci s MAS Radbuza. Proběhl tradiční Den Země
spojený s úklidem venkovního areálu školy. Po dlouhé pauze
uspořádali deváťáci diskotéku. Po dvou letech mohli budoucí
žáci osobně s rodiči k zápisu. Zájem o naši školu projevilo 71
rodičů. Do konce školního roku plánujeme uspořádat školní
olympiádu, vodácký kurz pro žáky osmých a devátých tříd,
Den s IZS a mnoho dalších doplňujících akcí. Do naší školy
se navrátil život.
Vystoupení 2. A.
- 10 -

Helena Winkelhöferová
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Jaro s Úsměvem

Konečně zažíváme normální jaro. Naše vystoupení a akce
souboru se rozjely na plné obrátky. V březnu jsme uspořádali benefiční koncert pro Ukrajinu a měli jsme velkou radost,
protože se vybralo na vstupném a dobrovolných příspěvcích
32.000,- Kč. Vybrané finanční prostředky pomohly přímo
v Horní Bříze k začleňování ukrajinských dětí do výuky v Masarykově ZŠ. Všem dárcům za podporu ještě jednou děkujeme, stejně tak sokolům za poskytnutí prostor sokolovny zcela
zdarma.

Nabídky na vystoupení souboru se jenom hrnou, a tak nás
na konci května čekalo souborové soustředění v Úborsku.
Připravujeme se na vystoupení na folklorním festivalu v Plzni, v Konstantinových Lázních, na Chodské slavnosti v Domažlicích a konečně po 3 letech čekání i na zahraniční festival
v Bedarieux ve Francii. Všichni už se moc těšíme.

Po dvou letech jsme si užívali i tradiční velikonoční pochod
na Rabštejn, vyšlo krásné počasí, a tak došlo i na opékaní buřtů.

Markéta Jílková

Aktuální informace o našich vystoupeních a akcích souboru najdete na webových stránkách Úsměvu a my budeme moc
rádi, když nás přijdete na naše vystoupení podpořit.

Pionýři opět vítězili ve hře RINGO
Pionýrská skupina Horní Bříza se zúčastnila 6. - 7. 5. 2022
turnaje v RINGU ve Stráži pod Ralskem.
Skupina se celý rok připravovala na jeden z největších turnajů v tomto sportu a její píle se vyplatila! Celkově se turnaje zúčastnilo přibližně 140 sportovců
a z toho bylo z Horní Břízy 21 účastníků.
Domů si oddíl přivezl dvě první a jedno třetí místo v kategorii jednotlivců a dvě první a jedno druhé místo v kategorii
trojic.
Poslední dobou má naše pionýrská skupina na turnajích
skvělé výsledky, a proto každý, kdo se alespoň trochu zajímá
o RINGO v České republice, slyšel už o Horní Bříze.
To vše je díky dětem, které našly v tomto sportu zábavu,
kamarády a dochází každý pátek pravidelně na tréninky.
Nyní se připravujeme na turnaj v Mladé Boleslavi, který se
bude konat 4. června 2022. Tak nám držte palce!
Jakub Šulda
- 11 -
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Sokol - Rodiče a děti
Tyto věkové kategorie vedeme v rámci tzv. sokolské
všestrannosti. Jde o čtyřboj vycházející z tradičních sokolských sportů - gymnastiky, atletiky, plavání a šplhu. Nejde
ovšem v našich podmínkách o maximální sportovní výkon,
ale cvičíme pro kondici, zdraví a radost z pohybu, chceme
rozvíjet pohybové dovednosti - rychlost, sílu, obratnost, koordinaci a vytrvalost, učíme děti vítězit i prohrávat, nevzdávat
se při neúspěchu a nebát se.

V minulém zpravodaji jsme vám blíže představili naši nejmladší věkovou kategorii – Rodiče a děti. Tentokrát bychom
vám rádi přiblížili, co mají za sebou další naši mladí sokolíci.
Naše cvičení je dále rozděleno do těchto věkových kategorií: předškolní děti, mladší a starší žáci. Za starší žáky jsme
rádi, že je to s námi ještě baví! Hodiny se jim snažíme zpestřit
o míčové sporty (ping pong, florbal, basket…), oblíbili si i
badminton. V květnu se nám pro ně podařilo uspořádat i cyklovýlet. Mladší žáky s předškoláky jsme vzali na pěší výlet do
okolí Horní Břízy.

A zde bych ráda zmínila, že se nám podařilo se s dětmi
zúčastnit atletických závodů v rámci Plzeňské župy. Většina
dětí byla na těchto závodech poprvé a my pevně věříme, že
ne naposledy… Doba koronavirová udělala v těchto závodech pauzu, ale hlavně nynější účast byla mnohem slabší než
v minulých letech, neboť některé děti se bohužel již ke sportu

- 12 -
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nevrátily. Naštěstí můžeme konstatovat, že naše tělovýchovná
jednota nemá o cvičence nouzi!
Atletické závody se konaly na stadionu T. J. Sokol Plzeň –
Petřín. Naši jednotu reprezentovaly 4 předškolní děti, 6 mladších žákyň, 2 mladší žáci a 1 žena. Podařilo se nám získat 2
medaile: bronzovou medaili a ještě 4. místo v kategorii předškolní děti a zlatou medaili v kategorii ženy. Děti byly nadšené
ze závodní atmosféry, jejich rodiče je patřičně podporovali
a my, cvičitelé, jsme byli náramně spokojeni!
Další velkou akcí, kterou máme za sebou, je festival pohybu SOKOLGYM v Plzni ve dnech 14. a 15. 5. 2022.
Jedná se o mezisletový projekt České obce sokolské, který propojuje sport pro všechny, výkonnostní sport a kulturu.
Za naši jednotu jsme vystoupili se skladbou s názvem Kabely
a dráty s předškolními dětmi. Skladbu předvedli současně zástupci 5 různých jednot.

táme připravit i u naší sokolovny v rámci tradiční celorepublikové akce ČOS Mowe week 2022, u nás s názvem Mufík
2022.

Akce SOKOLGYM se konala ještě v Brně (10. - 12. 6.)
a v Pardubicích (17. - 19.6.). K dispozici byla také stanoviště
Sokolského odznaku zdatnosti, v němž si mohl každý nechat
změřit, jak je na tom se svou kondicí. Tato stanoviště se chys-

Markéta Bartošová

Jak zasáhla válka na Ukrajině Sokol?
Ukázalo se, že sokolovna neslouží jen ke sportovním účelům. V Horní Bříze se to projevilo tak, že v době, kdy začala
válka na Ukrajině, Sokolové neváhali a využili prostory části
sokolovny k tomu, aby uspořádali veřejnou sbírku pro pomoc uprchlíkům. Potřebná pomoc byla domluvená s Českým
červeným křížem v Plzni, kam byl i téměř všechen materiál
odvezen. Část věcí jsme předali přímo konkrétním ukrajinským rodinám ubytovaným v Horní Bříze a okolí. Velký dík
patří občanům Horní Břízy, kteří chodili v průběhu 4 dní do
sokolovny a nosili potřebné věci.

Vzhledem k tomu, že jsme věděli, že jsou v Horní Bříze
ubytované ukrajinské rodiny s menšími dětmi, nabídli jsme
jim možnost účastnit se cvičebních hodin v Sokole. Pan starosta nám pomohl zkontaktovat rodiny, které projevily zájem
a již dva měsíce chodí na cvičení 5 - 6 dětí. Pro nás je to další
zkušenost, kdy musíme překonávat jazykovou bariéru, jiné
zvyky a zároveň učíme i naše děti vzájemně spolupracovat.
Jana Svobodová
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HB Photo Club na celostátní výstavě ŠUMAVA 2

Letitý čtenář našeho místního Zpravodaje jistě pamatuje,
že občas, spíše sporadicky, náš amatérský fotoklub své spoluobčany informoval, mnohdy i fotografii k článečku přiložil.
Po dlouhé období virové pandemie naše činnost byla silně
omezena a případné čtvrtletní informace by se podobaly jako
vejce vejci. Nicméně jsme jako spolek přežili do současnosti a máme snahu najet do starých dobrých kolejí. První významnější akce, která snad stojí za pozornost oka čtenářova
z našich Severních Teritórií je opětovná účast na celostátní
výstavě fotografií Šumavy. Horstva to také našeho Plzeňského kraje. Tato výstava je pozoruhodná tím, že přístup mají
vedle profesionálních fotografů také fotografové amatérští.
Každého autora representuje jeho jedna fotografie zachycující toto naše krásné pohoří. Prvního ročníku, jehož vernisáž
byla v květnu 2019 v malebné kapli v obci Rok u Sušice, se
za náš klub účastnil Josef Fiala a prošlapal tak cestičku mezi
profesionály pro letošní druhý ročník, kde se sešel podobný
počet fotografů, letos 53, minule rovných 50. Tak jsme svá
fota letos na zeď pověsili již dva členové našeho spolku.

Zdůrazním, že toto tiskové médium má výbornou kvalitu fotek, je na co koukat. Možná, že také leckterý redaktor se rád
podívá, jak to dělá šumavská konkurence.
Jižní Šumava je od nás přece jen trochu z ruky, při současné ceně benzinu se dokonce vzdálila odhadem dvojnásobně.
Přesto jsme pobyt využili k pořízení nočních snímků Teplé Vltavy, k návštěvě příhraniční oblasti, kudy vtéká Studená Vltava do naší vlasti a přímo láká k fotografování partií,
umocněných v úseku Černý Kříž, dále k nedělnímu výstupu
na Knížecí Stolec. Tam se smí jen pěšky a o víkendech, neb je
to rajón vojenský známý jako Boletice. Vzpomněli jsme tím
na našeho bývalého velice aktivního člena, milovníka krás šumavských, Pavla Kareze. Ten byl prvním nositelem myšlenky
výstupu na tento vrchol. Bohužel již dlouhý čas fotografuje
shůry a bohužel nevím, zda on sám na vysněný vrchol vystoupil.

Fotografie po tři dny zde focené částečně doplní naši dávno slíbenou fotovýstavu „Jižní Šumava a Bavorský les“ a další
plánovanou výstavu fotografií „Kudy k nám přišla v r. 1945
svoboda“. Obě výstavy jsou již z velké části připraveny, drženy pouze v archivu pro nemožnost za pandemie vystavovat. Doufáme, že opět navážeme jednání s vedením MZŠ o
možnosti vystavovat ve škole na podporu učebního programu, jsme domluveni s Kulturní komisí radnice a kustodem
Městského muzea o vystavování v Síni muzea. Do Síně, kde
je současná výstava vážící se na Francii a činnost našeho místního Francouzsko-českého spolku, brzy umístíme informační
panel právě o výstavě ŠUMAVA 2. Ta po Volarech bude putovat po dalších českých městech. Mezi foty 53 šumavských
fotografických vlků, jak je v branži tato výstava nazývána, je i
stopa dvou vlků od nás z obce. A když špatné časy pominou
a dobré to časy se do naší krajiny opět navrátí, brousíme si
naše postarší zbylé vlčí zuby, že příští účast opět o jednoho
fotografa-vlka, či vlčici povýšíme. Ve smečce se táhne krajinou přeci jen lépe a považujeme si, že nás profi-fotografové
Šumavy brali a berou mezi sebe.

Letošní otevření výstavy se konalo v Galerii města Volary
za podpory a osobní účasti starosty obce, za účasti převážně
místních a fotografů z blízkého okolí. Snahou pořadatele bylo
pozvat všechny autory, až bude mít zajištěn plný počet katalogů pro každého účastníka.
Derniéra výstavy se proto konala v sobotu 14. května 2022
ve volarské galerii od 17:00 a velká místnost, kam se vešlo
navěsit 53 velkorozměrných fotografií, byla náhle těsná pro
množství návštěvníků. Autoři a příchozí dávali jasně najevo,
že společenský půst zaviněný pandemií byl již příliš dlouhý.
Ku úvodnímu slovu zazněly melodie inspirované Šumavou,
průběh byl natáčen televizní kamerou, cvakaly fotoaparáty
přítomných fotografů, návštěvníků a také fotografa Prachatických novinek. Ty také velice rychle poslaly do světa daleko
podrobnější popis této kulturní akce, nežli je možno vtěsnat
do článku v našem Zpravodaji. Uvedu odkaz pro čtenáře, který by chtěl nahlédnout:
http://www.prachatickonews.cz/0-foto/foto545.htm

.

Václav Šaroch
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Chovatelé

Dlouhá léta jsme spolupracovali se základní školou na společné přehlídce jak zájmových kroužků při základní škole, tak i
naší přehlídkou zvířat chovaných našimi členy. Tato úspěšná
dlouholetá spolupráce, kterou jsme společně pořádali v areálu základní školy, byla vždy velmi kladně hodnocena občany
Horní Břízy.
Jako určitý historický milník naší organizace je období
roku 2015, kdy se nám podařilo od města Horní Břízy získat
do užívání budovu staré vodárny, včetně přilehlého pozemku. Naši členové na této budově odpracovali mnoho hodin
tak, aby mohla sloužit jako chovatelský areál, ve kterém můžeme dnes pořádat plnohodnotné chovatelské výstavy naší
základní organizace, kde mohou vystavit své zvířata nejen
naši členové, ale i ostatní chovatelé z celého okolí. Důkazem
toho jsou už 3 ročníky místní výstavy, kterou pořádáme pravidelně koncem měsíce října. Naše organizace, která čítá 23
členů, je zastoupena i ve vedení plzeňského oblastního výboru. Pravidelně se účastní místních výstav v okolí, ale i na
akcích celostátních, dokonce na evropských výstavách, kde
jsme dosáhli řady výrazných úspěchů. Je bezesporu potřeba
připomenout, že bez přispění a výrazné pomoci představitelů města Horní Bříza by tento stav nebyl možný.V letošním
roce připravujeme již 4. ročník místní výstavy, který proběhne
28. a 29. 10. 2022 v našem areálu.

Vážení přátelé, milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás blíže seznámil s naší Základní organizací českého svazu chovatelů v Horní Bříze. Svaz chovatelů v České republice sdružuje chovatele drůbeže + vodní
drůbeže, holubů, exotického ptactva, zpěvných (harckých)
kanárů, koček, hledavců a kožešinových zvířat. Naše organizace patří do plzeňské oblastní organizace, která sdružuje
19 základních organizací, které se věnují chovatelské činnosti.
Naše hornobřízská organizace má již více jak šedesátiletou
tradici. Je bohužel pravdou, že dlouhá léta nebyla moc viditelná v celospolečenském dění v Horní Bříze.Tento historický
dluh se současný výbor chovatelské organizace snaží vylepšit.

Rádi v našich řadách přivítáme občany Horní Břízy, kteří mají vztah k chovatelství a k přírodě. Jsme připraveni po
dohodě s městem případným zájemcům umožnit chovatelské
aktivity v prostorách našeho areálu. Budeme velmi rádi, když
někdo, ať již dospělí nebo mládež, projeví zájem o chovatelství u nás v Horní Bříze.
Jaroslav Kohout, předseda ZO ČSCH Horní Bříza
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Oslavy 90 let kopané v Horní Bříze

Sledujte nás na www.zkzhornibrizafotbal.cz
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Kino bude!
Tak se nám pomalu blíží další, snad již osmý, ročník našeho hornobřízského filmového festivalu, zasvěcenými zvaný
Malé Vary.

Na začátku byla myšlenka nakopnout skomírající kulturu
v Horní Bříze a svézt se na vlně v té době začínajících letních
kin. I to, že jeden z našich skautských vůdců, Vlasta Čábal, byl
letitým kinařem v legendárním Klubu, byla pro nás motivace
navázat na jeho odkaz. V Klubu se bohužel nic podnikat
nedá, byl napaden kůrovcem, vsadili jsme tedy na letňák.
První ročník začal spontánně, v červenci jsme o tom jenom tak mluvili, že se vše zjistí a pak možná příští léto, a pak
najednou akce kulový blesk, během týdne založit licenci kina,
objednat filmové tituly, koupit projektor a plátno a v srpnu
už se promítalo.

Výběr filmů byl vzhledem k cenám omezený, ale myslíme,
že na první ročník super. Ladili jsme catering, hlavně aby teklo pivo, protože není nic horšího než žíznivej letňák!
Po domluvě s městem jsme získali garanci finanční podpory a mohli jsme naši kulturní činnost dále rozšiřovat. Město je
nám partnerem po celou dobu a poskytuje i reklamní prostor
v dostupných médiích.
- 17 -

Další ročníky našeho nadšení byly odměněny postupným
vylepšováním aparatury a zázemí. Každoročním experimentováním s programem kina jsme došli k závěru, že vlastně
žádné pravidlo neplatí. Vše je kombinací nálady diváků, akcí
konaných v ten den, počasí a ochoty zvednout se z gauče
v sídlišti, dojít dvě stě metrů na Rypličku a tam si udělat tři
hodiny pohody.
Za těch pár let máme několik skalních fanoušků, kteří dorazí vždy, neřeší titul ani doprovod. Ti na sebe vždy nabalí pár
známých, kteří jsou po kině plní nadšení a nechápou, že mohli
takhle dlouho bez našeho kina žít!
Účast každým rokem stoupá, jeden z nejúspěšnějších titulů
byly Ženy v běhu, na které přišlo přes sto platících diváků
a chlazení výčepu nestíhalo. Druhý extrém byla sázka na polskou alternativní tvorbu s názvem Poslední rodina, kdy u tohoto dramatu z dob komunismu bylo počasí jako v listopadu
a pár diváků po skončení možná odcházelo z kina s myšlenkou na sebevraždu.
Došlo i ke komickým situacím, kdy nám distributor zaslal
místo originálního DVD Okresní přebor svatební video nějakého neznámého páru (to jsme si pak ještě pustili po skončení
produkce). Jednou nedošlo k úspěšnému zkopírování filmu
do počítače, projekce prostě ve třičtvrtě filmu zhasla a nešlo
s tím už nic dělat. Naštěstí mají naši fanoušci pro nás pochopení - pouštěli jsme zbytek filmu na dalším představení.
Jednou nás zachraňoval i Karel ze Zatáčky, když se půl hodiny před projekcí rozbil projektor a půjčil nám svůj ze sálu.
Pokud si návštěníci kina mysleli, že jsou to legrácky, které pro
ně máme přichystané jako překvapení, není to tak. My skauti
to prostě tak máme. Naše heslo: “Buď připraven!”
Na letošek jsme zase trochu posunuli práce na zázemí
a udělali novou terasu pod pergolou. Zbývá ještě dodělat bar
a 1. července to může začít. Těšíme se na Vás.
Skautské lesní kino - Junák Horní Bříza
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Rozhovor se dvěma ochotníky
Asi všichni jsme se těšili na dobu, kdy se budeme moci
setkávat a obnovit návštěvy kulturních akcí, které nám byly
dlouhou dobu znemožněny. Také vám tak chybělo divadlo?
Zamýšleli jste se nad tím, jak prožívali nemožnost vystupování třeba herci? Dovolili jsme se položit několik otázek Kamilu Voráčkovi a Pavlu Mainzerovi, ochotníkům z divadelního
spolku Osada, kteří vytvořili svoji hru Dva koni s princeznou.

bec. Zkusit nějaké maňasy, nebo loutky, a tak mě napadli dva
chlapi na koních. Pavla jsem vůbec přemlouvat nemusel. Můj
nápad jsem mu předhodil, když jsme spolu jeli Sázavu a okamžitě jsme při pádlování začínali tvořit linii scénáře.
Snažili jste se zapojit i jiné členy divadelního souboru?
Pavel: Právě proto, že nebylo možné se scházet ve větších
skupinách, jsme „koně“ pojali takto minimalisticky pouze ve
dvou.

Vzpomenete si ještě na chvíle, kdy byla divadelní představení zakázána? Co vám tehdy běželo hlavou? Jak jste
se cítili?
Pavel: Ta doba nebyla jednoduchá pro nikoho, ochotnické divadelníky nevyjímaje. Při
nástupu první vlny covidu jsme
měli v běhu reprízování komedie
Chlap na zabití a všechny domluvené štace jsme museli ze dne na
den zrušit. Hru jsme si nechávali
v záloze s tím, že až covid odezní, budeme v jejím reprízování
pokračovat. Když už to vždycky
vypadalo, že se situace zlepšuje a začali jsme domlouvat další
štace, přišla vlna další a takhle se
to táhlo dvě sezóny. Pro nás ani
pro pořadatele nebylo možné nic
plánovat. Ještě horší situace byla
s připravovanou hrou pro děti.
Hru Gameboy jsme měli téměř
hotovou a zbývalo pár týdnů
do premiéry. Bohužel na ni ze
stejných důvodů také nedošlo.
Vzhledem k tomu, že v této hře
hrály vedle několika dospělých
zejména děti, a ty, jak všichni
víme, rostou hodně rychle, jsme
museli některé dětské herce při
prvním rozvolnění přeobsadit a
zkoušet nanovo. Další vlna, další dlouhý odklad, další nutnost
přeobsazení nám vzalo veškeré
naděje na dokončení.

V programu píšete, že „tento počin nemá jinou uměleckou ambic, než pobavit...“ Myslíte si, že pobavit je
málo?
Pavel: Tak to určitě ne. Divadlo Osada se od svého vzniku snaží dělat dobré a poctivé
ochotnické divadlo, kdy se zaměřujeme na publikum klidně i
v těch nejmenších obcích. Sem
tam si občas střihneme nějakou
tu přehlídku, kdy se necháme
ohodnotit odbornou porotou,
kde opět zjistíme, co děláme
špatně. Pro nás jsou ale nejdůležitější porotou diváci a pokud
oni jsou spokojení, je to pro nás
nejlepší ocenění. Dva koni na
soutěžní přehlídku určitě nepojedou (směje se).
Premiéra se odehrála 15.
ledna ještě v dobách různých
omezení. Jak na představení
vzpomínáte?
Kamil: My jsme vlastně
uskutečnili takovou malou
předpremiéru, jen pro rodinu
a pár přátel už o trochu dříve.
Potřebovali jsme si na nich vyzkoušet, jestli to celé není blbost. Ale nakonec nás jejich
reakce mile překvapila. Všichni
se skvěle bavili a o to nám šlo. Při samotné premiéře už jsme
tedy neměli ani tak obavy o zábavnost našeho počínání, jako
spíš o to, aby nepřišlo více lidí, než bylo v té době povoleno.
Tedy shromažďování na kulturních akcích do 100 lidí. Nakonec jsme se vešli a představení mohlo v klidu proběhnout.
Moc jsme si premiéru užili a užíváme si každé představení.
Když jsme jenom dva a hrajeme spolu už léta, nemusíme se
úzkostlivě držet scénáře a o to více nás to baví. Snažíme se totiž pobavit nejen diváky, ale i jeden druhého. A to byl i náš záměr. Už předem si vymýšlíme, čím toho druhého dostaneme.

Doufáme, že tato doba temna je již za námi a že bez omezení budeme moci bavit sebe i diváky.
Kdy a za jakých okolností vás napadlo vytvořit vlastní
hru?
Kamil: Náš divadelní spolek má zázemí v MZŠ v Horní
Bříze. Z důvodu covidové karantény byla škola dlouhou dobu
uzavřena i pro vstup veřejnosti, a tudíž jsme se nemohli scházet a zkoušet. Bylo také zakázáno shromažďování více osob.
Po divadelní činnosti se nám ale stýskalo, tak mě napadlo udělat něco, co můžeme nazkoušet jen dva, protože se můžeme
scházet na tvorbu scénáře klidně doma v obýváku. Chtěl jsem
zkusit něco nového, něco kde nebudeme vázáni scénářem
někoho jiného a nejlépe, kde nebudeme vázáni scénářem vů-

Další představení se uskutečnilo 13. března v divadle
Dialog. Mělo vliv další rozvolnění na reakce publika?
Pavel: Myslím, že ano. Po dlouhé době půstu jsou diváci,
ale i herci vděční, že lze zase normálně žít. Možná bychom
- 18 -
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si všichni mohli tuto covidovou dobu dobře zapamatovat a
uvědomovat si i v budoucnu, že nic není tak samozřejmé, jak
jsme si mysleli a více si vážit obyčejných věcí.

Kdy se mohou diváci těšit na další představení?
Kamil: Další představení máme naplánované až na 1. října
v Hromnici, ale snad stihneme domluvit ještě nějaké předtím.

V představení využíváte vcelku objemné rekvizity koní.
Jak se vám s nimi hraje? Kdo je vyráběl?
Kamil: Museli jsme si chvíli zvykat, že jsme poněkud delší,
že se s nimi nebezpečně chodí po schodech a taky se po nějaké chvíli docela pronesou. Ale hraje se nám s nimi dobře a
máme je rádi. Matylda a Ořivoj, jak se naši koně jmenují, jsou
vlastně z 80% z recyklátů (směje se). Jejich základ jsem vyrobil
z molitanových matrací z gauče, který putoval do sběrného
dvora. Ale zevnějšek mají nový. Ušila jim ho moje šikovná
sestra Jaruška Vrbová z Nýřan.

Pavel: Pochopitelně se spolek Osada nijak v tomto období
nefláká. Asi mohu prozradit, že aktuálně jsme začali pracovat
na nové komedii, kterou bychom chtěli divákům představit na
podzim. Myslím, že se diváci mají na co těšit.
Co byste do budoucna popřáli divadlu, zejména tomu
ochotnickému?
Pavel: Určitě návrat. Jsem zvědavý, jaké škody epidemie zanechala a v jakém stavu bude ochotnické divadlo v okolí, kolik
spolků tu dlouhou pauzu přečkalo a bude pokračovat v této
bohulibé činnosti. Nicméně jsme optimisté, proto přejeme
hodně dobrých kulturních zážitků divákům a hodně elánu
všem divadelníkům na prknech, která znamenají svět.

Snad můžeme prozradit, že v každém představení vystupuje jiná princezna. Podle čeho princezny vybíráte?
Pavel: Vždycky si vybereme tu nejsympatičtější a nejkrásnější ženu z publika (směje se).

Děkujeme za odpovědi a moc se těšíme na další kulturní
počin.
Markéta Vodičková

Pavel Mainzer

Dva koni s jednou z princezen

Inzerce:
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Kamil Voráček

Fotky Horní Břízy

Ukažte Horní Břízu v tom nejlepším světle!
Stačí na Instagram nahrát fotku s hashtagem #HorniBriza, my ty nejlepší
repostneme a zveřejníme v HB zpravodaji.
@fotkyhornibrizy
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