


h ÚVODNÍK h

Madonna, Sharon Stonne, Michelle Pfeiffer, Martina Bártová – ano,
padesátnice, které nadále zůstávají krasavicemi. Teď v březnu tedy také
Barbie! Ikona holčičího klišé! Obličejíček bez vrásky, tělíčko bez
faldíčků, prsíčka až pod bradou – sen všech plastických chirurgů... a jejich
zákaznic – oslaví 50. narozeniny!

Jenže stáří prostě do Barbinina Universa nepatří. A patřit
nebude! Stejně jako rodiče, babička s dědou, tchýně, děti...

A manžel, který večer co večer kouká na televizi, odkládá
ponožky na gauč a láhev od piva vedle gauče.

Barbie nemá starosti, neplatí složenky, je singl, bohatá,
má dům a pouze sličné kamarádky. Ano, Ken (přítel, bratr?)
se taky občas objevuje jako doplněk k zimní výbavě, ale
jinak... žádný rodinný stres, a pokud už zaměstnání, mohli
jsme Barbie spatřit v rolích modelky, letušky, baletky,
kosmonautky, rockové hvězdy, lékařky – tedy v povoláních,
která jsou prestižní a po kterých toužíme... Chápejte, Barbie
s kýblem a hadrem na podlahu zjevně asi nebloudí
v představách třináctiletých holčiček.

Blondýnka, nekonečné nohy, vosí pas, nezdolný
plastikový úsměv na tváři. Bloudi antropologové se rozčilují, že míry
Barbie odpovídají těm ženským v poměru 99– 46–84. A že si tak holčičky
vytvoří nezdravý pohled na proporce ženské postavy. No a co?!! Tak holt
bychom nemenstruovaly a nejedly! Ale byly bychom takové, jaké nás
chcete mít, pánové! Zbytečně v roce 2003 výrobci zkrátili Barbíně nohy
a zesílili pas. A v roce 2005 o 10 % zvětšili její hlavu. K čemu, prosím
vás? Barbie stejně nezačala myslet!

Už dávno není navlečená jen v plavkách, její rozličné šatičky se dají
rozpínat a zapínat, převlékat, přezouvat, Barbie oblékají světoví módní
návrháři, takže nosí šaty od Armaniho i Versace, a svého zpodobnění
v podobě panenky se dočkaly BB, Twiggy nebo Claudia Schiffer...
přiblížila se módě Jackie Kennedyové či  napodobovala seriálové hrdinky

Dallasu a Dynastie, diskomódu a dnes nepohrdne módou od Benettona či
Burberry a dalších. Barbie se našla i v jiné barvě pleti, takže od roku 1980
už má svou hispánskou či afroamerickou verzi.

Barbie pochází z Německa. Narodila se jako kreslená komická figurka
obrázkového časopisu v roce 1950, ale už tři roky poté byla vyrobena

první panenka a do roku 1964 se jich prodalo kolem
130 000 kousků. Vlastníci firmy Mattel, Ruth
a Elliot Handler, objevili německou Lilly na cestě
Evropou a hned ji adoptovali. Na výstavě hraček
v New Yorku 9. března 1959, nazvána po dcerce
Barbaře – Barbie, ji poprvé předvedli Americe.
A zbytek už je milionářský pohádkový sen o té jediné
a pravé od Matella...

Ale nevěřte tomu, že tak naivní, bez hlubších
zájmů, hloupé a infantilní módě podléhající, jsme
jenom my ženy a dívky moderního věku.
První panny v roli modelky měli ve Francii už ve 13.
století, v 16. století rozdávaly francouzské švadlenky
hadrové panenky v oblečcích svým přítelkyním

a demonstrovaly na nich nejnovější módní trendy... zatímco my dnes
listujeme módními časopisy. A první vystřihovací panenky se zásobou
oblečků a dalšího nezbytného vybavení jste si mohly koupit už v roce
1800.

Stejně, ta jediná Barbína, kterou jsem kdy někomu záviděla, se
jmenovala úplně jinak. Patřila mé kamarádce Jitce. Hrály jsme si s ní na
dece v trávě a já obdivovala Jitčina dědečka, zuřivého a zarytého
zahradníka, který z uloveného nepřítele – krtka – vyčinil a ušil pro Jitčinu
panenku kožíšek. Možná to byl jediný kožich z pravé kožešiny, který si
na světě nějaká Barbína dovolila nosit. 

A snad už si to tam někde v nebi krtek s dědečkem Špatenkou vyříkali
a odpustili... 

h SPOLEČENSKÁ KRONIKA h
BLAHOPŘÁNÍ

Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje občanům, 
kteří v měsíci březnu 2009 oslaví významná výročí

Rotschedlová Anna Hluboká 91 let
Havlová Františka Hluboká 90 let
Tlamsová Marie Munice 85 let
Štěpánek Rudolf Hluboká 80 let
Vlček Jiří Hluboká 75 let
Pešková Kristina Hluboká 75 let
Šťastná Anna Hluboká 75 let
Maršán Josef Hluboká 75 let

 
V měsíci březnu oslaví 60 let společného života Diamantovou svatbu

manželé Miroslav a Marie Janátovi  z Hluboké nad Vltavou.
Do dalších let přejeme dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu

Narodili se Opustili nás
Miroslav Dvořák Vachelová  Anna Hluboká 
Hluboká nad Vltavou Bartušková Božena Poněšice

Lískovcová Františka Hluboká
Šimonová Pavla Hluboká
Martincová Matylda Hluboká
Pourová Marie Líšnice

Událost měsíce: 

Zasedání 27 ministrů zahraničí evropských zemí 

na zámku Hluboká. Schůzka se koná ve dnech 27. a 28. března. 
Ministři přiletí v pátek dopoledne, ve 13 hodin začnou jednat. 

Skončí ve 23 hodin slavnostní večeří. V sobotu jednání uzavřou 
ve 12 hodin a ze země odletí. Doprovázet je budou manželky. Setkání

se říká také Gymnych, podle stejnojmenného německého zámečku, kde
podobnou schůzku pořádali poprvé. Za ministry dorazí minimálně
300 zahraničních novinářů. Neočekává se podpis žádného usnesení

nebo smlouvy, protože setkání má neformální charakter.

K O S M E T I K A    V I T A L I S
 

----------------  Marie  Kovářová  ------------------

J I Ž    7    L E T    V Á M     N A B Í Z Í

� Kompletní péči o pleť � Barvení řas, obočí a úpravu obočí
� Speciální pudrové, kolagenové  a matrigelové masky

� Ošetření poprsí, dekoltu
� Make – up – denní, večerní, svatební, konzultace líčení 

� Depilace teplými vosky
� Kaviárová kůra, brusinková kůra a další 

� Relaxační masáž, mikromasáž očního okolí, masáž tlakových bodů,
masáž trapézového svalu

Přístroj COMBY AIR – prokrvuje, vypíná povadlou pleť a vrásky
Použití lávových kamenů při kosmetické péči
Novinka – Masáž lávovými kameny – Hot Stones

Sedmým rokem používám a prodávám německou kosmetickou firmou
JANSSEN Cosmeceucital specializující se na profesionální pěstící
kosmetiku.

Fotodepilace –  trvalé odstranění
veškerých chloupků
Studený parafín na ruce

*  PRODEJ  POUKÁZEK  *          
*  *  * JARNÍ AKCE  *  *  *  

* PRO NOVÉ KLIENTY *

* Při kompletním ošetření pleti, 
parafínový zábal rukou  ZDARMA *

KOSMETIKA VITALIS – Marie  Kovářová, tel.: 607 505 205
Masarykova 971, Hluboká nad Vltavou 

E-mail: kovarovam@email.cz    www.kosmetikavitalis.webnode.cz
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Návštěva ministrů na Hluboké - co můžeme očekávat?
Restaurace otevřou do noci, dopravu neomezíme

Už v lednu dostali majitelé hlubockých restaurací, obchodů, hotelů
i galerií dopis od starosty Tomáše Jirsy, kde je jednak informoval
o březnové události, která město čeká, a žádal je, aby v době zasedání
ministrů nechali své podniky déle otevřené. Také český ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg se starosty osobně ptal, zda bývají na Hluboké
podniky otevřené dlouho do noci, aby si hosté mohli po celodenní práci
zajít odpočinout.

Starosta Tomáš Jirsa uvedl, že si vážíme rozhodnutí vlády, aby se
zasedání konalo mimo Prahu a právě u nás. Pro Hlubokou bude tato akce
obrovskou reklamou.

Zasedání se obyvatel města příliš nedotkne
Naopak, naši obyvatelé mohou jít do všech restaurací do dvou do rána,
mohou využívat déle otevřených obchodů. Všude po městě se budou moci
volně pohybovat. Jediným uzavřeným prostorem bude cesta k zámku,
hotel Štekl, zámek a Alšova jihočeská galerie. Tomu musíme rozumět,
protože sem přijedou nejvyšší ústavní činitelé 27 zemí a musí být
uchráněni před potenciálním nebezpečím. Po tyto tři dny nebude místním
dovolen vstup na zámek. Starosta doufá, že to lidé pochopí a nebudou se
kvůli tomu zlobit. Chystána nejsou ani žádné dopravní omezení.

Ministři budou zcela mimořádně bydlet sami ve Šteklu, zatímco jejich
ochranky se ubytují dole v městečku. To nebývá obvyklé. Právě o to více
hlídaný bude hotel, zámek a okolí. Střežení celého areálu je složitá
logistická akce pro policii a pro ministerstvo vnitra. Město Hluboká s tím
naštěstí nemá nic společného. Ale jsme mírumilovná země a Hluboká je
mírumilovné městečko, takže starosta si je jistý, že k žádné mimořádné
události nedojde.

Koordinaci celé akce zajišťuje Úřad vlády a během příprav přijíždějí
zástupci Úřadu vlády nepravidelně k nám na hlubockou radnici. Město
jim pomáhá zařizovat ubytování a jiné nutné provozní věci, samozřejmě
se jim snaží vyjít vstříc. Spolupráce funguje dobře.

Ministři se zdrží dva dny. Na otázku, jestli vůbec uvidí naše
město, starosta odpověděl, že první den zasedání skončí
slavnostní večeří v jedenáct hodin. Pak teprve budou mít volno.
Druhý den zasednou, naobědvají se a odletí pryč. Zdá se, že
z našeho města neuvidí mnoho. Jejich manželky ovšem mají
plánované výlety a více času.

Prázdné komnaty už čekají
Správa zámku Hluboká je v plných přípravách na březnové
zasedání 27 ministrů zahraničí, které bude zámek hostit.
Dokončuje se obnova toalet, komnaty prvního patra, kudy vede
hlavní prohlídková trasa, jsou už prázdné.

Komnaty budou hostit 80 až 100 lidí, tedy ministry, jejich
doprovod a realizační týmy. Ve dnech 27. a 28. března v nich
zasedne 27 ministrů zahraničí evropských zemí, osm ministrů zemí ze
západní části Balkánu a několik evropských komisařů při neformální
schůzce.

Z asi dvaceti místností hlavní prohlídkové trasy vynosili zaměstnanci
správy zámku kolem tisícovky předmětů do depozitářů. Na svém místě
zůstaly pouze těžké kusy nábytku. Úřad vlády, který zajišťuje celou
organizaci akce, si pokoje vybaví vlastním nábytkem. Náročným úkolem
z hlediska památkové péče je vytápění pokojů. »Textil, kůže ani dřevo
nesnesou velké teplotní výkyvy. Zároveň je důležité i průběžné
provlhčování vzduchu. V době zasedání bychom vlhkost chtěli držet mezi
40 a 55 procenty, teplotu na dvaceti stupních,« vysvětlil ředitel
jihočeských památkářů Petr Pavelec.

Mobiliář vyklízelo 10 až 15 lidí. Vrátit věci na původní místo bude ještě
složitější, říká kastelán zámku Miroslav Pavlíček. Důležitá byla také
obnova secesních toalet, která byla ovšem plánována i bez ohledu na
zasedání.

Vláda uhradí ztrátu vstupného. V březnu dojde ještě na prořezávku
stromů v parku, kde vyroste jakési stanové městečko pro novináře,
záchranáře, hasiče a policii. Celkové náklady na stavební práce a přípravu
zasedání se zatím pro památkáře pohybují kolem osmi set tisíc korun.

Událost podobného druhu zámek ještě nezažil. Ze známých osobností
jej navštívil mladičký budoucí císař František Josef I. v roce 1847, kdy se
pokládal základní kámen při přestavbě do současné podoby. 

Ve 20. století se na Hluboké zastavila třeba Milada Horáková nebo Hana
Benešová. Vystřídali se tu také někteří dělničtí prezidenti jako Antonín
Zápotocký, Antonín Novotný nebo Ludvík Svoboda. Přespal tady
dokonce Leonid Brežněv, ale vždy to byly návštěvy neformální a mnohem
menšího rozsahu.

Akce se dotkne také Alšovy jihočeské galerie. V zámecké jízdárně by
měl stát velký stan pro novináře.

Zatímco zámek se chystá na to, aby dobře pohostil ministry, pro město
pod ním je důležitější přítomnost asi tří set novinářů z celé Evropy.
»Pokud se bude dít něco mimořádného ve světě, může jich dorazit až pět
set. Chceme se jim ukázat v tom nejlepším světle. Takže tam, kde bývá
občas muzika, tam ji uslyší,« uvedl starosta Tomáš Jirsa. Pro novináře tak
město chystá třeba i speciální autobusy, které je budou vozit na prohlídky
do blízké Staré obory nebo do lihovaru v Poněšicích.

Město událost využije také k velkému úklidu. »Vyměníme zrezlé
dopravní značky, doplníme informační panely a mapy. Budějovičtí nám
napsali seznam nedostatků, které my, co tu žijeme, nevidíme,« dodal
Tomáš Jirsa. Tak se přišlo například na záhadné zmizení kopie historické
telefonní budky, která stávala před hotelem Štekl. Zatímco nikdo
z místních ji nepostrádal, Budějovickým hned chyběla.

Hlubočtí možná litují, že se jejich město nezapíše do dějin schválením
nějakého významného usnesení. »To se na neformálních schůzkách
nestává, druhý Lisabon z nás nebude,« potvrdil Tomáš Jirsa.

Akce uzavře zámek i park. Provoz zimní prohlídkové trasy končí
28. února, brány se znovu otevřou nejpozději 12. dubna. »Sezónu
zahájíme tak, jak jsou lidé zvyklí,« uvedl kastelán zámku Miroslav
Pavlíček.

Manželky ministrů uvidí Český Krumlov a Vyšší Brod
Přijímací salon na zámku zůstane vstupní místností a komunikačním
uzlem i v době schůzky ministrů. Hlavní jednání bude hostit zámecká
knihovna a takzvaná Velká jídelna. V menším kuřáckém salonu se bude

podávat občerstvení, další
komnaty použijí státníci
k uzavřeným dvoustranným
jednáním.
Zcela samostatnou pracovnu

bude mít na zámku na krátký
čas i český ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg, který
pochází z orlické větve
šlechtického rodu, jemuž
zámek patřil před zestátněním
prostřednictvím zvláštního
zákona Lex Schwarzenberg
z roku 1947. Jeho kanceláří se
s t an e  ložn ice  kn ěž n y

Eleonory, ve které při stěhování památkáři ponechali rozměrnou postel.
»Místnost mi vybral protokol, já jsem neměl možnost volby,« řekl Karel
Schwarzenberg.

Spolu s ministry dorazí na Hlubokou i jejich manželky. Zatímco
politici krásy jižních Čech neuvidí, jelikož téměř neopustí uzavřený areál
zámku, pro jejich protějšky chystá Úřad vlády program. Manželky se
pojedou podívat do Českého Krumlova a do kláštera ve Vyšším Brodě.
Je to krásná stavba, a z jihočeských památek stále trochu opomíjená.

Ministři budou jíst přímo na zámku, oběd pro jejich ženy zajišťuje
hotel Štekl, kde budou všichni bydlet.

Přesné menu zatím známo není. Druhého března na schůzce
s ministerstvem zahraničních věcí, se na něm mimo jiné domluvíme,
uvedla ředitelka hotelu Renata Suchomelová. V hotelu již na vlastní
náklady vymalovali, opravili věžičky, upravili chodníky, dozařídili pokoje
i restauraci, do pokojů přišlo nové ložní prádlo.

Všichni na Hluboké jsou tak v očekávání schůzky vrcholných politiků.
Můžeme být pyšní, že právě naše městečko se stane místem, které se bude
objevovat ve zprávách, novinách a v televizi. A pokud se ministrům bude
u nás líbit, třeba příště přijedou i s rodinou... Inu, jsme světoví – a pravda
je, že máme lidi usměvavé, taxikáři u nás nekradou a v restauracích
nacházíme domáckou pohodu. Tak ať si to tady ministři hezky užijí.
Informace převzaty z denního tisku a zdrojů blízkých Zpravodaji
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h ZPRÁVY Z RADNICE h

Z jednání rady z19. ledna 2009

O Rada znovu projednala návrh rozpočtu na rok 2009. Do návrhu byly
ještě zapracovány některé další akce.
O Rada města souhlasí s konáním cyklistického závodu MTB Rallye
Vltava v sobotu 18. 4. 2009 od 10 – 17 hodin. Uzavírka města jen po
dobu závodu.
O Od ledna 2008 byla mezi městem a panem Vladimírem Kösslem
uzavřena smlouva o zajištění vybraných veterinárních asanačních
činnostech. Na základě této smlouvy zajišťuje pan Kössl zcela
bezproblémově odchyt zaběhnutých zvířat, především pak toulavých
psů a další činnosti, především odklizení a likvidaci mršin, atd. Takto
zajištění psi jsou umisťováni do záchytných kotců a následně vydáni
vlastníkovi (v případě, že se přihlásí) nebo svěřeni do péče a následně po
uplynutí zákonné lhůty darováni náhradnímu chovateli. V případě, že se
přihlásí vlastník, je povinen uhradit veškeré náklady, které městu v
souvislosti s odchytem a dočasnou péčí vznikly. Pokud je pes vydáván
náhradnímu zájemci jdou tyto náklady k tíži města. Aktuální informace
také naleznete na stránkách www.animal-rescue.cz. Kontakt na MÚ:
387001321 nebo na firmu Animal RESCUE, odchytovou a asistenční
službu: 777214680, info@animal-rescue.cz

Golfový klub Hluboká nad Vltavou 
přijme do pracovního poměru 

recepční. 

Nástup v druhé polovině března 2009.
Požadujeme: SŠ vzdělání, znalost práce na PC (MS Office),

znalost Aj, Nj, komunikativnost, spolehlivost,
 flexibilita, kladný vztah ke sportu.

Životopis zasílejte na: recepce@golfhluboka.cz
Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Tomášková, tel.: 774 929 599

Jan Pirgl
skoro celý rok, od loňského dubna připravuje titulní strany pro

Hlubocký zpravodaj. 

V březnu bude v Českých Budějovicích, v Domě U Beránka, Krajinská
35, vystavovat své práce. 

Přijďte se podívat na krásné fotky!

Penzion Bezdrev se díky dotaci znovu otevře
Novomanželé oddaní na Zámku Hluboká nad Vltavou budou mít od
května ještě těžší rozhodování, kde svatbu oslavit. Právě v květnu totiž
bude dokončena kompletní rekonstrukce penzionu Bezdrev, na kterou
přispěla téměř osmimilionovou dotací Evropská unie. 

Objekt penzionu byl vybudován na začátku devadesátých let
rekonstrukcí staré rybářské bašty. Postupem let ale objekt chátral, až byl
předešlý vlastník nucen penzion uzavřít. Nesplňoval totiž hygienické ani

technické normy. Před pár lety budovu získal nový vlastník, který ji chce
znovu využívat v oblasti cestovního ruchu. 

»„Chceme penzionu vrátit slávu, kterou zažil v devadesátých letech.
Hosté byli vždycky nadšení z okolního prostředí i služeb penzionu,«
uvádí Vlastimil Miller, který objekt nyní vlastní. Penzion se totiž nachází
na zalesněném poloostrově druhého největšího rybníka v jižních Čechách.
»Provést kompletní rekonstrukci bylo nad naše vlastní finanční možnosti,
proto jsme se rozhodli zažádat o dotaci z Regionálního operačního
programu Jihozápad. Žádost byla  naštěstí úspěšná,« dodal Vlastimil
Miller. Celková rekonstrukce si vyžádá téměř osmnáct milionů korun. 

V rámci projektu dojde k rekonstrukci a rozšíření objektu penzionu
Bezdrev. Penzion bude nabízet 28 lůžek a 60 míst k sezení v restauraci.
Navíc bude možné část restaurace oddělit a uzpůsobit pro potřeby
firemních školení, školních srazů nebo svateb.

Projekt Přístavba a rekonstrukce penzionu Bezdrev je
spolufinancován Evropskou unií.

Pochvala

»Velká« narozeninová akce, která se konala nedávno sobotu v hotelu
Bakalář, byly šedesátiny mého přítele Jiřího a moje padesátiny, kterýchžto
se, doufám, dožiju až za 3 týdny. Akce neměla chybu, všichni se dobře
bavili, jídlo bylo bezvadné, kapela a obsluha skvělé. Mně se splnilo velké
osobní přání –  zažít opět po 30 letech »mého« Jiřího při hře na bicí, tak,
jak jsme se před lety vlastně poznali při zkouškách kapely. A další dárek
– stejného druhu – jsem dostala od dědečka slečny, s níž chodí náš mladší
»mladej«. Po 12 letech si opět fouknul do trumpety a zahrál pro MNE
a ostatní na mých narozeninách. 

Opravdu to byla velmi, velmi zdařilá akce, nezakouřeno, větráno, jídlo
čerstvé, teplé a chutné, pivo dobré. I můj starší syn ocenil kvalitu obsluhy
a nechal obsluhujícímu výčepnímu pořádný bakšiš – ani jsem o tom
nevěděla, výčepní se druhý den sám pochlubil. A zasloužil si ho! Jestli by
na této úrovni šéfová zajišťovala  v budoucnu i jiné akce, myslím si, že by
Bakalář opravdu »vstal z mrtvých«. A ona se snaží, aby bylo tohle
zařízení finančně dostupné běžným lidem. Přitom spokojení mohou být
i náročnější hosté.

Nikdo se nepopral, byla dobrá nálada, pěkná muzika a příjemný
závěrečný součet. Já i Jiří ze své pozice pořadatele můžeme tenhle »lokál«
doporučit. Nároky hostů jsou individuální záležitost, ale jelikož se řadíme
mezi tzv. obyčejné lidi, tady jsme se setkali opravdu s ochotou a
maximální vstřícností ze strany personálu. Kuchyň je nově
vybavená,v nerezu a čistá se šikovným,mladým a sympatickým kuchařem
– za grilovaná křidýlka by si prý, dle vyjádření stolovníků, zasloužil Řád
zlaté vařečky.

Berte tuhle moji zprávu jako příspěvek pro podporu snahy současné
paní vedoucí Bakaláře o znovuvzkříšení jeho dobrých služeb i pověsti.

Zdraví všechny »předčasná« padesátnice Martina Bártová
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Zchátralý jezdecký areál získal dotaci

Dvůr Vondrov
proslulý svými

stájemi a chovem
koní je jednou

z nejvýznamnější
památek

Jihočeského kraje.
Je však ve velmi

špatném
technickém stavu.

To se ale nyní
změní díky projektu
za více než čtyřicet

milionů korun,
který část objektu

zrevitalizuje.
Na stavu jezdeckého areálu se podepsal čas a nyní je po technické stránce
v zanedbaném stavu. Investor sice postupně opravuje některé části
objektu, ale převážná část prostor je stále původní a ve velmi špatném
stavu. 

Některé z částí objektu sice byly před rokem 1989 částečně opravovány,
ale to bylo spíše na škodu. Dřívější rekonstrukce byly velmi nešetrně
provedeny. Například v případě cest byl původní kámen nahrazen
betonovými deskami, které jsou tady dodnes. Proto se majitel objektu
rozhodl provést v tomto roce revitalizaci části areálu. Na tu získal téměř
třicetimilionovou dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad.
»Dojde k opravě fasády na stájích a sýpce a opravě zpevněných cest,
které kazí vzhled tohoto historického objektu,« uvedl Jan Šmidmayer ze
společnosti G-PROJECT, která pro Dvůr Vondrov dotaci získala. 

V současné době jsou na Dvoře Vondrov nabízeny jezdecké kurzy pro
začátečníky i pokročilé, ustájení a ošetřování soukromých koní či
pořádání jezdeckých akcí. Realizace tohoto projektu umožní v těchto
aktivitách pokračovat. 

Název projektu: Dvůr Vondrov – revitalizace historické památky
Celková výše rozpočtu: 40 516 933 Kč

Dotace z ROP NUTS II Jihozápad: 29 621 623 Kč 
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2008

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2009
Realizátor projektu a příjemce dotace: AGRIPROD CZ a.s.

Projekt Dvůr Vondrov – revitalizace historické památky je
spolufinancován Evropskou unií.

Klub maminek Andílek
Místo volného času pro rodiny s předškolními dětmi

Žižkova 247, Hluboká nad Vltavou

Stálý program:
Dopoledne Odpoledne

pondělí 9:00-11:30 Batolátka 16:00-17:00
Výtvarný kroužek pro předškoláky přihlášky na tel. 721 948 294
úterý 9:30-11:00  Mimísek (Jana) Hopsadlo 
středa Nepravidelné akce Nepravidelné akce
čtvrtek 9:00-11:30  Tvůrčí dílna 
pátek 10:00-11:00 Angličtina (Hanka)

Akce:
Středa 4. 3. od 16:00  – Maškarní minibáleček, vstupné 30/40 Kč

17. – 19. března – Bazárek  –  jaro, léto

Co přijímáme k prodeji: dětské oblečení, chůvičky, těhotenské oblečení,
sportovní potřeby pro děti do 6 let (tříkolky, brusle,...)
Mateřské centrum může pozastavit příjem větších věcí, a to z důvodu
omezení velikostí prodejního prostoru. (domluva na místě)
PŘÍJEM věcí proběhne v pondělí 16. března  8.30 – 11.30
Věci musí být čisté. Každou věc je třeba označit lepičkou s cenou a číslem
(dle vyplněného formuláře – k vyzvednutí v KM nebo na vyžádání
e-mailem) PRODEJ věcí proběhne 17. – 19. března v době od 8.30 –
11:30 a 14:30 –  17.30 hod.

VÝDEJ věcí proběhne v pondělí 23. března  8.30 - 11.30
Zároveň bude provedeno vyúčtování za prodané věci.

Mateřské centrum si bude účtovat poplatek 30 Kč za jednoho
prodávajícího a 10 % z ceny každé prodané věci.

Více na www.klubmaminek-andilek.estranky.cz
 nebo na tel 721 948 294, 777 817 515

WIPOCO BAZAR
Dobrovodská 130, České Budějovice 

 tel. 387 413 718

Již 10 let nabízíme věci všeho druhu, 
pro každého dostupné.

Sháníte nějaký dobrý nákup,  nebo jste momentálně
knapp při penězích a nebo jste jednoduše zvědaví??

Tak jste u nás velmi dobře. 
Nabízíme pro každého něco.

Použitý nábytek, 
ložnice, kuchyně i kuchyňské díly, stoly, židle, 

sedací soupravy, věci do domácnosti všeho druhu.
otevírací doba

po–pá 9.00 – 18.00     so 9.00 – 13.00

Hlubockým předškolákům zmodernizují třídy

Sloučit provoz mateřské školy ze dvou objektů do jednoho se rozhodla
Mateřská škola Hluboká nad Vltavou. Umožní to více než
šestnáctimilionová dotace, kterou mateřská škola dostala z Regionálního
operačního programu Jihozápad. 

Konkrétně se jedná o sloučení MŠ Ruská a MŠ Pražská pouze do
budovy MŠ Ruská. »V současné době provozujeme mateřskou školu ve
dvou objektech, které jsou od sebe dost vzdáleny. To je velký problém jak
organizační, tak i personální. Například jeden objekt mateřské školy v
Pražské ulici nedisponuje dostatečně prostornou zahradou, takže
prakticky denně dochází k nezbytnému nebezpečnému přesunu děti do
prostor zahrady druhého objektu v Ruské ulici« nastiňuje problém
ředitelka mateřské školy Daniela Remtová. 

Do obou budov navíc nebyly v posledních letech investovány téměř
žádné peníze, pouze byly plynofikovány. Současný kritický stav budov si
už vyžádal výjimku Krajské hygienické stanice do doby provedení
stavebních prací. 

Projekt, který probíhá už od srpna loňského roku, umožní sloužit
provoz z původních dvou objektů pouze do jednoho objektu v Ruské
ulici. A to díky rozšíření této budovy o dvě nové třídy a kompletní
rekonstrukci a modernizaci budovy. Součástí projektu je i nákup nového

vybavení, které zmodernizuje nejenom školní třídy, ale i výdejny jídla.
»Díky novému modernímu vybavení výdejny jídel bude moci být
realizován program Zdravá mateřská škola. Nové kuchyňské vybavení
totiž umožní zavedení zdravějšího režimu výživy« chválí nové vybavení
Martina Kučerová ze společnosti G–PROJECT, která pro mateřskou školu
šestnáctimilionovou dotaci získala. 

V rámci projektu bude mimo jiné zakoupen počítač s multifunkčním
zařízením. »Počítač bude využíván nejenom ke zjednodušení kontaktu s
dalšími institucemi a rodiči, ale především ke zkvalitnění a zpestření
výuky«  dodala Martina Kučerová. V prostorách upravené školní zahrady
pak bude nově založena užitková zahrádka, o kterou se budou moci děti
starat. 
Projekt bude kompletně dokončen v dubnu 2011. 
Název projektu: Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou
Celková výše rozpočtu: 18 069 466  Kč
Dotace z ROP NUTS II Jihozápad: 16 714 256 Kč 
Datum zahájení: 1. 8. 2008    Datum ukončení projektu: 30. 4. 2011
Realizátor projektu a příjemce dotace: Mateřská škola Hluboká nad
Vltavou, Projekt Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou je
spolufinancován Evropskou unií  
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Informace pro rodiče budoucích  předškoláků

Přijímání dětí do Mateřské školy Hluboká nad Vltavou 

pro školní rok 2009– 2010.

Přijímání dětí pro nový školní rok 2009– 2010 bude probíhat

postupně na 3 pracovištích v době od 8,00 hod. do 11,00 hod.

vždy jeden den v měsíci dubnu 2009.

MŠ Masarykova 56 středa 1. 4. 2009

MŠ Masarykova 62 čtvrtek 2. 4. 2009

MŠ Ruská 527 pátek 3. 4. 2009

K přijímání do MŠ  se dostaví rodiče společně se svými dětmi (věk

3– 6 let). Je-li dítě dlouhodobě nemocné, donesou s sebou rodiče

vyjádření odborného lékaře o způsobilosti dítěte.

Zároveň doloží rodiče očkovací průkaz přihlašovaného dítěte.

Při výběru mateřské školy  je dobré  respektovat bydliště  tj.

Hluboká– město, Hluboká–Zámostí z důvodu omezené kapacity

jednotlivých odloučených pracovišť MŠ.

Klub maminek Andílek

... obrovským ovocným dortem oslavil své sice

velmi mladé, ale přesto radostné a úspěšné

narozeniny. V nových prostorách, se spokojenými

maminkami a dětmi, které jsou neuvěřitelně

pohodové a soustředěně si společně hrají. Děti ve

věku od 0 do předškolního roku se krásně snesou

a je dojemné sledovat, jak malé holčičky každou chvíli mateřsky

hladí nejmladšího člena klubu v nosítku. Když zaťukal na dveře

pan starosta s náručí plnou rudých růží, některé děti si oddechly

(nebyl to Mikuláš, ani čert). Pan starosta poblahopřál, dostal dort

(a při jídle nerad zlomil klubovou umělohmotnou lžičku! –

automaticky pronesl: Kdepak udělali soudruzi z NDR chybu???)

Podiskutoval s maminkami o radostech a strastech mateřské

dovolené a doporučil jediné: čím víc dětí Hluboká má, tím líp).

Povídali jsme si s Ivou Rausovou a Lucií Volkovou.

Jaký pocit máte z 2. narozenin klubu? Stálé nadšení pro věc, nebo
občas únava...? Když bilancujeme minulé dva roky, pak vidíme velký
pokrok. První setkání byly organizovány spíše formou pokusu, zda
může vůbec mateřské centrum  na Hluboké  existovat. I když mateřská
centra v mnoha městech úspěšně pracují, nebylo jisté, jestli tomu tak
bude i tady. Ale již v prvních měsících hlubocké maminky začaly klub
hojně navštěvovat. Bylo skvělé, že jsme mohly v té době provozovat
mateřské centrum  v prostorech základní školy. Dalším velmi důležitým
krokem bylo získání vlastních prostor v části Hluboká-Zámostí,
konkrétně v Žižkově ulici, kde  dnes máme pravidelný program, který
měníme podle přání maminek a dle aktuální části roku. Jsme velmi
otevřeni i diskusi o naší činnosti a pokud někdo přijde se zajímavým
nápadem, pak se ho snažíme do programu zařadit. 

Provozovat mateřské centrum je samozřejmě náročné a unavené
občas jsme, ale největší odměnou pro nás  jsou dobré vztahy mezi
maminkami, které nám dávají radost a chuť do další činnosti.

 Maminky přicházejí přímo »z ulice« nebo chodí jen ty,
co se trochu znají? Je to kombinace obou možností.
Některé maminky přišly, protože slyšely dobré reference
od přátel a známých. Někdo je zvědavý a chce vidět, co
se to v tom mateřském centru vlastně děje. Velmi důležitý
je klub pro maminky, které se na Hlubokou přistěhovaly
a nikoho zde neznají, pak zde mají možnost poznat první
přátele nebo si  mohou jen odpočinout, popovídat, předat
zkušenosti, rady, nápady. Klub jim přináší změnu v
monotónním rytmu každého dne s malým dítětem.

Navázaly jste i osobnější přátelství nebo se setkáváte jen
v klubu a jeho akcích? Mateřské centrum  patří mezi
organizace občanského sdružení, které jsou základem
občanské společnosti.

Čím větší počet je daných organizací na daném místě, tím roste možnost
pro spokojené využití volného času. Za dva roky trvání klubu vzniklo i
několik přátelství, kdy se mezi sebou setkávají celé rodiny. Zároveň je
velmi důležitý i pocit zodpovědnosti za organizaci a program celého
klubu, který některé maminky spojuje.

Jaká témata jsou nachystána pro letošní rok?
 V nejbližší době nás čeká maškarní minibáleček, bazárek a přednáška se
zdravotní tématikou. Pokud počasí dovolí, jaro přivítáme soutěžním
odpolednem pro děti v přírodě. Stejně jako v předchozích letech nebude
chybět ani rej čarodějnic, oslava dne dětí, mikulášská nadílka a vánoční
besídka...
 Zapojujeme se i do projektů, které pořádá síť MC – za všechny třeba
projekt Společnost přátelská rodině.

Byla bych ráda, kdy by klub více  navštěvovali i tatínci. A protože vím,
jak malé děti dokáží člověka pozitivně naladit, připravuji i odpoledne pro
babičky, které jsou třeba osamocené a chvilka strávená společně s malými
andílky by je mohla potěšit.

Pochlubte se, jak originální maminky máte, co všechno umí, co vás učí
v kurzech? Nabízíme výtvarný kroužek a »cvičeníčko« pro děti, pro
maminky potom hodiny angličtiny, výtvarnou dílnu a cvičení na
formování postavy po porodu. Všechno ale nepřipravují jenom šikovné
a hlavně obětavé maminky. Zájem byl o prázdninový kurz obsluhy PC
»I myš může být kamarádka« pořádaný ve spolupráci se společností
Attavena. Velký úspěch mělo i malování žehličkou – kurz enkaustiky,
který pro nás udělala paní Jana Školaudyová. A nesmím zapomenout ani
na přednášky a besedy se zajímavými hosty, například s dětskou zubní

lékařkou MUDr. Trávníčkovou.

Je neuvěřitelné, jak si společný pobyt užívají
děti, od nejmenších pár měsíčních až po ty
»velké« tříleté čtyřleté. Pozorujete na nich
pokroky? Co jim společná hra v tak útlém věku
přináší?
Určitě. Při první návštěvě je dítě většinou trochu
vyplašené, moc se nezapojuje a od maminky se
příliš nevzdaluje. Po několika dnech  už »řádí« s
ostatními dětmi a za pár týdnů samo vyžaduje »jít
za dětma«.

Pokroky pozorujeme i na dětech z úterního
Hopsadla, kde se děti učí říkadla, pohybové

hry, barvy... 

A co přináší společné chvilky maminkám?
Hlavně kontakt s někým, kdo je
ve stejné době na stejném místě
v podobné situaci –  stará se
malé dítě na mateřské dovolené.
To je dostatečný  důvod  pro
trávení společného času.  Navíc
matky s malými dětmi jsou často
vyloučeny z mnoha činností.
Může jít žena s miminkem na
hodinu do jazykové školy, aniž
by musela mít zajištěno hlídání?
Na počítačový kurz? Může se
naopak aktivní maminka, která
nástupem na mateřskou
dovolenou »vypadne z rytmu«

někde realizovat s batoletem visícím na její noze? U nás
ano.

Jak to berou tatínkové?
Tatínkové jsou spokojení, když vidí, že jsou spokojené
jejich ženy a děti. Tento účel u většiny maminek a dětí
snad  mateřské centrum  splňuje. Pokud se maminky s
dětmi vrací domů v pohodě, pak  přinášejí dobrou náladu
i do svých domovů.

Ilustrační foto: Jonáš,  Matýsek, Tobiáš
Jinak je je ale v klubu převaha holčiček!
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Anglický čaj o páté ...
Evropa přijede v březnu k nám na Hlubokou, protože si ji vybrala za místo svého zasedání. 

A jsem si téměř stoprocentně jistá, že se na Hluboké bude zahraničním ministrům EU velmi líbit.

A tak, i když se říká, že my kráčíme do Evropy, nemusí to být zcela pravda. 

Vím o pár lidech, kteří naopak přikráčeli z Evropy k nám. 

A rozhodli se – z mnoha dobrých důvodů – tady zůstat a žít.

Jason Dean je sympatický mladý muž, pracuje v jihočeské Akademii věd a mluví krásnou češtinou. Uvařil nám dobrý anglický čaj,

samozřejmě Earl Grey a nabídl anglické sušenky... A povídali jsme si o tom, jak se žije polovičnímu Angličanovi v Čechách.

A mě velmi těšilo, že někdo, kdo už trochu poznal svět, si přesto vybral k životu naše malé městečko na jihu Čech.

Jsi opravdový Angličan? Čaj vaříš dobrý!
Angličana si každý představuje, že v pět hodin
odpoledne všeho nechá, aby si vypil neprodleně
čaj. Že nosí kostkovaný oblek, má bankéřské
sako a v ruce černý deštník. A kouří dýmku. 

A každý také hned myslí na královnu, jak
Anglii vládne... Ale je pravda, že čaj se v Anglii
pije hodně a často, spíš klasické černé čaje,
většinou je to taková chvilka, kdy si dáte pauzu
a přikousnete něco sladkého. 

Jak si tvoje česká maminka našla muže
Angličana?  Rodiče se seznámili na Kypru, kde
se také vzali a později žili.

To je ale romantika! Kde ses narodil ty?
Já se narodil v Anglii, a dětství jsem prožil na
Kypru.

A kdy jsi poznal Čechy a své české prarodiče?
České prarodiče jsem navštěvoval jednou ročně
o prázdninách.

Jak jste se dostali na Hlubokou? Máma
pochází ze Všetat u Mělníka. Mysleli jsme, že
tam zůstaneme, tam byl dům po rodičích, ale já
jsem přišel do Čech dřív, přihlásil jsem se sem
do internátní školy Townshend International
School, a byl jsem tady půl roku sám. Pak přišli
rodiče za mnou. Na Hlubokou.

Takže ty jsi vlastně určil směr, kam se rodina
vydá. To je hezké, když místo toho, aby děti
následovaly rodiče, tak rodiče následují syna.
Já myslím, že jsme v té době potřebovali
změnu. Přišel jsem v roce 2001, bylo mi 15 let.

Vyrůstal jsi ale mimo Anglii, v teplých
krásných krajích.
Celé dětství jsem prožil na Kypru a protože ty
země byly historicky dřívější anglické kolonie,
ten styl života tam anglický byl. Mluví se
anglicky, turistika přináší také spoustu
angličtiny a Angličané, kteří tam žijí, mají
spoustu věcí z Anglie, protože s Anglií
zůstávají pořád spojeni.

Nejdelší dobu, po kterou jsem žil ve
Spojeném království, byly teď poslední čtyři
roky na vysoké škole v Edinburghu, ve
Skotsku. A vrátil jsem se zase na Hlubokou.
Přece jen se už tam venku cítím jako cizinec.

Kde se tedy cítíš doma? 
Určitě tady, na Hluboké. Protože tady jsem
vyrůstal od 15 let až do maturity, a to je podle
mně doba, takový základní věk, kdy si člověk
nachází vztahy k lidem, ale i všemu okolo sebe.

Townshend je ale škola, kde je mnoho dětí
z mnoha zemí, vůbec ne jenom Češi. Zůstala
ti přátelství, udržujete kontakty? Přece jen
jsou to asi víc kamarádství na dálku než na
blízko... S některými ano, a mám teď také po
vysoké škole kamarády v Americe, Jižní Africe,

Číně, Japonsku, takže vlastně úplně všude.
Kontakty se dnes dají udržovat jednoduše,
máme internet. Ale vzdálení jsme, to je pravda.
Stalo se mi to tady, když jsem odmaturoval,
ztratil jsem úplně všechny kamarády, že se
rozešli do světa. Na vysoké škole jsme bydleli
spolu čtyři kluci, z Vídně, Lucemburska, ze
Švédska a já z Hluboké. To už také skončilo.
Ale teď jsem právě měl návštěvu na víkend,
mého kamaráda Skota, který má maminku
Švédku. Vyjel si na cestu kolem světa a zastavil
se u mně.

Slyšela jsem... to je tvůj kamarád z gaučového
klubu? Já v něm nejsem, ale on ano. Přihlásil se
do něj, už když jsme byli ve Skotsku na škole,
takže se u nás doma pořád střídali nějací lidé. Je
to klub, který má tu myšlenku, že každý má
doma nějaký gauč, na kterém se den, dva může
vyspat nějaký host, člen klubu odkudkoli. Bylo
to hezké, poznali jsme hodně zajímavých lidí,
ale samozřejmě jsou i lidé, kteří to zneužívají.

Když žiješ mezi lidmi ze všech koutů světa,
každý má asi jiné zvyky a vychování. Učí to
toleranci?  Určitě, ale myslím si, že dnes mladí
lidé víc znají a cestují, že už nejsou takové
bariéry jako dřív a tak nejsou překvapeni. Vím,
že starší lidi neměli možnosti si vytvořit hodně
kontaktů, cestování nebylo tak jednoduché.
Dneska je to úplně jednoduché, levné letenky,
lístek na vlak, domluvíš se přes internet a můžeš
jít kam chceš, nic ti nebrání. 

Ta bariéra je spíš v nás, Jasone, my, co jsme
starší, jsme tuhle jednoduchost světa v
socialismu nezažili, nemohli vyjet, kam jsme
chtěli. Proto se světa dál od nás pořád trochu
bojíme. Ta samozřejmost v nás není.
Pochopil jsem to trochu, když jsem byl ve
Finsku, že jsem se občas ocitl v situacích, kdy
jsem nemohl komunikovat. I s angličtinou jsem
měl problémy. Ani jsem nemohl vyslovit
některá jména, oni je mají zvláštní... Studoval
jsem němčinu, umím i česky, ale stalo se mi
párkrát, že jsem byl cizinec v cizí zemi.

Česky tě učila maminka?
Mamka se mnou mluvila od dětství. Začínal
jsem asi ve dvou letech. Mamka se mne ptala,
jestli chci mluvit česky a já nevěděl, co je to
čeština, tak jsem řekl ano. (Jason se směje) 

Máš češtinu přece v genech!
Ale cítím, že jak jsem byl čtyři roky pryč
a nepoužíval češtinu, jak se s ní teď trochu
trápím. Že ta angličtina je pro mně silnější řeč,
která mě víc obklopovala.

Je to zajímavé. Já letošního Silvestra v
Rakousku poznala jednu mladou slečnu, její
babička byl Češka, ale ona – vnučka – už

neuměla slovo česky. Přišlo mi smutné, že už
za jednu generaci ztratíš řeč svých předků...
My jsme potkávali a kamarádili ve světě
s hodně lidmi, kteří z Čech pocházeli a ti si
českou řeč snažili hodně udržovat.

Já už se cítím v Čechách zabydlený. Mně se
nestýská po Kypru, možná rodiče spíš
vzpomínají, prožili tam velkou část života, ale
já prožil nejlepší roky tady, vyrostl jsem tady,
měl jsem tu nejlepší kamarády ve škole
a kdybych řekl, že se mi ještě po něčem stýská,
tak by to byl Edinburg, protože to byla druhá
velká část mého života. 

Nedělalo ti problém přijít do jiné země,
malého města a navazovat úplně nové vztahy?
Jaké byly první měsíce v Mezinárodní škole,
jak jsi vnímal, že vás na Hluboké přijímají
místní lidé?
Bylo to úžasné, krásné. My ještě měli tehdy
třídy v Základní škole a bydleli na Masarykově
ulici v internátu a jsou to nejlepší vzpomínky,
které mám.

Já myslím, že možná tolik nových studentů
a navíc cizinců najednou v malém městě byl pro
někoho třeba šok, obava. Ale když lidi viděli,
že neděláme nic špatného a žádné problémy
nebyly, bylo to v pořádku. Já nemám žádné
špatné vzpomínky, nebo nějaký pocit nepřijetí,
i když já to mohl vylepšovat tím, že jsem
mluvil i česky, takže jsem se líp domluvil.
Vždycky jsem chodili ven mezi lidi, bylo to bez
problémů. Chodívali jsme od nás ze třídy do
pizzerie, tam měli anglický jídelní lístek
a domluvili jsme se všichni...

Docházeli jste také do školek, předváděli
divadlo, tance...
Chodil jsem »učit angličtinu« malé děti do
školky v Budějovicích, to pamatuju. A taky
pamatuju, že jsme to někdy dělali neradi,
nadávali jsme na to, ale když se na to dívám
dnes zpět, bylo to určitě dobré, škola to s námi
myslela dobře. Vždycky, když jsme k něčemu
donuceni, nechceme, ale někdy trvá dlouho, než
na to sami přijdeme, jaký to má smysl.

Takže jsi vystudoval gymnázium na Hluboké,
a pak ... 
Pak jsem odešel do Skotska, Edinburghu, na
vysokou školu, kde jsem studoval biologii tři
roky a pak další rok se zaměřil víc na
mikrobiologii. Teď jsem měl veliké štěstí, že
jsem našel místo v laboratoři elektronové
mikroskopie. Pro mně je to krásné, nové, moc
zajímavé... Vždycky jsem dřív dostal do ruky už
nějaký hotový preparát a tady jsem u toho, když
se připravují.

Můžeme si tě tedy představit jako třeba
budoucího vědce, který řeší kriminalistické
záhady podle biologických stop – tak jako
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vidíme v kriminálních seriálech poslední
doby? Mám kamaráda, který je v Edinburgu
u policie, dělá podobné věci. Ale v televizi to
vidíš jako napínavé a rychlé, jenže doopravdy je
to obyčejnější a nudnější práce, v televizi
všechno září a má to krásné barvy a řešení
problému se objeví jako zázrakem, ale to vůbec
není tak...

Jakou kuchyni máš rád? Co se vaří u vás
doma? My měli vždycky vánoce dvakrát, táta
chtěl mít krocana a puding a všechny ty věci
a máma také chtěla dodržovat ty pravé české
vánoce. Takže 24. prosince jsme večer měli
rybu a české vánoce a já otevřel nějaké dárečky,
a druhý den ráno jsem otevřel další dárečky,
takže jsem musel přes noc překonávat
netrpělivost a trpět, než otevřu zbylé dárky...

Angličané mají rádi sladké bonbóny, sušenky,
čokolády, ale v Čechách se jí buchtičky se šodó,
ovocné knedlíky, to zas Angličan nemůže
pochopit, že to jíme jako hlavní jídlo. Nebo
krupicovou kaši. Znají tahle jídla, ale
když je řeč o kaši, myslí na válku
a horší časy. Ale mají rádi ovesné
vločky, Skotové každé ráno snídají
vločky.

Sušenky a klasické anglické
sladkosti jsou opravdu dost sladké,
a mně v Edinburgu hodně šokovalo,
že třeba ještě obalí sušenky Snickers
nebo Mars a smaží je v oleji jako
řízek... ještě jsem to neochutnal...
Nebo mají obchody, kde kupuješ
pizzu, tu taky ještě obalí a smaží.

Možná se časem ty kuchařské
tradice promíchají, celá Evropa si
teď předává své zvyky a recepty. 
V Edinburgu dnes žije hodně Poláků,
otevřeli si už i obchody, takže když
mi chybělo něco podobného českému
jídlu, šel jsem si tam nakoupit. Měli
buřty, sušenky podobné našim
tatrankám, i když to mělo jiné jméno,
chutnalo to podobně. Problém je
sehnat živé droždí a v Anglii mají
také jinou mouku.

Myslím, že Anglie už je na cizince
dobře připravená. Tam už žije
několik generací lidí z Pákistánu,
Jamajky, Italové. Jsou to sice už
oficiálně Angličané, ale patří
původně k jiným národům, žijí víc po
svém. Poláci si dnes v Anglii zaplatí
i kněze, aby přiletěl do kostela
v neděli sloužit mši...

Jídlo je podle mne důležité. Každý národ má
chuť na něco jiného, svého...
Vzpomínám na jídelnu školy Townshend,
i dneska si to tam všichni chválí, vaří tam tak,
aby si všichni mohli najít tu svou chuť.
Výjimečné je také hodně zeleniny, dobrá
vegetariánská jídla, to dělají dobře. Mně ale
nejvíc chutná pravá česká klasika, nejradši jdu
do obyčejné školní jídelny, kde jsou buchtičky
se šodó a polívka s játrovými knedlíčky,
omáčka s knedlíky, všechno to klasické české
jídlo, to mě vždycky bavilo, toho jsem nikdy
neměl dost, protože jsem žil hodně mimo
Čechy.

Maminka se snažila vařit česky i když jsme žili
na Kypru, a pokaždé, když jsme přijeli sem, tak
babička pekla buchty a všechno dělala  moc
dobré. A nedávno jsem byl u kamaráda z práce,
v Žabovřeskách, na zabijačce. Poprvé jsem
poznal teplé škvarky. Je pravda, že klasickou
zabijačku jsem nikde ve světě nezažil. A když
si představím záběry z jatek, které jsem viděl
v televizi, tak mi zabijačka v Žabách připadala
mnohem humánnější.

Je to skvělé poznat důkladně život v různých
zemích. Nejen turistické pozlátko, ale jako
obyčejný člověk opravdový život. Získáš větší
zkušenosti, víc toho v tobě zůstane. Co ti
zůstalo skotského...?
Mám skotský kroj. Jenže když jsem v něm
přilétal ze Skotska ze školy, nechal jsem si také
narůst vousy. Máma mě vítala na letišti
a koukala na ty vousy a nejdřív si ani nevšimla
toho, co mám na sobě. A pak to teprve uviděla
a začala křičet nahlas.

Takže jsi v něm ve Skotsku chodil? Jaký je to
pro muže pocit, v sukni?
Občas ano. Pro nás to byla legrace. Ale Skoti
ho nosí třeba když se žení, kroj je pro ně vážná
věc. – Zezačátku jsem byl hodně nervózní, je to
zvláštní pocit nemít kalhoty. (Smějeme se:
Průvan?) Ale pak jsem si zvykl.

Ano, to jen nás povrchní Středoevropanky
zajímá, jestli muži pod skotskou sukní něco
mají a co kdyby zafoukal vítr? Ve Skotsku se
nenosila školní uniforma? 
Tam ne, tady na gymnáziu mezinárodní školy
ano. Košile, svetr, kravata. Já to neměl rád, a od

té doby taky nerad nosím košile. Ale snažím se
vidět v tom to dobré, vypadalo to hezky, mám
fotky, kde jsme celá škola a je to napohled hezké,
škola patřila k sobě, všichni jsme byli stejně
oblečení.

Ale pak mě moc bavilo, když skončila
maturita a já mohl všude nosit džíny a tričko... 

Je to ale možná lepší v tom, že odpadne
řevnivost ve třídách, zda ten nebo onen má
značkové oblečení nebo ne... 
Ale to zažiješ i v uniformě. Pak se zas můžeš
koukat ještě na to, jaké máš hodinky, baťoh, jaký
penál a kolik barevných tužek... Takže ti lidi, co
něco potřebují projevovat navenek a chovat se
nadřazeně, si k tomu cestičku najdou.

A ještě nám řekni, co rád čteš? Jakou literaturu
a kterého národa? Většinou čtu v angličtině.
Mám některé české knížky, ale jde to pomalu.
Takže je to ironie, ale právě čtu Čapka, Povídky
z první a druhé kapsy, v angličtině. K vánocům

jsem dostal RUR a mám
i spoustu jiných českých
autorů a čtu je v angličtině.
Pro mě je to tak, že je víc
ocením a víc pochopím
v angličtině. Od kamaráda
Angličana, který je blázen do
české literatury, si půjčuju
Kafku, Klímu...

A z anglické literatury čtu
Shakespeara, Sonety, jinak
mám rád Stevensona, od Sira
Arthura Conan Doyla
Sherlocka Holmese... to jsou
vlastně všechno knížky, které
si přivlastnil celý svět.

Pijeme angl ický čaj ,
p ř i k u su j em e  a ng l i cké
sušenky. Je to ostuda, lituji,
protože hned po českém
Ježíšku se na anglický svátek
25. prosince mé české neteři
provdané do Anglie narodil
malý Monty, v pořadí už její
druhé dítě. A já se přitom
v Londýně ještě nikdy nebyla
podívat.
To já taky ne, říká Angličan
Jason. Přes Londýn jsem
vždycky jen prolétal nebo
projížděl. Ale já nemám rád
velká města...
Zaslechla jsem nedávno hezké
moudro: že pro správného
Angličana neexistuje situace,

kterou by nevyřešil čajem. Následoval hezký
příběh o staré anglické dámě, kterou přepadli
v jejím krámku dva lupiči. A ona se ubránila.
Protože si právě připravovala čaj, jednoho
z nich polila horkou vodou z konvice a po tom
druhém hodila šálek. Překvapila je tak, že se dali
na útěk a policie je dostihla.

V Čechách si pití čaje zatím moc užívat
neumíme, náš uspěchaný snídaňový čaj má
k anglickému čaji o páté asi hodně daleko... ale
možná neuděláme chybu, když si čaj začneme
více vychutnávat a přidáme k našemu českému
i trochu anglického humoru...  

Foto v článku i na titulní straně: Jan Pirgl
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Kanadská ilustrátorka Dawn Lwakila bydlí na Hluboké
Když už se březnové číslo Hlubockého zpravodaje věnuje tomu, jak
světové obyvatele Hluboká má, je nám ctí představit ještě jednu
zajímavou osobnost. Hodně zdaleka k nám na Hlubokou doputovala
sympatická a věčně usměvavá Dawn Lwakila. Je z Kanady.

Za muže má krásně urostlého muže s černou pletí jménem Kumba
a s ním tři krásné děti. Jedno dítě si navíc ještě adoptovali. Pro další děti
z mezinárodní školy je »náhradní maminkou« na plný úvazek. A k tomu
má ještě dostatek energie, aby malovala obrazy a ilustrovala knížky. Dawn
Lwakila žije na Hluboké už šest let a trochu mluví česky. Studovala
výtvarné umění na Victoria College of Art. 

S manželem bydlí a pracují v mezinárodní škole Townshend, oba jako
vychovatelé. 

Práce s dětmi a mládeží přináší Dawn veliké potěšení. Dawn maluje,
a malovala odjakživa, už jako dítě, a maluje, ať už se nachází kdekoli na
naší nádherné planetě. Ilustrovala knížku Počteníčko pro srdíčko
a  Příběhy o Abdu‘l-Baháovi a jiné. Například navrhla logo a výtvarné
prvky k prezentaci Mezinárodní Montessori mateřské školy Perlička. 

Její muž Kumba pracuje také ve škole, i když v posledním roce také
zkusil pracovat jako zahradník – v nádherných visutých zahradách
Světového domu spravedlnosti, kde má stálé sídlo Bahá´í světové centrum
v Haifě, v Izraeli. Práce se zelení je jeho velkým koníčkem, a tak se na
Hluboké ve volném čase věnuje zeleni kolem
internátu studentů.

Nebude asi na škodu připomenout si fakta o
mezinárodní škole. Ano, už jsme o ní psali, ale možná
je dobré si osvěžit paměť. Stejně tak o učení Bahá’í,
o kterém si pořád ještě neinformovaní myslí, že jde o
cosi »neznámého a podezřelého« . Kéž by lidí,
chovajících se podle podobných principů, bylo na
Zemi čím dál víc. (Někdy by stačilo prosté
dodržování Desatera.)

George Townshend (1876–1957) byl někdejší
hodnostář anglikánské církve v Irsku a kanovník
Katedrály sv. Patrika v Dublinu. Po čtyřiceti letech se
vzdal kněžského stavu a vyhlásil své přesvědčení, že
se Kristus vrátil do lhostejného světa v osobě
Bahá’u’lláha, zakladatele Bahá’í víry. Je po něm
pojmenováno i mezinárodní gymnázium v Hluboké
nad Vltavou. 

Zmíněný Bahá’u’lláh (1817–1892) byl zakladatelem Bahá’í víry,
nejmladšího světového náboženství. Během svého pohnutého života
zformuloval učení a hlavní principy víry, zaslal své poselství králům,
vládcům a náboženským vůdcům Západu i Východu, křesťanskému
a islámskému světu. Jeho spisy, které jeho následovníci považují za Slovo
Boží, obsahují více než sto svazků a jsou zcela autentické. 

Bahá’í víra je náboženství, které je založeno na myšlenkách tolerance
a cílem je dosažení jednoty lidstva.
Myšlenky této víry jsou krásné:
P Každý jednotlivý člověk na této planetě má své jedinečné
fyzické a duchovní vlastnosti, schopnosti a nadání, a přesto
patříme všichni k jednomu lidskému rodu, k jedné velké rodině.
»Jste plody jednoho stromu a listy jedné větve.« (Bahá'u'lláh)
P Lidstvo můžeme přirovnat k zahradě, v níž vedle sebe rostou
rostliny, stromy, květiny a keře a kde se šíří mnoho vůní a barev. Kouzlo
a krása zahrady spočívá v její rozmanitosti. Díváme-li se na zahradu
lidstva v tomto duchu, uvidíme jednotlivé lidi jako nádherné rostliny,
které, každá svým dílem, přispívají k harmonii celé zahrady.
P Přijetí této duchovní pravdy vyžaduje odmítnutí předsudků všeho druhu
– rasových, třídních, národnostních, náboženských, sociálních, zkrátka
všech, které naplňují člověka pocitem nadřazenosti vůči ostatním.
P Vědomí jednoty lidstva je základním předpokladem pro reorganizaci
a správu naší planety jako jediné země, domova lidstva.

Kromě tohoto základního cíle prosazují Bahá'í na celém světě celou řadu
principů, které napomáhají dosažení jednoty:
P Odstranění všech forem předsudků. Předsudky člověka vůči člověku,
národa vůči národu, rasy vůči rase, vyznání vůči vyznání atd. jsou hlavní
příčinou utrpení, jež tento svět sužuje. Vedou ke sporům, hádkám,
nevraživosti a ve svém důsledku k válkám a násilí. Předsudky jsou
překážkou k dosažení jednoty.

P Trvalý mír je odvěkou touhou všech lidí a v dnešní době se stává
nutností, neboť lidstvo dosáhlo takového stavu, kdy je schopno zničit
samo sebe. Bahá'í společenství je jednou z mírotvorných sil, jež prosazuje
ustanovení celosvětového míru zajištěného mezinárodními smlouvami a
kontrolovaného nadnárodním orgánem.
P Rovnoprávnost mužů a žen – Jednou z bariér na cestě k jednotě je
převládající nerovnost pohlaví. Ta způsobuje, že lidstvo nemůže plně
využít potenciál, který jako celek má. Muži a ženy musí mít stejná práva
a příležitosti. Lidstvo je jako pták se dvěma křídly; jestliže je jedno křídlo
slabší, je velmi obtížné vznést se a letět.
P Odstranění extrémních rozdílů v bohatství a chudobě – Bahá'í učení
předkládá celou řadu ekonomických a sociálních zásad, které by zaručily
spravedlivější rozdělení bohatství a umožnily by i chudším lidem žít
důstojný život, bez hladu a nouze.
P Soulad mezi náboženstvím a vědou – Opravdová věda, která odkrývá
zákony přírody a vesmíru a pomáhá nám v materiálním a duchovním
pokroku, neodporuje náboženství, které zase odhaluje duchovní pravdy.
Obě tyto síly jsou v harmonii a jsou hlavními silami pokroku ve světě.
Kdyby ve světě převážila pouze věda, lidstvo by zapadlo do materialismu,
a naopak, kdyby vládlo pouze náboženství, výsledkem by byl svět
fanatismu a pověr.

P Nezávislé hledání pravdy – V dnešní době je člověk
sám schopen ocenit krásu Boha a Jeho Projevu. Podle
Bahá'í písem by se člověk měl dívat svýma očima a
naslouchat svýma ušima – jinými slovy měl by
odhodit své předsudky a zkoumat pravdu otevřenou a
nezaujatou myslí. Pravda je totiž jen jedna, bez
ohledu na to kde a kdo ji hlásá.
P Všeobecné vzdělání – Dosáhnout toho, aby všechny
lidské bytosti měly přístup k základnímu vzdělání je
důležitým krokem k jednotě lidstva. Zvláštní důraz je
kladen na vzdělávání dívek, neboť ony, jako budoucí
matky, budou mít největší vliv na výchovu svých dětí.
Mezinárodní jazyk – Ustanovení nebo vytvoření
jazyka a písma, který by se vyučoval vedle národního
jazyka po celém světě by vedlo k většímu porozumění
a přátelství mezi lidmi. Kdyby pak člověk cestoval do
jakékoli části zeměkoule, cítil by se jako by byl ve své
domovině. Bahá’í Víra má více než 5 milionů

následovníků a je ustanovena téměř ve všech zemích.

Všechny tyhle přístupy a myšlenky dokáže Dawn vložit do svých obrazů
a ilustrací. Její knížky jsou zaplněné dětmi všech barev kůže, květinami,
zvířaty, motýly, sluncem, čistou přírodou. Barvami, optimismem.
V předsíni jejich krásně barevného domova, kde se potkávají Dawniny
obrazy s africkými uměleckými předměty, které do domácnosti přinesl
zase Kumba, visí čerstvě malované obrazy z léta loňského roku. Každý

z obrazů vytvářela Dawn jako svoji modlitbu a prosbu o harmonii ve
svém a okolním světě. Strom. Nebe. Spojené a propletené ruce
(předlohou byly ruce jejích dětí). 
Jednotlivé obrazy jsou jakoby složeny z více dílů mozaiky, která do
sebe přesně zapadá a vykreslí dokonalý celek.

Každé světové náboženství vidí jakoby díl z našeho světa, říká
Dawn. Ale jestli někdo vyznává Boha, jiný Buddhu, jiný zkrátka
Vesmír, nebo nějakou Moudrou energii – je lhostejné. Když všechny

pohledy všech náboženství složíme dohromady, uvidíme celý náš svět, tak
jak opravdu vypadá. Je celý náš a je náš společný. Neměl by se rozdělovat
pro každou víru zvlášť...

Protože jsme pořád obklopeni jen zprávami o konfliktech, krizích
a tragédiích tohoto světa, přijde mi pokaždé jako nadechnutí se čerstvého
vzduchu, pobýt chvíli ve společenství lidí, kteří se snaží myslet a chovat
pozitivně a ovlivňovat vztahy ve svém okolí přátelsky... Na kopci proti
zámku je ve škole zkrátka velice příjemné a tvůrčí ovzduší... 
Kroužky pohybové, výtvarné a taneční pro různé věkové skupiny
s lektory mezinárodní školy Townshend se připravují na jaro.
V příštím Zpravodaji vám dáme vědět.

Knihy od Dawn Lwakily najdete také v Knize Olgy Trčkové na Hluboké
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Znovuzrozený Bakalář?
Paní Vladislava Čutová nově provozuje hotel
Bakalář. Zastihla jsem ji v roli malířky (pokojů),
i s chřipkou (ale pilně pracující). Nakonec  přesto
našla čas prozradit, jaké to je, zkusit provozovat
známý hlubocký hotel, který má nejvyšší čas
oprášit svoji dobrou pověst.

Kdy jste začala provozovat hotel Bakalář? 
V Bakaláři jsem půl roku, od 1. září...  Ale nejdřív
se znovu trochu rekonstruovalo, přestavovalo,
malovalo, zařizovalo, zásobovalo. Prostě se udělala
spousta práce, protože restaurace i hotely stárnou
rychle a nejlépe je začít pořádným generálním
úklidem. Kuchyň jsem nechala kompletně nově
vybavit, aby všechno zařízení vyhovovalo podmínkám
Evropské  unie, České obchodní inspekce a tak dále. Úklid
a malování proběhlo i ve sklepních a suterénních prostorech,
takže od sklepa po půdu je všechno uklizeno a připraveno na
nový provoz.

Hlavně šlo o to, že se hotel delší dobu nevyužíval k tomu účelu, ke
kterému byl kdysi postaven, později v roce 1993 přestavěn
a zrekonstruován.  Takže jsem také musela znovu zprovoznit všechny
hotelové pokoje, recepci, kancelář a zázemí pro personál. Všechno se
vybavilo nejen tak, aby to odpovídalo předpisům, ale také kvůli summitu,
který se na Hluboké bude v březnu konat. V Bakaláři budou bydlet
členové úřadu české vlády...

Výborně, to začínáte dobře! A je Bakalář hotel, do kterého se vejde
aspoň jeden zájezdový autobus? Nevejde se sem celý autobus, což je
škoda, ale tak 35 lůžek bych dohromady dala. Pokoje jsou hezké, každý
je originální v jiném barevném odstínu. Předsíňka, vlastní sociální
zařízení a velký pokoj s televizí. Jsou tady 2, 3, a jeden 4 lůžkový pokoj,
takže se vejde i rodina s dětmi, například svatba se může ubytovat v celém
hotelu. Jsou čerstvě vymalované v různých barvách s  novým povlečením
a závěsy. Prostě, pokojíky ve stejném stylu, ale s odlišně laděnou
estetikou. Nedávala jsem zakázky, ale vše se vytvářelo svépomocí dle
vlastních návrhů a vnímání prostředí. Snad se to povedlo... Takže znovu
po letech provozujeme kompletně celý objekt hotelu s restaurací
dohromady. Každý zaměstnanec tady má svůj rajon, kuchyň patří
kuchařům, restaurace servírkám a číšníkům, to samé se týká recepce
a ubytovací části...

Jak to zvládnete? Musím to zvládnout. Neznám slovo »nejde« a vždy se
snažím hledat takovou možnost, aby to šlo. Ale přiznám se, že někdy to
není vůbec jednoduché. V současné době mám stálé 3 spolupracovníky.
Samozřejmě, že o jarním a letním období se stav zvýší. Z lidí, kteří mi
hotel pomáhali od září postupně zprovoznit, někteří zůstali i jako
zaměstnanci doposud. Hotel býval ve svých počátcích vyhlášeným
zájezdním hostincem, zastavovali se tady podle historie pocestní i hosté
rádi a pravidelně. I po své rekonstrukci měli místní obyvatelé Bakalář
v oblibě a návštěvníci města Hluboké rovněž. Chtěla bych Bakaláři tuhle
dobrou tradici a pověst vrátit. Otevřela jsem vlastně v čase – pro
provozování hotelu a restaurace – nejhorším ročním období... Nicméně
tahle práce pro mne není neznámá, dělám ji podle svých představ a navíc
mně hodně baví, jak se říká je i mým koníčkem a dělá mi radost... už teď
považuji Bakalář za »své dítě.«

A to stejné chci od svých zaměstnanců. Snažíme se o co největší ochotu
a profesionální přístup k hostům. Chceme, aby u nás všichni strávili
příjemný čas, aby se jim tu líbilo, dostali dobré jídlo z čerstvých
a kvalitních surovin, pochutnali si na našem pivu a aby u nás třeba chtěli
posedět s přáteli. A to nejen na večírku, ale například i soukromé oslavě.
K tomu slouží salonek s 25 místy, který je zároveň využíván jako
nekuřácký. Cílen kolektivu je, aby se zde hosté cítili tak dobře, že
prostředí hotelu pak doporučí známým.

Takže nemáte rodinný podnik? Ne, nemám, spolupracovníci nebyli
a nejsou ani příbuzní ani známí. Nedělala jsem žádný konkurs. V podstatě
mám o lidech, se kterými chci pracovat, svou představu, tak jako mám
představu, jak to v hotelu musí fungovat. Takže chodili lidé na
doporučení známých, nebo se někdo doslechl a zeptal se sám... Je to
samozřejmě o lidech, jak si porozumíme, taky už jsem se musela s
některými rozloučit. Než se sehraje celý kolektiv, chvíli to trvá. Chci, aby

bylo každému jasné, že když je dobře firmě, je
dobře i zaměstnancům. Je to náročné, ale
začátky jsou vždycky těžké, takže zatím jsem
tady vlastně pořád a mé seznamy úkolů, co je
ještě třeba udělat, zařídit, vymyslet, stále ještě
nemají konce...

Klasická česká kuchyně, výběr v jídelníčku
bohatý, nějaké specialitky? Předkrmy, polévka,
vepřové, hovězí, kuřecí maso, samozřejmě
i ryby, těstoviny, bezmasá jídla...  Specialitka?
Třeba Kominíček je výborná směs masa
podávaná s bramboráčky, nebo Meč Karla IV.,
to je zase špíz ze dvou druhů masa. Ze sladkostí

staročeský trhanec s jahodovou polevou. A když má někdo
chuť – třeba jen k pivu zakousne opékanou klobásu po
svijansku, nebo proslulé opékané špekáčky na černém pivu.
Ale nerada bych všechno prozrazovala, protože bych raději,

aby hosté přišli ochutnat a posoudili jídelníček sami.
Kuchaře máme dva a moc šikovné. Já jsem typ šéfa, že když mohu

pochválit, chválím moc ráda. Ale když zase nejsem spokojená, tak
připomenu a dávám to najevo. Upřímně. Ale znáte to, hodný šéf není
dobrý šéf. Dobrý kuchař je základ, bez toho se restaurace neobejde. A to
samé platí o číšnících a servírkách. Milý úsměv, popovídání, možná
i pochopení...

Chodí už stálí štamgasti, takže jim snad zachutnalo. A doufám, že se
brzy najdou i další, neboť reklamu od spokojených hostů považuji za tu
nejspolehlivější... mým cílem je příjemné prostředí, spolehlivý personál,
vaření z čerstvých a kvalitních surovin, denně nabízet výhodné menu,
objednávání svatebních hostin či jiných oslav, posezení s přáteli, večírky.
Ubytování je standardní ve 2  a 3 lůžkových  pokojích. S sebou do hotelu
i restaurace si můžete vzít i domácí mazlíčky.

Jedna věc jsou dobrá jídla, ale vy jste přidali i nějaký program...
Bakalář je hezký památkový objekt, myslím, že na dobrém místě města,
výhodný i pro místní, kteří sem byli zvyklí chodit na obědy. A nejen pro
ně, ale i pro firmy, úřady, důchodce, atd. máme každodenní menu
s nabídkou polévky a výběru ze dvou jídel za 65 Kč.

Zavedla jsem pravidelné páteční večery, s hudbou k poslechu i tanci,
střídáme country, dechovku a keltsko--irskou hudbu a jiné styly.
Začínáme od 20 hodin, bez vstupného samozřejmě, teď už je to ale tak,
že lidé volají a rezervují si místa, protože už není jistý volný stůl. Své
místo zde má i karaoke show, kde návštěvníci přímo účinkují, zazpívají
si s profi podkladem hudby a pak při dalším večeru vyhodnotíme
hitparádu těch  nejlepších... Měla jsem tu na posezení baráčníky, děvčata
ze sboru Záviš, narozeninové večírky, školení, svatbu... Chci zavést ještě
oldies večery s písničkami nejen pro starší generaci. 

Myslím, že každý si tu najde v jídelníčku svoji cenovou hladinu, ceny
ubytování máme zřejmě nejlevnější ve městě, s kvalitou odpovídající
tříhvězdičkovému hotelu. Dělám tady všechnu práci, která je zrovna
zapotřebí, dohlížím na všechno. Vím, o čem mluvím, zda tomu rozumím,
a co po lidech kolem sebe chci. Je dobře, když zaměstnanci vidí, že jen
»nešéfuju«, ale že jsem v tom s nimi.

A ještě dvě speciality podniku: čepujeme sedm druhů piv od tří
pivovarů! A to Svijany, pivovar Plzeň a Rohozec. Konkrétně Svijany máz
11° světlé, Svijany kvasnice 12° světlé, Gambrinus 10° nebo 11° Excelent
Rohozec, Podskalák 10° světlý, Skalák 11° řezané, Skalák 12° světlý.
A lahvové pivo Plzeň 12°, nealko radegast Skaláček 7°. Od měsíce března
nabízíme vína z vinného sklepu Lechovice.

A vyhlídka na letní sezónu?
Těšíme se na cyklisty, motorkáře, jednotlivé turisty i zájezdy a
samozřejmě samotné obyvatele města. Otevřeme předzahrádku, uvažuji
i o zahradě za domem, tam by to bylo sympatické třeba pro maminky
s dětmi... nápadů je hodně. Mám slíbeno od majitele, že se provede
čerstvý nátěr fasády hotelu a úprava oken. Barva fasády samozřejmě
zůstane, je historicky doložená, stále jemně zelená s bílou.

Dobrá pověst podniku se ztrácí rychle, problém je ji pak zase krok po
kroku získat zpět. A o to se teď všemi silami snažíme...

Hotel Bakalář, Masarykova 69, tel. 387 983 530, 773 230 162 
provozovatel: Vladislava Čutová, MOTORS CLASSIC spol. s.r.o.
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Všichni stojíme na tenkém ledě...
A ten led se může každou chvíli probořit...
Jestli někde zuří krize, já doufám, že na Hluboké ještě nezuří. Přesto údajně se
v dobách krizí objevuje víc vtipů než obvykle, lidé se víc žení a vdávají  (krize
prožívaná ve dvou je skvělá věc a můžete si ji báječně užít) a lidé také víc chodí do
divadel a hrají se samé veselohry.

Jakoby s tou krizí naše hlubocká divadelní scéna počítala už předem!!! Další
premiéry jsou na březen připraveny a my se jen můžeme těšit, tragédie to nejsou, tedy
se zasmějeme. A navíc k nám  vtančí i taneční divadlo, takže uvidíme i ladný rytmický
projev krásných mladých žen v téměř psychologické taneční komedii.

Já ale v únoru krizi měla. Únor je příliš krátký měsíc na to, abych stihla veškeré
závazky, které nestíhám ani v obvykle dlouhém měsíci. Navíc se mi zkrátil o lyžovací
dovolenou a lyže jsou pro mne krize v jakékoli podobě. A navíc mě zas jednou
zastihla přístrojová krize. Vy ji neznáte? Já ji mám často. Pečlivě  nabijete baterii
fotoaparátu, protože ho potřebujete na důležité akci. Výsledek: na akci se vám vůbec
nepodaří fotoaparát přivést k životu. (Zjištění po akci: baterie vsunuta do přístroje
opačně). Ovladač televizoru. Všem ostatním funguje. Mě nikdy ne! Tlačítka jsou
mrtvá a nereagují. Auto! Ve chvílích největších kalamit, sníh padá v kusech, bláto
všude, nevidíte na krok: dojde vám kapalina v ostřikovači skel! Opět auto: opět
sněhová kalamita, jedete do hlubockého kopce Žižkovou ulicí, strašně klouzající – ne,
ten den za to nemohly sypače, ale fakt jen Pán Bůh, to fakt přehnal. V půlce kopce
vám auto nejede nahoru, ba ani nestojí, ale klouže zpátky dolů a to přesto, že máte
zařazený rychlostní stupeň a nikoli zpátečku. Studovat za jízdy školu smyku? Pozdě.
Jak na to? Nevím dosud a nahoru mě asi vytlačili andělíčkové strážníčkové.

Poslední krizi mi připravil digitální diktafon. Bože, kde jsou ty božské mechanické
přístroje, které když nefungovaly, poznali jste to hned, protože se netočila pásečka
nahrávání. Digitál se kousnul, zkrátka zmrtvěl a na nic nereagoval, což jsem netušila,
že se vůbec může stát – i když například počítač mi to dělá běžně. Měla jsem na něm
nahrané dva důležité rozhovory. Zprovoznil mi ho až můj božský počítačový expert
– švagr – a předal mi ho se dvěma zprávami. Jak jinak: dobrou a špatnou. Dobrá:
diktafon už zase funguje. Špatná: musel jsem naformátovat jeho kartu, tedy, vše, co v něm bylo, je nenávratně pryč. 
Tak. Proto rozhovor o Barmankách lovím jenom ze své paměti. A svému diktafonu nebudu moci už nikdy znovu uvěřit.

Pavla Nýdlová jako choreografka tanečního divadla Na tenkém ledě uvedla
v sympaticky ladný pohyb muzikál Jedna noc na Karlštejně. Že
choreografie tohoto muzikálu je velmi okouzlující a podařená mi jistě dáte
za pravdu – pokud jste ho viděli. Pavla Nýdlová – a samozřejmě ženy
z podzámčí, které v něm tančily – mohou být na svůj podíl na lvím úspěchu
muzikálu právem pyšné a mne nepřestane udivovat, jak vtipná to
choreografie byla. Nikoli takové to raz dva tři a všichni v zákrytu jako na
spartakiádě. Ale všichni zúčastnění se tam pohybovali každý jinak, sám za
sebe, ale vlastně všichni společně. A když si vzpomenete na pány
halapartníky dotažené k dokonalosti pohybu, tam to jistě byl boj nejen
větrnými mlýny, pohybovým talentem, ale tam šlo i o život (nenapíchnout
se na halapartnu spolutanečníka a herce).

Výzva, které se Pavla chopila tentokrát, vzešla opět ze spolupráce
s režisérem Gerhardem Vocilkou a společností Alta. Komedii Barmanky
uvedou v březnu a dubnu v Panoramě, ale pak vejdou s tímtéž představením
do hlubockých (a jiných) restaurací!! Jistý je už například Záviš. Tím se
dostanou k lidem blíž, tedy i k lidem, kteří by do divadla sami a dobrovolně
možná nikdy nezabloudili. Čtveřice barmanek bude za barem alternovat
s dalšími barmankami, protože celkem devět mladých dam nastudovalo
představení založené na písních, pohybu a vlastně i velké psychologii
postav. Protože představit budou muset různé typy, charaktery postav
a jejich životní příhody a úrazy. A kde jinde lze najít tak otevřené duše
a srdce než po pár sklenkách v nočním baru?

Taneční divadlo Na tenkém ledě existuje už osmnáct let a účastnilo se
různých soutěží. V roce 1998 s choreografkou Janou Pavienskou
absolvovalo regionální kolo DISCODROM v Českých Budějovicích, kde
získalo 1. místo, na  Mistrovství ČR v Show Dance Formation, 2. místo,
titul Vicemistr ČR 1998. V roce 2006 vznikla choreografie Pavly Nýdlové
k 15.výročí tanečního divadla nazvaná »Závěrečný aplaus aneb "Tenký led"
na ledě«. Úsměvná pohybová variace na druhy zimních sportů
odehrávajících se na ledové ploše nebo ledové dráze. Předvedly je na II.
celovečerním tanečně-divadelním vystoupení na Malé scéně DK Metropol
v Č. Budějovicích, festivalu Mezi ploty, Dobřanech u Plzně a Praze
Bohnicích. Každoroční nápadité choreografie, exhibice na regionálních
kolech Přehlídek scénických tanců, festivalech, akcích města k různým
výročím a oslavám, hostování v divadlech po celé republice. Skvělé nápady,
témata k zamyšlení, dokonalé provedení... nicméně to všechno jsou akce
vlastně smutně  jednorázové, kdy dlouho nacvičujete a pilujete výkon na

soutěž či jediné představení, ale tím pak vlastně úsilí choreografa
a tanečnic končí a začnete studovat další nápad. 

Což při divadelním představení vlastně není až takové nevděčné, svůj
hezký nápad, promyšlenou choreografii, úsilí vložené do nácviku, můžete
prezentovat víckrát, představení se opakuje pro další diváky a nemá tak
jepičí život jako choreografie pro soutěžní akce. Navíc je obsah sdělení
celovečerním představením skutečně předurčen k tomu, aby v paměti
diváků zůstal déle, někdo ho přijde shlédnout víckrát, třeba bude nakonec
nezapomenutelný... Pavla s úsměvem vzpomíná, že název jejich tanečního
divadla Na tenkém ledě, láká různé konferenciéry k různým přeřeknutím,
takže je klidně uvedou jako seskupení s názvem Na břehu rybníka... A tak
i když divadlo Na tenkém ledě rádo vystoupí při předtančení na plesech,
či navštíví festivaly, charitativní akce, zvládne tančit v exteriéru
i interiéru, přece jen se skutečným divadelním představením posune
někam dál.

Muzikál Jedna noc na Karlštejně rozhodně přinesl zasloužené
zkušenosti, ale začaly se rozvíjet i další kontakty. Vznikla spolupráce
s kabaretem u Váňů, kde se taneční divadlo podílí na podařeném
představení Dobrodružství Půlpána, jehož původním autorem je Jiří
Suchý. Předtančení Chicago  zatančili v úvodu hry Hvězdy z hotelu Palas,
kterou hrají hlubočtí divadelníci.

Takže tak! Byly doby, kdy jsem si hlubocké ochotníky dobírala
s úsměvem, kdy že nastudují operetku či muzikál. Smích mi došel. Oni to
opravdu zvládají! Ještě lépe v tom, že na Hlubokou přivedli herce
a tanečníky z Budějovic, když už mluvíme například o hercích kabaretu
Eduarda Váni. Jsme zase tam: nikoli Hluboká do velkoměsta, ale
velkoměsto moc rádo u nás a s námi. A tak už mi poslední dobou nesedí
vůbec termín hlubočtí ochotníci, protože výkony, které na hlubockých
scénách vidíme, jsou prostě a jednoduše profesionální. A věřím, že stejně
tak tomu bude za barem s Barmankami.

A ne dosti tomu. V létě podle slov režiséra Gerharda Vocilky  sehrají
Molierova Scapinova šibalství v zimní zahradě zámku. Bude to hra
s písničkami, a protože to prostředí je tam kouzelné, hned vpravo od
vchodu vlastně je přirozené podium. Je to hra asi se sedmi herci, komorní
milá záležitost. Spíš než turistická atrakce by to mělo být příjemné
představení právě pro Hlubokou. Písničky se píší, nápady v hlavách
producentů, režiséra i choreografky klíčí... tak někdy příště si o nich
povíme. Zatím si zajděte na sklenku koňaku, za Barmankami.
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Opožděná »péefka«: 

2009 Pfejetej zajíc

»Pfejetej zajíc« z chystané sbírky »rychlé povídky se špatným koncem«, zobrazuje
současný neutěšený stav společnosti – náš vztah k přírodě i jednoho k druhému.
Je náprava možná?

Ano, začneme-li ohleduplnějším vztahem k zajícům, dopracujeme se až ke snášenlivosti politických stran.
Zatím postupujeme opačně.
Toto opožděné novoroční předsevzetí Vám nabízí možnost, jak si splnit svoje sny, aniž byste měnili banku.

Jedu v noci autem s kámošem.
Před náma kličkuje zajíc. Přejeď ho, povídá kámoš, bude pečínka. Ale ušák vzal zákrutu a já to napral do něj
a do stromu, auto se zvedlo a míří k nebi. Než nám to došlo, byli jsme ve frontě před bránou. Horší, než
barrandovská kolona – trčíme tam dva dny, byrokracie. Když jsme se dopracovali k pultu, je tam i moje matka,
otec a snoubenka v osmým měsíci. Nedopadla dobře, skočila pod vlak. Matka umřela žalem a fotr se oběsil
kvůli ní.

Říkám si pohoda, budu žít v kruhu svý rodiny, jako dole. I s kámošem na pivko. Ale za rok přijde spis, zajíc
byl zproštěn viny, provozu na silnici nepřekážel, odpovědnost nese řidič, prej ho přejel schválně. Takhle oni
to posuzujou. Já musím do vyšetřovací vazby, tam jsou atleti andělé a žádnej klídek. Odvolat se není kam, ani
to neznají. Pak zase spis, obžaloba: šlo o »smrt ze zištných důvodů«, taková blbost! A do pekla – na doživotí!

Nemůžou mne prej po půlce pustit, doživotí je nekonečno. Další blbost. Zkouším, jestli bych někoho
nepodmáz, ale hrůza, oba ty podniky mají stejnýho šéfa. Není to náhodou střet zájmů, co?

Dohromady peklo a ráj? Zírám. Andělé strážný mají přílby a obušky, rozdělujou nás, ženský jdou jinam.
Chyba. Jeden strážný vypadá dost smířlivě, ukazuju na ženský a povídám: některý je škoda vyhodit...
Bim! Dostal jsem pendrekem na čelist, chci mu vysvětlit, že jsem zajíce nepřejel schválně, ale mumlám:
Pfejetej se pfiplet... a plivám zuby. Na můj vkus to začíná hodně zvostra.

Peklo začíná branou do nějaký jejich starý fabriky, zdi votlučený a hnusně špinavý, jediná moderní věc je
bezpečnostní rám, kterým projdete a oni vás zbaví paměti. Už jsou přede mnou jen dva maníci, je na mně řada,
tak ahoj, už si toho víc neřeknem. Boris Jachnin

Skepse

–  Máš vlastní názor?
Nejsi vítán.

Tohle je chlapečku komunita!
Tady se nemyslí, ale stojí v řadě!
Jsi v zemi pokroku. Na Západě!

–  Máš měkké srdce?
Pak nejsi vítán.

Nám nehodí se, kdo city je zmítán.
My chceme lidi, co pro hezkou babu

i na svého tátu ušijou zradu.

– Že chceš mluvit pravdu, 
neumíš lhát?

To je ti na houby akorát.
Kdo mluví pravdu, nemůže podvádět.

Takové kraviny nebudem zavádět.

– Že žiješ čestně?
Kluku pitomý!

Jsi v špatným století.
Vrať se na stromy!

Černý Kocour
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Medvědi v zoo Ohrada slaví 20 let

aneb slavnostní slízání šlehačkové dvacítky 
Pro letošní rok vyhlásila EAZA (Evropská asociace zoo a akvárií) kampaň
na ochranu evropských šelem. Do kampaně se svými akcemi samozřejmě
zapojuje i zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou. A tak je snad více něž
symbolické, že právě v tomto roce slaví naši medvědi své 20. narozeniny.

Medvědí bratři Dick (světlejší) a Ben (tmavší) se narodili v zoo Ohrada
30.1. 1989. Jejich rodiče Gelu a Marica pocházeli z lesů rumunských
Karpat. V srpnu roku 1976 byli přivezeni do ČSSR na výstavu Země
živitelka v Českých Budějovicích. Zde byli vystaveni jako medvíďata
v rumunské expozici  a po skončení výstavy byli věnováni do zoo Ohrada.
Od roku 1981 se Gelu a Marica začali v zoo pravidelně rozmnožovat
(každé dva roky) a do roku 1993 odchovali minimálně 15 mláďat.

Možná jste se pozastavili nad tím, že se naši »chlupáči« narodili koncem
ledna, což u zvířat právě není zrovna nejtypičtější období pro vykouknutí
na svět. Ne pro většinu zvířat, pro medvědy však ano. K páření dochází
u medvědů v dubnu až červnu. Samice přivede mláďata na svět teprve za
6 až 8 měsíců, nejčastěji právě v lednu. Vývoj oplodněných vaječných
buněk je zpočátku pozastaven (zárodečný klid)
a začíná s odchodem do zimního doupěte. Takové
březosti říkáme »utajená«. Pokud si však medvědice
v pozdním létě nevytvořila potřebné zásoby tuku,
nezabřezne vůbec a oplodněná buňka se opět
vytratí. Medvědice si tak šetří síly, které by
vyčerpala během kojení, a proto lépe přečká zimu.
Pouze pokud má dostatečně vyvinuté tukové zásoby
podaří se oplodněné buňce uhnízdit v děloze
a započne se vývoj embrya. 

Po 60 dnech vlastního vývoje zárodku se rodí 1 –
3 malí medvídci (často dvojčata), jsou slabě
osrstění, bez zubů a slepí. Na tak velké zvíře, jako
je medvěd, jsou až neskutečně malí. Medvíďata po
narození měří 20 až 25 cm a váží necelého půl
kilogramu. Příčinnou malé porodní váhy je zimní
klid medvědice, během nějž probíhá veškerý proces
látkové výměny v jejím těle zpomaleně, ta
nevylučuje ani výkaly, ani moč. Jestliže by zárodky
rychle rostly, poškodily by chybějící detoxikační
a vylučovací procesy organismus matky. Jsou-li
však mláďata velmi malá, pak zatěžují tělo
medvědice podstatně méně. 

Důvodem, proč zoo Ohrada chová dnes jen samce medvědů hnědých,
je regulace rozmnožování medvědů hnědých v českých zoologických
zahradách. Medvědy odchované v lidské péči klasickým způsobem není
totiž možné vypouštět do volné přírody, v zoologických zahradách jich je
zatím dostatečný počet a předávat je soukromým chovatelům není vhodné.

Kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a
akvárií na záchranu evropských šelem

EAZA European Carnivore Campaign 2008/2009 – »Living together«

Cílem kampaně EAZA Evropské šelmy je pomoci chránit fascinující
rozmanitost evropských druhů těchto predátorů. Pomozte také! 
Šelmy jako predátoři stojí na vrcholu potravního řetězce a potřebují proto
k životu rozsáhlé a neporušené oblasti, které překračují hranice států.
Proto jsou šelmy obzvláště dobrými bioindikátory celkového stavu
přírody na regionální úrovni.

My, obyvatelé Evropy, si s pojmem ochrana přírody a druhů často
spojujeme pouze druhy exotické a naši vlastní floru a faunu přitom
přehlížíme. Ačkoli v našem běžném životě většina z nás do přímého styku
s přírodou nepřijde, přesto lidská činnost přírodní prostředí vyčerpává,
drobí a znečišťuje čím dál tím víc.

Ochrana přírody je naší odpovědností! Šelmy jsou nedílnou součástí
přirozených biologických společenstev. 
Hlavní faktory ohrožení: 
– Ničení přírodních stanovišť– Znečišťování
životního prostředí – Lov a pytláctví –
Vytlačování nepůvodními druhy zvířat –
Cílem této kampaně EAZA je ukázat, že
přírodu je nutné chránit i doma za humny,
nejen ve vzdálených koutech planety. Ochrana
musí začínat u nás samotných, u našeho
životního stylu a našich každodenních
zvyklostí!
Cíle kampaně: – Práce s veřejností – poučení
o rozmanitosti druhů šelem, žijících na našem
kontinentu – poučení o způsobech, jakými náš
životní styl vede ke ztrátě přirozeného
životního prostředí, jeho rozdrobování
a znečišťování – poučení o tom, co šelmy
v současnosti ohrožuje
Získávání finančních zdrojů – finanční
podpora ochranářských projektů, aktivit pro
veřejnost a shromažďování příspěvků –
upozorňování na ekologickou roli šelem
v našem životním prostředí – k nastolení

účinné ochrany přírody na celoevropské úrovni je nutná mezinárodní
spolupráce – přírodu potřebujeme chránit i u nás doma v Evropě, nejen
ve vzdálených koutech planety.
Protože není možné soustředit se v rámci jediné kampaně na všechny

evropské šelmy, bylo vybráno 12 charismatických ohrožených
druhů, které budou zastupovat i ty ostatní:
medvěd lední, medvěd hnědý, vlk obecný, šakal obecný, liška
polární, rys ostrovid, rys iberský, kočka divoká, tchořík skvrnitý,
vydra říční, norek evropský, rosomák severský
Je to v našem vlastním zájmu!
Tato kampaň se týká nás samotných – je to náš kontinent, naše
životní prostředí a zvířata v naší vlastní přírodě – všechno je to
přímo před naším prahem. 
Co můžete udělat vy? Podpořit místní ochranářské projekty
Co se stane s darovanými penězi? Stejně jako všechny ostatní
kampaně EAZA podpoří i tato mnoho ochranářských projektů.
Vybrané projekty jsou rozmístěny po celé Evropě, zahrnují velký
počet našich evropských druhů šelem a mají společné heslo:
»Žijeme tu spolu«. 

Aby bylo tyto projekty možné uskutečnit, doufá EAZA, že
dosáhne částky 750 000 € (suma příspěvků získaná v průběhu
kampaně za záchranu obojživelníků 2007/2008), nebo ještě lépe:
překročí ji. Každá koruna je dobrá!
Pomozte nám, prosím, zachovat rozmanitost evropských
masožravých druhů! 

Další informace: www.eaza.net www. carnivorecampaign.eu
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Dotace znovu oživí Knížecí Dvůr
V Hluboké nad Vltavou se v letošním roce opět zvýší ubytovací kapacita
pro návštěvníky města. Bude totiž dokončena další etapa revitalizace
Knížecího Dvora, která přijde na více než 21 milionů korun. 

Knížecí Dvůr sloužil v minulosti zaměstnancům státního
zámku Hluboká. Poté byly prostory objektu několik let
nevyužívány. Po tu dobu objekt částečně chátral. V současné
době je tato historická památka využita jako hotel, ovšem pouze
z jedné poloviny. 

»Dosud jsme realizovali dvě etapy stavebních prací, v rámci
kterých bylo zrenovováno přízemí objektu a první patro. Tyto
prostory slouží nyní jako ubytovací kapacity a potřebné zázemí
pro personál a technické zabezpečení hotelu,« uvedl Karel Hájek,
předseda představenstva společnosti AGRIPROD, která Knížecí
Dvůr vlastní. 

Do konce letošního roku pak bude dokončena třetí etapa, v
rámci níž vznikne celkem 21 pokojů. Pět jednolůžkových,
jedenáct dvoulůžkových, čtyři dvoulůžkové umožňující doplnění přistýlky
a jeden apartmán. Celkově tak kapacita hotelu naroste o 43 lůžek. Navíc
vytvoříme dvě nová pracovní místa,« vyjmenovává Karel Hájek. Po
dokončení třetí etapy revitalizace Knížecího Dvora, tak bude tento
čtyřhvězdičkový hotel nabízet svým návštěvníkům ubytování již v 39
pokojích, celkem 85 lůžek. 

Realizací třetí etapy, na kterou majitel získal téměř desetimilionovou
dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad, ale revitalizace
Knížecího Dvora není zdaleka u konce. Investor se pokusí sehnat finance
i na fasádu objektu a na doplňkové vybavení hotelu jako například
wellness zázemí. 

Vzniká brožura o tradicích v Hluboké nad Vltavou
Oživit i jiné než vinařské tradice si dali za cíl realizátoři Jihočeských
slavností vína v Hluboké nad Vltavou. Prvním krokem je vydání brožury,
která představí zapomenuté tradice regionu a zejména pak aktivity, které
tyto tradice oživí. Brožura vyjde letos v dubnu. 
„Ačkoliv je Hluboká nad Vltavou a okolí charakteristická tradicí
vorařství, vinařství, lesnictví, krajkářství nebo myslivectví, nejsou tyto
tradice dostatečně využity pro podporu cestovního ruchu v regionu,“
uvedla Martina Kučerová ze společnosti Ekologos, která projekt realizuje.
Proto se organizace rozhodla tradice oživit. „Nejprve jsme zmapovali
tradice v regionu formou ankety mezi místními obyvateli a rešerší

 historických pramenů,“ přiblížila Martina Kučerová. Z ní vyplynulo, že
za nejčastější tradici na Hlubocku lidé považují rybářství, myslivost a
lesnictví. Velká část dotázaných ale uvedla i vorařství, vinařství či
krajkářství. Nyní se připravuje šestnáctistránková barevná brožura, která

tradice regionu nejenom představí, ale i navrhne
aktivity, které by mohly být pro oživení daných tradic
realizovány. „Na navržené aktivity chceme získat
dotace a realizovat je. Už nyní víme, že v září opět
proběhnou Jihočeské slavnosti vína – vinobraní na
zámecké vinici v Hluboké nad Vltavou, ale chceme
realizovat i akce v zimních a jarních měsících,“ dodala
Martina Kučerová

Na Hluboké budou akce v každou roční dobu
Realizovat každou roční dobu v Hluboké nad Vltavou
akce, které do města přilákají turisty, se rozhodla
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. Chce, aby
bylo město plné turistů po celý rok. Nejen v létě, kdy je

láká zejména zámek. Proto organizace vymyslela projekt, který byl
podpořen dotací z Evropské unie. »Budeme realizovat v jarních, letních,
podzimních i zimních měsících akce, které budou pro turisty hodně
atraktivní,« uvedla Michaela Valtrová z Místní akční skupiny Hlubocko –
Lišovsko. 

Na jaře chystá Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko den
otevřených dveří na místním golfovém hřišti. Akce bude otevřena všem
zájemcům bez ohledu na jejich dovednosti v tomto sportu. Profesionální
trenéři budou asistovat účastníkům akce a učit je základy golfu. Zájemci
budou mít k dispozici driving range, putting a chipping green, kde si
budou moci vyzkoušet základy, které je trenéři během dne naučili

Další akce bude realizována v letních měsících, kdy většina turistů míří
za notoricky známými cíli regionu jako je zámek nebo zoologická zahrada.
»V letních měsících chceme podpořit jezdecké závody na Dvoře Vondrov,
které se zde každoročně konají,« vysvětlila Michaela Valtrová. 

Podzimní akce bude ve znamení slavností. Poprvé se Místní akční
skupina aktivně zapojí do realizace Jihočeských slavností vína – vinobraní
na zámecké vinici v Hluboké nad Vltavou. Zimní sezónu pak organizace
podpoří realizací konference o cestovním ruchu, kam budou pozvány
všechny významné osobnosti cestovního ruchu z celé České republiky.
Konference představí inspirativní projekty z oblasti cestovního ruchu. 

SPORT – Baseball

Cesta do Ameriky – z deníku Radka Drmoty
Zdařilá spolupráce s americkým týmem Purpose Driven má další

pokračování. 13.2. jsem odletěl směrem Atlanta, abych získal další trenérské
zkušenosti. Osm dní budu pobývat u  úspěšného trenéra High School ve městě
Gainesville Trenta Mongera. Trent je 42 letý trenér s dlouholetými zkušenostmi
i bývalý hráč profi baseballu, kterému chyběl jen krůček prorazit do elitního týmu
Major League Atlanta Braves.. Společně s Trentem a jeho dvěma asistenty se budu
podílet na týdenním tréninkovém programu high school North Hall v Gainesville
a připravovat hráče na ligovou soutěž, která vypukne 23.2. Tréninky budou
probíhat každý den, v sobotu 14.2. mají také poslední přípravný zápas.

Cílem mého pobytu je také blíže plánovat červencový pobyt Trenta na Hluboké,
probrat s nim video materiály z hlubockých tréninků a všeobecně získat co nejvíce
užitečných baseballových informací.

Z USA se vracím 22.2. a věřím, že přivezu cenné poznatky, které budeme dále
v hlubockém klubu využívat. Včera se můj pobyt u Trenta Mongera v Gainesville
(stát Georgia) přehoupl do své druhé poloviny a už mohu směle říct, že mé,
městské a klubové peníze nebyly vydány zbytečně.
Zatím jsem se účastnil dvou odpoledních tréninku high school North Hall,
odpoledního kempu pro žáky, přípravného zápasu dvou high school a žákovského
turnaje. Zejména tréninky byly velice přínosné. Pod vedením 6 trenérů, včele
s Trentem, trénovalo cca 40 hráču od 14 do 18 let.

První trénink byl herní: hlavními částmi bylo BP a hra dvou týmů proti sobě.
Druhý trénink byl zaměřen na obranu: chytání míčů po zemi a ze vzduchu,
pickoffy, trénink catcherů, rundowny, obrana proti buntům a závěrečná krátká hra.
Součásti obou tréninků byly obecné věci: úvodní slovo trenérů, dynamické
rozehřátí, rozházení formou drilu, závěrečné hodnoceni a úklid hřiště.

Většina tréninků měla obrovský spád, každá fyzická nebo mentální chyba hráčů
byla ihned řešena. Chyb však nebylo mnoho, naopak nasazení hráčů bylo
pozoruhodné a dokonce se stupňovalo směrem k finální části tréninku. Hráči se
navzájem podporovali a obdivuhodně při rozehrách komunikovali. Jestliže se právě

neúčastnili tréninku, soustředili se na výkony ostatních. Stejně tak, když dostávali
instrukce od trenérů. Individuální výkony hráčů jsou velmi nadprůměrné. 

Např. 14 letý centerfielder dokáže hodit rovný přesný hod na 50– 60
m na 3. metu a odpálit míč na 100 metrovou vzdálenost. 

Zdejším unikátem je 16 letý shortstop (jediný černoch), výborný
atlet s perfektní kontrolou míče a tvrdými odpaly do oppozitu Ano, sledovat takový
trénink bylo úžasné. Hráči cítí obrovský tlak. Když udělají chybu, ještě zvýší úsilí,
aby se jí příště vyvarovali. Na 9 míst v line-upu je jich 20. Konkurence je nutí
pracovat naplno. Zároveň si velice váží, že se vůbec do výběru high school (dělí se
na mladší – junior varsity a starší – varsity) dostali. Všichni usilují o to, dostat se
v baseballu dál, tj. hrát za univerzitní tým. Šanci mají však jen 2– 3.

V dalším průběhu mého pobytu, bych měl být ještě na 3 trénincích. Dostanu se
i k samotnému trénovaní. Již mám a ještě budu mít spoustu nových poznatků,
cvičení, tréninků atd. Můj pobyt však není jen baseball. Na každém kroku se
setkávám se vřelým přijetím, Trentovou rodinou počínaje. Byl jsem proveden celou
high school North Hall. Viděl jsem zdejší sportovní vybavenost (dvě haly na basket,
atletický stadion, baseballové a softballové hřiště, pálkařské centrum, hřiště na
americký fotbal a fotbal, velká posilovna, mnoho kanceláří pro trenéry atd.).

Seznámil jsem se s ředitelem školy i dvěma jeho asistenty, učiteli i některými žáky.
Cvičil jsem na hodině posilováni. Viděl jsem basketballový trénink. Ve čtvrtek půjdu
na play-off basketbalový zápas mezi středními školami. Velmi příjemné zázemí mi
zde vytváří Trentova rodina. Trent mi zodpovídá moje zvídavé dotazy týkající se
baseballu, velice hezky mě přijaly i jeho žena Sonya a děti Taber a Maris. Dva dny
s námi strávil i Tom Jones, který přijel navštívit Trenta a mě až ze Severní Karolíny.
Tom se již velice těší na letní turnaj na Hluboké, na který opět přijede se svým synem
Lukem.  

K dispozici tu mám dvě místnosti i se sociálním zařízením, nadbytek jídla. Kromě
různých restaurací (když jsme na cestách), přinesou také každý večer večeři rodiče
určitých hráčů. Ve čtvrtek by měli přijet novináři z místních novin kvůli rozhovoru.
V pátek budu mít několik besed se žáky ve škole.  Zítra bych také chtěl vyrazit na
výlet do Atlanty, která je zhruba 70 km daleko. Vše záleží na počasí. Dnes totiž celý
den prší... Radek Drmota, 16. – 18. února 
ilustrační foto z hlubockých tréninků v sokolovně
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Pomoc nadosah
Naše nestátní neziskové zařízení,
sloužící pro celý Jihočeský kraj –  tedy
i Vašemu okolí –  je v provozu čtvrtým
rokem. Sloužíme těžce nevyléčitelně
nemocným. Za tu dobu jsme doprovodili
na Věčnost stovky pacientů. Při přijetí
jim garantujeme, že nebudou trpět
nesnesitelnou bolestí, za každých
okolností zůstane zachována jejich
lidská důstojnost a v posledních chvílích
nezůstanou osamoceni.

Je smutné, že naše zařízení není plně využíváno. Řada potřebných o nás
neví, jiní mají zkreslené představy, další se nás bojí. I u zdravotnické
veřejnosti se potýkáme s neinformovaností, neznalostí, předsudky, ba i se
škarohlídstvím –  mnoho lékařů neumí vhodně a včas nabídnout
hospicovou péči.

Hospic nabízí: – poradenství, půjčovnu pomůcek, možnost hospitalizace,
nepřetržitou lékařskou péči, jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro blízkou
osobu.

Příjemné prostředí a rodinná atmosféra, poctivá ošetřovatelská péče
o těžce nemocné, neomezené návštěvy 7 dní v týdnu a 24 hodin denně,
finanční dostupnost pro všechny.

   Nezávazná možnost prohlídky zařízení kdykoli ! 
tel.: 388 311 726, web: www.hospicpt.cz, email: info@hospicpt.cz

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, specializované zdravotnické
zařízení, je v provozu čtvrtým rokem. Přichází na řadu ve chvíli, kdy
medicína vyčerpala veškeré cesty vedoucí k vyléčení. Při zachování
odborné léčby s každodenní přítomností lékařů, dopřáváme pacientům
kvalitní ošetřovatelskou péči, vysoký komfort prostředí a režim, na který
jsou zvyklí z domova. 

Vycházíme z úcty k člověku jako
neopakovatelné lidské bytosti.

Rovněž nabízíme pobyty na
omezenou dobu pro pacienty, jejichž
pečující rodina si potřebuje odpočinout
a např. po návratu z dovolené si vezmou
blízkého zpět do péče domů. Jiným
typem krátkodobého pobytu je možnost
hospitalizace za účelem nastavení léčby
(např. léčby bolesti), po níž se pacient
vrací zpět domů do domácího
ošetřování. Disponujeme též půjčovnou pomůcek včetně přístrojů, jako
jsou automatická polohovací lůžka, koncentrátory kyslíku, automatické
dávkovače analgetik a řada dalších.

Kapacita zařízení je 30 lůžek, většinou na jednolůžkových pokojích,
vždy vybavených přistýlkou, na které příbuzný může kdykoli pobývat
u svého blízkého. Přítomnost rodiny u nemocného velmi vítáme
a podporujeme. Režim návštěv je přizpůsoben potřebám pacienta
24 hodin denně. Rovněž hmotné zázemí vychází vstříc vysokým nárokům.
Ať se již jedná o bezbariérovou dispozici budovy, přilehlý klidný rozsáhlý

parkový areál, automatická polohovací lůžka s aktivními antidekubitními
matracemi, televizor nebo možnost připojení k internetu na každém
pokoji, společenská místnost, zimní zahrada, bohoslužby, různé kulturní
akce a tvořivé práce s klienty. 

Je škoda, že mnozí pacienti jsou překládáni či zůstávají na
vícelůžkových nemocničních pokojích bez přistýlek, ačkoli pro ně bylo
na jihu Čech vybudováno toto (pro každého finančně dostupné) moderní
zařízení s vybavením i péčí odpovídající jejich specifickým potřebám.

Proto, Vážení čtenáři, kdokoli se budete chtít podívat na exkursi či
prohlídku do hospice, jste vítáni. Skutečnost je totiž mnohem hezčí
a milejší, než řada zkreslených představ. Více informací naleznete na
www.hospicpt.cz. či tel. čísle 388 311 726. Mnoho dopisů, jež dostáváme
nás utvrzuje, že rodiny, které nám svěřily blízkého do péče, nelitují toho,
že si vybrali třeba i vzdálenější zařízení. Protože moderní technika
překonala všechny vzdálenosti, nevytvořila však žádnou blízkost... My ji
máme pro Vás připravenou!

Robert  Huneš, ředitel hospice

Dobrý den, dnes je tomu právě 2 roky, co moje máma odešla do jiného
světa. Posledních pár týdnů svého života strávila ve Vašem hospici a já
denně děkuji Bohu, že nám bylo dáno setkat se právě s Vaším personálem
v prostředí Vámi vytvořeném. Znovu a znovu si vybavuji dny, které jsem
v hospici mohla prožívat v její společnosti. Byla klidná, usměvavá,
uvolněná. Tím byla naplněná atmosféra celého hospice; každý, s kým
jsem se u Vás  setkala, měl kdykoliv povzbuzující úsměv, pár milých slov,
chvilku na uvaření čaje, emoční podporu. Nikdy ani jediný náznak nevole,
únavy, nesouhlasu, spěchu. Hluboce se před Vámi skláním a děkuji.
Děkuji. Vzpomínám na Vás s láskou a pokorou, naučili jste mne hodně.
Přeji Vám dny naplněné radostí, klidem a láskou.

(Z dopisu příbuzné pacienta v hospici)

Alšova jihočeská galerie – březen 2009 / 

Výstavy

Hluboká, zámecká jízdárna
stálá expozice : Gotické umění / Malířství a sochařství, 
České sochařství 20. století 
Z důvodu rekonstrukce je expozice NIZOZEMSKÉHO
MALÍŘSTVÍ 16. – 18. STOLETÍ uzavřena!

Bechyně, Mezinárodní muzeum keramiky
stálá expozice:  Nejstarší česká odborná škola keramická v Bechyni,
Mezinárodní keramická sympozia 

České Budějovice, Wortnerův dům AJG
do 15. března – Jan Smetana /souborná výstava díla významného
malíře, člena Skupiny 42

19. března – 3. května – Petr Písařík, Igor Müller 
Slavnostní zahájení výstavy 19. 3. / 17.00 hod.
Přednáška
Wortnerův dům AJG v Českých Budějovicích
11. 3. od 16.00 hod. Ladislav Kesner / Umění Číny –  možnosti a
limity porozumění

OO Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou / T + 420 387 967
041, F + 420 387 965 436, e-mail: ajg@ajg.cz , www.ajg.cz
Pořady pro školy na objednávku / zimova@ajg.cz
Výstavní sály otevřeny denně / Hluboká nad Vltavou / Alšova jihočeská
galerie / 9:00 – 16:00 ,České Budějovice / Wortnerův dům / 9:00 – 12:30
/ 13:30 – 18:00  Bechyně / Mezinárodní muzeum keramiky / říjen 2008 –
duben 2009 zavřeno, prohlídky na základě telefonické domluvě. Každou
neděli volný vstup do všech expozic a výstav AJG.. Změna programu
vyhrazena!
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Kulturní centrum

Panorama
Vstupenky možno rezervovat 

nebo zakoupit 
v  pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin,

nebo 1 hodinu před začátkem
představení. 

Rezervované vstupenky nutno
vyzvednout nejpozději 30 minut před 

začátkem představení,
poté budou uvolněny k prodeji !

Tel. + fax: 387 966 170 
 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

Biograf
úterý 3. března – CESTA NA
MĚSÍC. USA 2009 .
Pohádka/animovaný/3D – brýle
Kouzelný animovaný příběh tří malých
much při cestě na měsíc v Apollu 11
… V 17.00 hod.

Úterý 10. března – Peklo 
s princeznou. ČR 2009.
Pohádka/komedie
Slíbit princeznu samotnému
Luciferovi? To není dobře …
17.00 hod. a 19.00 hod. 
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Voříšková,
Petr Nárožný. Režie: Miroslav
Šmídmajer. Přístupný.

Komorní scéna

pátek a sobota 13. a 14. března – DVA
Z DEVÍTI.  Občanské sdružení KŘÍŽžáci 
v 19.00 hodin.  Divadelní představení –
detektivka.

pátky a soboty 6. a 7. a 20. a 21. března –
KLÍČE NA NEDĚLI. Divadlo Hluboká.
Divadelní představení –  komedie v 19.00
hodin.

středy 18. a 25. března – BARMANKY. 
Kulturní společnost Alta a taneční divadlo Na
tenkém ledě.  Taneční komedie v19.00 hodin

středa 4. března – SVĚTÁCI. Divadelní
společnost J. K. Tyl. Divadelní představení –
komedie 19. 30 hodin

středa 11. března – SEDM ŽEN NA KRKU
Divadelní společnost J. K. Tyl. Divadelní
představení – komedie v 19.30 hodin.

Středa 11. března – Cestujeme… Korsikou
nás provede ing. Josef Jirátko. Zasedací síň
Městského úřadu v 17.00 hodin.

ve středu 18. března 2009 

v 19 hodin

v KC Panorama

Divadlo J. K. Tyl 

Claude Magnier

SEDM ŽEN 

NA KRKU
 Život je jen lehce erotická fraška 

»Máte trable? Nezoufejte, já taky.«

 Robert, t. č. malíř

Středa 11.3. v 19.30 hodin

KC Panorama 

O O Divadelní soubor J. K. Tyl
České Budějovice působí

nepřetržitě již 113 let. 
V současnosti funguje jako

občanské sdružení, které čítá přes
100 členů ve věku od šesti do

osmdesáti let. V čele spolku je od
počátku roku 2007 

Ing. Václav Krištůfek,
místopředsedou Luděk Šindelář. 

V letních měsících soubor využívá
pro své divadelní aktivity přírodní
a historické scenérie. Každoročně

v listopadu pořádá nesoutěžní
přehlídku amatérských souborů Budějcká Thálie. Od roku 1952, odkdy se datuje novodobá

historie souboru, bylo nastudováno celkem 213 inscenací (81 večerních a 133 pohádek).

Kulturní společnost Alta a taneční divadlo Na tenkém ledě uvádějí taneční komedii

Barmanky
(John Godber, Jane Thorton)

Dámy a pánové, vítejte v baru Shakers! 

Na hlavní třídě, tam, kde neon krájí tmu 

a hlásá: Račte vstoupit! 

Čtyři mladé servírky odhalují život v nočním baru 

a nabízejí vhled do svých nadějí, snů a zklamání.

Hrají:

Mel: Pavla Malá / Marie Oborná

Adéle: Denisa Holečková / Michaela Brožková

Nicky: Marie Bauerová / Kristýna Lhotková /

 Aneta Papanová

Carol: Petra Doktorová / Zuzana Bouší

Režie: Gerhard Vocilka  Choreografie: Pavla Nýdlová

Světla, zvuk: Stanislav Janů   Scéna: Stanislav Janů
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