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Především menším dětem a jejich rodičům 
byla určena 9 km dlouhá dětská trasa z Louňo-
vic pod Blaníkem přes Laby, Roudný a Libouň 

zpět do Louňovic. Na každé zastávce byly pro 
děti připraveny různé úkoly. 

Po úspěšném zdolání celé trasy a nasbírání 
všech razítek na účastníky čekal v cíli v Louňo-
vicích pod Blaníkem blanický rytíř ve zbroji, 
který všechny slavnostně pasoval na Blanické 
cyklorytíře roku 2016. Od dvorní dámy pak do-
stali na památku diplom.

„Blanický cyklorytíř startoval z Louňovic pod 
Blaníkem podruhé, naposledy jsme akci pořá-
dali v roce 2010. Z našeho pohledu a doufám, 
že i z pohledu účastníků, se letošní ročník vy-
dařil. K tomu přispělo hlavně pro cyklisty ide-
ální počasí, nepršelo, ani nebylo příliš horko,“ 
říká starostka Louňovic pod Blaníkem Růžena 
Kučerová.

V cíli ještě čekalo na velké i malé cyklisty 
občerstvení a pak už se všichni – na kole nebo 
autem – vydali k domovu.

Cyklistickou akci pořádal městys Louňovice 
pod Blaníkem ve spolupráci s Českým svazem 
ochránců přírody Vlašim, městysem Načera-
dec a obcemi Kondrac, Pravonín, Veliš a Os-
trov.

Ivana Křížová
Foto: autorka

BESEDA S PAMĚTNICÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 
V ZŠ NAČERADEC

Další netradiční výuku prožili v dubnu žáci  
9. třídy. Do hodiny dějepisu přijala pozvání paní 
učitelka Hana Dittrichová z Louňovic, pamětni-
ce druhé světové války. 

Paní Dittrichová nejprve jedním dechem 
přiblížila žákům průběh druhé světové války 
v celé Evropě počínaje napadením Polska 
v roce 1939 až po osvobození v roce 1945. 
Poté přešla na události v naší zemi a vyprá-
věla, jaký byl život v tehdejším Protektorátě, 
nakonec nám pověděla zajímavosti z války 
týkající se našeho kraje a přidala i své zážit-
ky. „Jako malému děvčeti mi utkvěla v paměti 
zvláštní chvíle osvobození – to když se setkali 
Rusové s Němci na náměstí v Louňovicích. 
Rusové postupovali od Jihlavy přes Načeradec 
do Louňovic a dál na Prahu a od Vlašimi smě-
rem k Táboru ustupovala německá vojska. Prá-

vě na křižovatce v Louňovicích se obě armády 
střetly. Byla to zajímavá podívaná, jak Němci 
vyskakovali z tanků a prchali do okolních lesů.“

Paní Dittrichová si svým poutavým vyprávě-
ním získala i ty největší „zlobiče“, všichni žáci 
naslouchali se zatajeným dechem. „Představte 
si, že všechno bylo tehdy na příděl, lidem byly 
vydávány potravinové lístky a vy byste dostali 
na měsíc 20 dkg masa, 10 dkg cukroví, 2 kg 
mouky, 2 kg cukru. Na oblečení zase platily tzv. 
šatenky. Dostali byste na rok 1 kg vlny, 2 m látky 
na kalhoty a 2x ročně boty – jedny letní a jedny 
zimní. Děti si mezi sebou boty půjčovaly, jeden 
den šel do školy ten, druhý den zas půjčil boty 
někomu jinému. A ke konci války, když se školy 
zavřely, aby se tam mohly nastěhovat němec-
ké rodiny prchající z východu, chodili jsme si 
pro úkoly do zámku 1x až 2x týdně. A dokážete 

Rytíř ve zbroji slavnostně pasoval všechny 
úspěšné účastníky na Blanické cyklorytíře 

roku 2016.



Pod Blaníkem, roč. XX. (XLII.), čís. 2 – příloha V

si představit, že byste chodili ráno ve 4 hodiny 
pěšky do Vlašimi, abyste byli na 6. hodinu v prá-
ci? Vlašimská kapslovna byla tehdy dobrou pří-
ležitostí k zaměstnání, jelikož se zde vyrábělo 
střelivo pro potřeby války. Němci si ji chránili, 
proto v našem kraji nebyly žádné nálety.“

Ač jindy se žáci nemohou dočkat zazně-
ní školního zvonku, aby mohli prchat domů, 
tentokrát na ukončení hodiny nikdo nedbal, 
všichni nehnutě naslouchali a pokládali paní 
Dittrichové další a další dotazy. 

Učit se dějiny s člověkem, který danou dobu 
prožil, je pro nás všechny velmi obohacující.

Najít takové poklady mezi námi bude ale po-
stupně čím dál tím těžší. A tak moc děkujeme 
paní učitelce Haně Dittrichové, že přes svůj 
věk i další životní těžkosti naše pozvání ne-
odmítla, a tak mistrovským způsobem předala 
žákům vše, co mohla.

Markéta Ryšková
Foto: archiv ZŠ Načeradec

DĚTI ZTVÁRNILY SVĚT POD VODNÍ HLADINOU
AOPK ČR, Správa CHKO Blaník ve spo-

lupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP 
Vlašim uspořádala v letošním roce 25. ročník 
výtvarné a 22. ročník literární soutěže ke Dni 
Země. Soutěže se zúčastnilo 22 základních 
a středních škol okresu Benešov. Porota vybí-
rala celkem z 526 prací, což byl rekordní počet 
v dosavadní historii soutěže. 

Pro letošní ročník organizátoři zvolili téma 
„Svět pod vodní hladinou“. Ve výtvarné části 

soutěže jsme se setkali s obyvateli našich řek 
a rybníků, ale i s mořskými tvory. Děti malovaly 
především obrázky, ale do soutěže se zapojili 
i žáci ZUŠ Votice se svými výrobky z keramiky. 
Žáci ZŠ Zdislavice a ZŠ Křečovice jsou autory 
trojrozměrných ztvárnění vodního světa. Do li-
terární soutěže bylo zasláno 25 prací. Objevily 
se zde básničky, pohádkové příběhy nebo za-
myšleni, ve kterých děti uplatnily svou fantazii 
i smysl pro humor. 

Hana Ditrichová přibližuje dětem ze ZŠ Načeradec dobu druhé světové války.




