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Vladimír Pecha, Dolní Dvořiště
Masky obcemi neobchází,
lidé alespoň vzpomínají

Tancující a poskakující masky v ulicích, hudba,
tanec a zpěv. To vše patří k tradičnímumasopus-
tu. Letos si ho kvůli pandemii koronaviru neuži-
jeme, ale jak je vidět, rádi namasopustní veselí
zavzpomínáme. Stejně jako Vladimír Pecha, který
nám do redakce zaslal snímky z loňskéhomaso-
pustu v Dolním Dvořišti. Děkujeme!
Také vám chybí dovádění rozvernýchmasek?
Zavzpomínejte a pošlete nám fotky z průvodů
z uplynulých let na e-mail klara.alesova
@denik.cz nebo leona.frohlichova@denik.cz.
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V ateliéru vdechují život starým fotkám
ZUZANA GABAJOVÁ

Český Krumlov – Oblíbené
focení v dobových kostý-
mech ani prohlídky se teď v
unikátním secesnímMuseu
Fotoateliér Seidel v Českém
Krumlově nekonají, přesto
tam je živo. V době covidové
přišel ateliér s novou služ-
bou.
Maličké, zašedlé nebo i

odřené fotografie ze starých
alb se během chvíle promění
v něco, co si každý rád pověsí
doma na zeď. U Seidelů, v
muzeu, které sídlí v domě z
roku 1905, v jehož podkroví
se ukrývá ateliér slavného
„fotografa Šumavy“ Josefa
Seidla, se o to postarají zku-
šené fotografky.
„Velkou část archivu, který

obsahuje na sto dvacet tisíc
snímků a negativů, už se
nám podařilo digitalizovat,
máme tak zkušenosti s retuší
a úpravou fotografií, a tak
jsme své služby nabídli ve-
řejnosti,“ vysvětlila Kristina
Zavala. „Dokážeme vylepšit a
zvětšit i ty nejmenší foto-
grafie, které mají lidé doma.“
To platí i pro staré černo-

bílé negativy, i z nich dokáží

fotografky vykouzlit velko-
formátové obrazy. „I z malič-
ké fotky jde kupodivu udělat
pěkná A4, není v nich totiž
digitální šum a fotky nejsou
po zvětšení zrnité, jak se
stává u digitálních fotek,“
dodala Klára Sváčková.
V tradici „fotografického

básníka Šumavy“ Josefa Sei-

dela připravilo Museum také
výběr těch nejoblíbenějších
snímků Českého Krumlova a
Šumavy ke zhlédnutí v nové
galerii na svých webových
stránkách, kterou průběžně
bude doplňovat o další zají-
mavé záběry, aby měli ná-
vštěvníci důvod se k ní vra-
cet.

„Každý si může kousek
Seidelova starého Krumlova
či Šumavy pověsit doma,“
doplnila Kristina Zavala.
„Známé i neznámé záběry
můžeme vytisknout a zará-
movat.“

VZPOMÍNKY JAKONOVÉ. Vyretušované snímky v krumlovském
muzeu na přání také zarámují. Foto: Museum Fotoateliér Seidel

Jako nové

Takto u Seidelů dokáží oživit
starou fotku. Stačí se domluvit
přímo vmuzeu na telefonním
čísle 736 503 871 či na info
@seidel.cz. Foto: www.seidel.cz

Očkovací centrum je připraveno. Brzy zahájí
ZUZANA KYSELOVÁ

Český Krumlov – Očkovací
centrum ve sportovní hale ve
Chvalšinské ulici v Českém
Krumlově je komplet připra-
vené. Jeho dveře jsou zatím
uzavřené, ale pro první re-
gistrované klienty se otevřou
příští týden.
„Očkovací centrum je

komplet vybavené,“ potvrdil
Vojtěch Remeň, člen před-
stavenstva krumlovské ne-
mocnice, pověřený jejím ve-
dením. „Soustava kójí je do-
plněná nábytkem, zdravot-
nickýmmateriálem, techni-
kou, vše tam je. Máme po-
hromadě i potřebná povolení
úřadů. Co nás nyní brzdí, je
malémnožství vakcín.“

Během příštího týdne ne-
mocnice očekává dodávku
více než 400 vakcín. A právě
na jejich proočkování zdra-
votníci chtějí využít očkovací
centrum. „Centrum na to
otevřeme jeden den v týdnu,
pravděpodobně ve čtvrtek,“
míní Vojtěch Remeň. „To
bychom chtěli naočkovat
všechny zájemce starší 80 let
zaevidované v registru.“
Vlastní očkování bude le-

žet na zdravotnících, ale s
nemocnicí spolupracuje i
město aměstské organizace,
které poskytnou dobrovol-
níky. „Ti nám pomohou na-
příklad u vstupu do centra
s korigováním příchozích a
také s administrativou v re-
cepci,“ vysvětluje Vojtěch

Remeň. „Pak si zájemce pře-
berou naši zaměstnanci, náš
lékař, naše sestřičky. A na
konci naši zaměstnanci bu-

dou vydávat certifikáty a lé-
kařské zprávy. Tam také na-
očkovaní lidé počkají patnáct
minut pro případ, že by se
objevily nějaké účinky vak-
cíny.“ Očkování vypukne
hned v sedm hodin ráno a
centrum bude v provozu osm
hodin. Na Českokrumlovsko
nyní míří vakcíny firem Ast-
raZeneca a Pfizer. „Ve čtvrtek
budeme očkovat Pfizerem,
čili vakcínou, která je tady od
začátku. A vakcíny AstraZe-
neca využijeme na očkování
zdravotníků,“ říká Vojtěch
Remeň.
Kdy se centrumOčko ote-

vře znovu, není zatím jisté, to
závisí na dodávce vakcín.
Mezitím pokračuje očkování
v krumlovské nemocnici.

KOČKOVACÍMUCENTRU na-
vedou zájemce cedule umístě-
né po cestě. Foto: Deník/Z. Kyselová

Prapory odkazují na historii

Přídolí – Na pěkný
sál na radnici zdobe-
ný v historickém du-
chu jsou hrdí Přídol-
ští. Dům býval farou.

A nyní má v sále v patře vedení města připravené po-
zoruhodné historické prapory, které sál, jenž slouží i
jako obřadní síň, ozdobí.
„Podařilo se nám zapůjčit od farnosti tyto dva církevní
prapory, které byly součástí každémše,“ ukazoval sta-
rosta Vítězslav Jílek. „Nechal jsem je očistit a chtěli
bychom je tu vystavit ve
vitríně. A velmi zajímavý
je pro nás další prapor, a
to prapormístních cechů
z roku 1892. Našli jsme
ho v kostele. Nechali
jsme ho vyčistit a opravit
a ten tu vystavíme také.“
(vpravo dole) (zuky)

CÍRKEVNÍ PRAPORY ukazuje starosta Přídolí Vítězslav Jí-
lek. Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Rozloučení – oprava
Český Krumlov:

16.2. Ludmila Neřoldová, nedožitých
96 let, Český Krumlov;

Omlouváme se, v pátek jsme nedopatřením neuvedli
jméno paní Ludmily správně. (zuky)

Krmíte cizí zvířata? Velká chyba
Velbloud umírající v bo-
lestech po požití cukru.
Kůň, který se nafoukl po
pečivu i další divoká zví-
řata trpící po „nevinné“
návštěvě přikrmovačů. To
je obrázek posledních dní,
kdy se lidé uchylují k pří-
rodě, ale často jí nechtěně
svým počínáním škodí.

Jižní Čechy – Nevhodné kr-
mení zvířat návštěvníky zoo
nebo kolemjdoucími v ze-
mědělských či zájmových
chovech je dle zoologa On-
dřeje Kotta ze Zoo Tábor
smutným českým evergree-
nem. „Veřejnosti se dlouho-
době nedaří vysvětlit fatální
následky, které touto krato-
chvílí mohou způsobit. Kaž-
doročně zbytečně uhyne
množství zvířat,“ připustil.

Tzv. dopřávači nebo krmiči
se objevují i v zoo. „Nezřídka
se setkáváme s agresivními
reakcemi i při slušném ob-
jasnění jejich rizikového
a zakázaného jednání,“ řekl.
Nedávno na ně přitom do-

platil velbloud Alibaba ve
výběhu v Hluboké u Boro-
van. Velbloudmá složitý trá-
vicí systém se třemi žaludky.
„Při nadměrném požití ener-
getické nálože dojde v trávi-
cím traktu k nezvratným

změnám a kolapsu,“ upřesnil
zoolog.
Zbytečně umírají i koně,

kteří nemohou zvracet a po-
žití nevhodné potraviny je
pro ně rizikové. Své o tom ví
také chovatelka velbloudů
z Chýnova, Žaneta Krátoško-
vá, která rozhodně doporu-
čuje nekrmit nikdy a ničím.
Například při podání peči-

va dochází u velblouda, který
je přežvýkavec, k ucpání ža-
ludků. Funkce bachoru se
zastaví a zvíře netráví.
„Zjistím-li to včas, ihned vo-
lám veterináře, aplikujeme
injekce, kapačky a do vel-
bloudamusím nalít mnoho
litrů speciálního nálevu.
Léčba trvá zhrubaměsíc a je
asi padesátiprocentní šance
na jeho záchranu,“ uzavřela
chovatelka. (lep)

KRMENÍ ZVÍŘAT je nebezpečný zlozvyk, kolik jich ještě přijde
o život, než to lidé pochopí? Foto: Josef Böhm
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