


h ÚVODNÍK h

Předvánoční zamyšlení

Motto: Manželé sedí v prázdném kupé proti sobě.
Po půlhodině povídá manžel: »Máňo, pojď sem. Sedni si ke mně.«
Manželka poslechne, přitulí se k němu a šeptne mu do ucha:  »A co tak
najednou?«
Muž ji obejme a říká: »Už jsem se na tebe nemohl dívat.«

Jsou chvíle převratné v životě lidském. Jak málo času věnujeme blízkým
lidem, jak málo vnímáme sdělení, jež z nich vycházejí. Jak málo
pozornosti upíráme k jejich duši a osobnosti. 

Zatímco doma znají ponejvíce má záda (buď sedím u počítače zády do
místnosti nebo stojím u sporáku a vařím, nebo cpu prádlo do pračky, nebo
odcházím do práce, za nákupy, či do postele) – kdoví, zda si vlastně
vybavují můj obličej. Muži (i cizí) mne už před
delším časem přestali zahrnovat květinami, perly
mi už dlouho nikdo nehodil a údajně nejlepší
kamarádka se neštítí věnovat mi sadu hadrů na
správný úklid (žlutý na okna, zelený na nábytek,
oranžový na koupelny a kuchyně, červený
univerzální...) Propána, kam jsme to dopracovali?
Proč jsem si nevšimla, kdy nastala ta převratná
chvíle? Proč jsem nezastavila čas?

Kdyže přichází ta chvíle, kdy se z ženy stane
přezíraná postava a pouhé funkční vybavení
domácnosti? Kdy místo do jejích krásných očí,
nahlížejí manželé do hrnců a pekáčů s uvařenou
večeří nebo do skříně s vyžehlenými košilemi?
Byly doby, že když jsem upadla na náledí,
kolemjdoucí muži mne zvedali a oprašovali. Byly
doby – a byly krásné – že jsem sem tam od mužů
slyšela nemravný návrh. A bohužel to byly doby,
kdy jsem většinu návrhů nevyslyšela (v domnění, že jich přijde ještě
mnoho a budu si vybírat)... Ale mám oprávněný pocit, že i muži si mnohdy
připadají přezíráni. Třeba když přestáváme vnímat, jak jim to na gauči
před televizí sluší a jak prázdný a bezduchý by ten gauč bez nich byl!

Tak tedy přátelé, ženy i mužové! Přicházejí Vánoční svátky! Hned teď
vybalte z vánočního papíru manželovo nové trenky a manželčino mýdlo
a krém proti vráskám. Nedávejte svým drahým přezíravé dárky! Podívejte
se raději na své blízké zblízka. Koukněte do očí vašich milovaných. Cože
tam vidíte? Ne, ani zimní dovolená v teplých mořích není to pravé! (Po
návratu byste stejně nastydli!) Ta pravá přání jsou úplně nejhlouběji a jsou
opravdová. 

Třeba: Dostat zamilovanou pusu jako tenkrát. Jít někam spolu a povídat
si o věcech, které nesouvisí s provozem domácnosti ani s vyčerpaným
kontem v bance. Držet se za ruce a běžet, běžet březovým hájkem. Sjet si
zas jednou na igelitovém pytli zasněžený kopeček za chalupou. Jít si

zabruslit (můžete na terasu Šteklu
s výhledem do kraje nebo na
zimní stadión s výhledem na
zámek!) Lízat zmrzlinu společně
z jednoho kornoutu. Vzít děti
(i když se jim nechce!) s vámi na
výlet. Vyjít na Kleť, dát si dobrou
polívku v krásně opravené chatě,
vylézt tam na rozhlednu
a rozhlédnout se po našem kraji.
Užívat si život, teď a tady a nejen
o Vánocích. 

To dělejte! ANO! Společné
prožitky jsou to pravé! Není
k tomu potřeba tolik peněz, kolik
předpokládáte. A některé zážitky
jsou úplně zadarmo. A protože,
a vím to zcela jistě, PIN k vaší

platební kartě v záhrobí NEFUNGUJE, nedělejte si hlavu z toho, že cifra
na vašem účtu je spíš pro zasmání. Daleko důležitější položky jsou ty,
které naskakují na vašem zážitkovém účtu. Ty si totiž vezmete s sebou i na
ONEN SVĚT. Foto: Martin Poláček (Ze zážitkového

 výletu za martinskou husou a mladým vínem)

h SPOLEČENSKÁ KRONIKA h

Blahopřání 

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

Františka Cimbálková Hluboká 91 let
Marie Piskačová Hluboká 85 let
Vlasta Hromková Hluboká 85 let
Marie Lichková Hluboká 80 let
Irena Uhlířová Munice 80 let
Blažena Skusilová Hluboká 80 let
Anežka Jandová Hluboká 80 let
Marie Hubená Bavorovice 75 let
Josef Havlíček Poněšice 75 let

V měsíci prosinci oslaví 50 let společného života  »Zlatou svatbu«
manželé Václav a Magdalena Markovi z Munic.

Do dalších let přejeme dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu

Narodili se Opustili nás
Martin Nedvěd Hluboká Mejstřík Josef Hluboká
Michal Flachs Hluboká Busta Václav Hluboká

� Vyměním 3 + 1 na Hluboké za 2 +1 na Hluboké. 
Tel. 728 160 163

� Hledám nájem bytu 3 +1 v Hluboké nad
Vltavou.  Tel. 722 063 923

h DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ h

INFORMACE  PRO OBČANY  
S  TRVALÝM  POBYTEM  NA »ÚŘEDNÍ ADRESE«

Vzhledem k neexistenci domovní schránky pro občany s trvalým
pobytem v sídle ohlašovny pobytu –  tj. Masarykova 36, Hluboká nad
Vltavou, nelze přijímat listovní zásilky určené těmto občanům.

V zájmu každého občana je učinit taková opatření, aby mu byly
písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, aby využil
možností, které mu v souvislosti s doručováním dává nová právní
úprava příslušných předpisů.

Občané s »úřední  adresou« mají tyto možnosti :
– zajistit si na poště zdarma »odnos« ,tj. vyzvedávat si zásilky přímo na
poště.
– zajistit si na poště za poplatek tzv. »dosílku«,tj. přeposlání písemnosti
na adresu, kde se zdržují.
– zřídit si na poště za poplatek P.O.BOX.
– zdarma nahlásit ohlašovně pobytu doručovací adresu, která se zavede
do informačního systému evidence obyvatel.
– nahlásit správnímu orgánu či soudu adresu pro doručování 
v konkrétním řízení. 

� Prodám  velmi pěkný byt 3+1, 
atypický, 

po renovaci, v osobním vlastnictví
v Hluboké nad Vltavou.

Cena – dohodou. Tel. 775 979 575
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Vánoční přání
Vážení přátelé, 

prosinec, dvanáctý, poslední měsíc roku, bývá vždy spojen
s určitým ohlížením, bilancováním. Ohlížíme se v životě osobním

i profesním, ohlížíme se také jako obyvatelé města, v kterém žijeme. 
A v letošním roce jsme se asi všichni ohlíželi nejen o rok zpět, ale

hodnotili jsme dvacet let, které uplynuly od 17.11.1989. Každý z nás je
hodnotil především z hlediska svých osobních prožitků, možností, úspěchů
nebo i neúspěchů. Nepochybně jsou naše osobní pohledy spojeny s naším
městem a dovolím si konstatovat, že jeho dvacetiletá proměna patří k těm,
které můžeme hodnotit jako úspěšné. Z dobových fotografií i z naší paměti
dokážeme sestavit kontrast mezi naším městem v roce 1989 a naším
městem v současnosti, v roce 2009. Nebudu vyjmenovávat a připomínat
všechny změny, nové stavby nebo rekonstruované a znovu svému účelu
sloužící objekty. Připomenu ovšem, že za každým novým nebo opraveným
a nám, občanům města sloužícím objektem, je nutno vidět nejen přímé
investiční náklady na realizaci, ale následně také nezbytné mandatorní
výdaje, zajišťující provoz a údržbu. Je nutno vidět i to, že se tak děje bez
negativních dopadů na občany města – Hluboká nad Vltavou je jedno
z mála měst, kde nedošlo k navýšení nájmů v městských bytech! To, že se
městu daří tyto mandatorní výdaje plnit a přitom zachovávat vyrovnaný
rozpočet, to považuji za největší úspěch uplynulých dvaceti let
a v neposlední řadě i za úspěch roku 2009, který, jak všichni víme, nebyl
z mnoha aspektů snadný. 

Blížící se rok 2010 přinese našemu městu dvě významné události.
Jednou z nich bude dokončení stavby »hlubockých lázní« a její otevření
veřejnosti. Jsem přesvědčen, že původní vize bude naplněna a Hluboká
nad Vltavou získá díky lázním další pozitivní rozměry v oblasti
společenské, kulturní i podnikatelské. A především nový kvalitativní
rozměr v péči o zdraví, které bylo a bude tím nejdůležitějším.

Další významnou akcí bude realizace multifunkčního domu na místě
obchodního střediska Jednota. Stavba s sebou přinese jistá omezení
v centru města, ale lze předpokládat, že výsledek bude svou architekturou
i funkcionalitou stát za to. Nemenší význam bude mít také dokončení
rozsáhlé rekonstrukce Domova seniorů U zlatého kohouta a rekonstrukce
budovy mateřské školy v Zámostí. A stejný význam budou mít nadále
investice do údržby infrastruktury města a obcí, do školy a mateřské školy,
do Kulturního centra Panorama, letní plovárny, zimního stadionu a mnoha
dalších aktivit, které už přijímáme jako samozřejmou součást našeho
města.

Vážení přátelé, dovolte, abych své prosincové ohlédnutí zakončil
přáním  příjemného prožití svátků vánočních a spokojenosti v osobním
a pracovním životě v novém roce 2010. 

Pavel Dlouhý, místostarosta města Hluboká nad Vltavou

Titulní strana a prosincová  soutěž!!!

Náš skvělý fotograf titulních stran Honza Pirgl sice odcestoval daleko
předaleko, snad až do Bruselu, ale včas připravil prosincovou titulku.
Nadchla mne, i když nevím, zda starosta a senátor v jedné osobě a všichni
radní a zastupitelé budou mít radost! Vždyť se tak snaží, na náměstí chtějí
stavět nový multifunkční dům, lázně jsou před dokončením, všude
zameteno, vyzdobeno... a Honza takhle!!!! Nemohl fotit novostavby, kde
má vše pravý úhel, tu správnou stavební hmotu  – a přesná pravidla...?

Ne, asi nemohl. Takže vznikla tahle půvabná koláž, z detailů a zákoutí,
které zdobily i Malou Stranu v Praze, než do ní vtrhlo tržní hospodářství...
A já navrhla, abychom vypsali soutěž, o tom, kdo poznal, kde to které
okénko či jiný detail vstupu na Hluboké najdete. Jakou navrhneš odměnu
pro úspěšné tipaře, ptala jsem se?

Honza napsal: Odměna? Mám doma báječný ruský fotoaparát

značky Ljubitel, funkční. Tak ten za 5 správných odpovědí. 

A k tomu zvětšenou sadu fotografií, které jsem nafotil na titulku...

Hluboká se mění před očima, občas mi z těch pravoúhlých

novostaveb přecházel zrak. Nic proti pokroku. Já jsem jen

obdivovatel různých ruin a starostaveb a vůbec architektury,

kterou čas tak nějak zlidštil. Pastva pro oči...
Tak, vážení, hledejte. Prohlédněte si Hlubokou jinýma očima. Já přidám

vítězi kávu v indonézské kavárně v Panoramě při slavnostním předání
výhry! Znalci romantiky, správné odpovědi předejte na radnici nebo na
mail  alenoviny@volny.cz Alena Mitter (dříve Růžičková)

Vážení  spoluobčané, vážení  a  milí  hlubočáci, sousedé 

rád bych Vám popřál krásné prožití adventního
času a spokojené, radostné Vánoce. Na začátku
letošního roku jsem si v Hlubockém zpravodaji položil
otázku, jaký to bude rok? Světem hýbala otázka světové
krize, očekávání jejích důsledků, světová recese. Přesto
jsem věřil a také nadále věřím, že světovou finanční krizi

Česká republika ustojí bez následků. Před rokem jsem nám společně přál,
abychom si nenechali zkazit náladu a chtěli těžké časy společně přežít. Že
si možná za 12 měsíců řekneme: vždyť to byl docela dobrý rok. 

A byl? Možná to byl právě pro některé z nás jeden z těch hezkých
a příjemných roků, možná přinesl radost, šťastnou událost v rodině, nové
zážitky, nové povinnosti... Možná nebyl, ale spíš jen tehdy, pokud jste se
v něm setkali s nemocí nebo ztrátou někoho blízkého. 

Pořád si myslím, že rok 2009 – a každý jiný rok – bývá takový, jaký si
ho uděláme. 

Finanční krize v rodině, ale i ve státě, by nás měla učit jediné: šetřit na
těch správných místech. Neutrácet zbytečně. Neutrácet hloupě. V rodině,
v malém městě, je přehled o financích ve společné kase jednodušší
a přehlednější. Také je lépe vidět na toho, kdo se ukáže jako špatný
hospodář či špatná hospodyně. 

Ale jinak jsme zkrátka pořád jednou z evropských zemí, která žije svůj
každodenní obyčejný život, který vůbec není tak špatný...

Můžeme se v předvánočním čase na Hluboké více potkávat. Město
Hluboká má pro měsíc prosinec připraven program plný našich
hlubockých a už tradičních předvánočních zvyků a radostí: adventní trh,
divadlo, koncerty, bruslení, živý  Betlém, mši Jakuba Jana. Ryby,
zpívání... Když se projdete naší večerní vánočně osvětlenou Hlubokou
s vánočně ozdobenými stromečky (i když z nich občas někdo hloupý
ukradne ozdobu), neříkejte, že se tady u nás doma necítíte dobře...

Pokud krize v tomto roce zavinila, že jsme méně cestovali do zahraničí,
více šetřili, byli více doma a dovolenou strávili v Čechách, nebo pokud
krize zaviní skutečnost, že najdeme pod stromečkem méně dárků – pak
bych tyto důsledky krize viděl jako veskrze kladné.  A také si myslím, že
je dobré prožívat dny dobré a méně dobré, abychom si těch dobrých více
vážili...  Přeji Vám hezký vánoční čas na Hluboké!

Váš Tomáš Jirsa, starosta

POZOR!! INFORM ACE Z INFOCENTRA 

... připravili jsme mail list pro město Hluboká nad Vltavou.
K čemu to je a jak to funguje? Je to veřejná mailová adresa, na kterou se posílají
e-mailové  zprávy podle různých témat. Zprávu dostane každý, kdo o zprávy na
konkrétní téma má zájem. Každý si odběr zpráv může přihlásit i odhlásit dle
vlastního uvážení –  kdykoliv. Lze posílat i SMS zprávy (pokud je podporováno
operátorem). Na mailovou adresu příslušného mail listu se  pošle  zpráva a mail list
sám zařídí rozeslání všem přihlášeným osobám. Jednoduše řečeno –  pokud budete
mít nějakou zajímavost, která by měla zajímat více osob, stačí poslat zprávu na
příslušnou adresu a zprávu obdrží všichni přihlášení (tudíž všichni, kdo o to mají
zájem). Nebude to tedy dosavadním – chaotickým – způsobem, kdy každý měl
určitý seznam adres a těm informaci posílal, ale ostatní se o ní nedozvěděli.

V současné době jsou zřízeny následující oblasti:
aktuality (aktuality@hluboka.wedos.com) –  všechny aktuality a novinky ve městě
ČR (cr@hluboka.wedos.com) –  cestovní ruch obecně
kultura (kultura@hluboka.wedos.com) –  kulturní akce a kulturní aktivity ve městě
sport (sport@hluboka.wedos.com) – sportovní akce a sportovní aktivity ve městě
stravování (stravovani@hluboka.wedos.com) – oblast stravování ve městě
ubytování (ubytovani@hluboka.wedos.com) – problematika ubytování
aktivity podnikání (podnikani@hluboka.wedos.com) – podnikání ve městě
Do budoucna můžeme zřídit i další adresy dle potřeby.

Moderování – V současné době nejsou nastavena další pravidla, ale do
budoucna je určitě přidáme. Nyní pošlete zprávu, která bude zkontrolována
v Infocentru a následně rozeslána všem. Brzo některé oblasti zřídíme zcela
automatické –  tj. pošlete zprávu, a ta bude automaticky přeposlána všem.
Jak se přihlásíte? Stačí, když pošlete zprávu, která má předmět  se slovem
'subscribe' na adresu příslušného mail listu. Dostanete potvrzující zprávu.
Jak se odhlásíte? Stačí, když pošlete zprávu, která má předmět se slovem
'unsubscribe' na adresu příslušného mail listu. Dostanete potvrzující zprávu.

Budeme rádi, když zprávu přepošlete dalším osobám, které mají »co do činění«
s Hlubokou. Bude moc důležité, aby každá oblast měla co nejvíce zapojených osob.
Snažíme se dát dohromady co nejvíce mailových adres a dalších kontaktů
souvisejících s Hlubokou, aby se zaregistrovali do vybraných oblastí.

Hezký den,  Josef Grill.
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h ZPRÁVY Z RADNICE h

z jednání rady města ze dne 5. října

g Národní památkový ústav předložil městu
smlouvu na pronájem obřadní síně na rok 2010.
Měsíční nájemné se vypočítává násobkem
svatebních obřadů v daném měsíci plus 1/12
ročního nájemného. Smlouva se sjednává za
podobných podmínek jako v minulých létech,
nicméně pro snoubence s trvalým pobytem
mimo obvod zdejšího matričního úřadu se
zvyšuje na 3000 Kč. Tato částka se následně
promítne ve výši poplatku za celý obřad, který
se tímto zdraží.
g Se stavbou obchvatu obcí Češňovice a Dasný
by mělo být započato v roce 2012, nyní naše
město jedná s ředitelstvím silnic a dálnic o
případných prodejích, pronájmech a přeložkách
dotčených pozemků ve vlastnictví města.
g Rada projednávala záležitosti s pozemky,
pronájmy a dalšími žádostmi majitelů
pozemků... Město v současné době nesouhlasí
s prodejem pozemků sousedící s vodní plochou
Hněvkovice a odmítlo dalšího zájemce se
záměrem vybudování chaty.
g Pronájem nebytových prostor, Masarykova
35, využívané jako podniková prodejna
ukončilo společnost Lesy Hluboká nad Vltavou.
Rada by měla rozhodnout o dalším využití,
případně vypsat veřejnou soutěž o pronájem
tohoto prostoru.
g Česká spořitelna a.s. žádá a dostala souhlas
s modernizací pobočky (instalace klimatizace a
prosklené stěny, stavební úpravy nevyžadují
stavební povolení ani ohlášení.
g Sdružení Taranis spravuje a provozuje
nohejbalové hřiště v Zámostí. Na části pozemku
ve vlastnictví města navrhuje sdružení
vybudovat pétanque hřiště. Město souhlasí,
pokud bude hřiště vybudováno a provozováno
bez finanční účasti města,a hrazení provozních
nákladů – voda, elektřina...
g Vzhledem ke stížnostem občanů z lokality
Křesín, PMH upravilo a očistilo pozemek ve
vlastnictví obce mezi starou a novou zástavbou,
který je držen jako rezerva pro případnou
komunikaci k novým parcelám a dále pozemky
za novou zástavbou.
g Město přispěje na dopravu pěveckému sboru
Záviš, který byl pozván koncertovat první
adventní neděli do partnerského města
Neustadt/Aisch.
g Tajemník informoval o nutných opatřeních
v souvislosti s datovými schránkami.
g Na základě objednávky města byl vypracován
posudek pro účely podání žádosti o dotaci
z programu zelená úsporám na celkové zateplení
bytových domů č.p. 771 a 772. Akce by musela
být plně předfinancována z prostředků města.
V současné náročné finanční situaci, kdy město
bude zatíženo úvěry na již plánované akce není
možné se zapojit do projektu vzhledem k vysoké
míře finanční spoluúčasti. 
g Rada města ze své pravomoci povoluje pro
šk. rok v MŠ navýšit počet dětí ve třídě o 1.
g Rada se zabývala problematikou obsazení
termínů pro představení hlubockých divadelních
společností v KC Panorama. Protože nedošlo
k dohodě mezi společnostmi, rada akceptovala
návrh p. Píši na řešení divadelní sezóny 09–10.

Současně rada požádala p. Píšu, aby
předložil návrh řešení na příští
divadelní sezónu.
g Rada se zabývala návrhem Městské
policie Hluboká na některé úpravy
dopravního značení ve městě. Členové
diskutovali nad jednotlivými návrhy
a po upřesnění informací se k těmto
návrhům vrátí na příštím jednání.
g Ředitel PMH předložil radě k
posouzení návrh informačního,
varovného a záchranného systému,
navrženého pro potřeby města
odbornou firmou. Rada konstatovala,
že se letos tento záměr realizovat
nebude, ale v příštím roce se k tomuto
tématu rada vrátí.
g Nadace Jihočeské cyklostezky objednala
studii cyklotrasy na pravém břehu Vltavy.
Realizace by měla být rozdělena do dvou etap.
První zajistí propojení mezi ČB a Hlubokou pro
cyklisty. Ve druhé dojde k rozšíření a provedení
nového povrchu i pro bruslaře. První etapa
předpokládá jen opravu stávajících cest se
zachováním povrchu (asfalt, beton, šotolina).
Pouze v části proti Bavorovicím se předpokládá
větší stavební zásah z důvodu chybějící
komunikace.

Z jednání rady města ze dne 26.  října
g Rada prodloužila pronájem na další dva roky
u dvou nájemců v bytech pro příjmově
vymezené osoby v Lesní ul.
g Rada jednala o uzavření smluv na zřízení
kabelových vedení v pozemcích ve vlastnictví
města, pronájmech, event. prodejích pozemků
žadatelům...
g Rada pronajala část pozemku v k.ú. Kostelce
za obvyklých podmínek a také s tím, že žadatel
ponese a zajistí údržbu předmětu pronájmu.
g Město jednalo se společností, vlastnící areál
bývalé »kachňárny« a zabývalo se možností
koupě. V současné ekonomické situaci není
reálné koupi realizovat, rada pověřila starostu
dalším jednáním.
g Rada opět pronajala parkovací garážové stání
V KC Panorama. Město tyto prostory
dlouhodobě k pronájmu nabízí a parkovací stání
jsou zde volná. Nájemné za jedno místo stojí
cca 19 000 Kč za jeden kalendářní rok.
g Oprava komunikace v Nádražní ulici (úsek od
Smetanovy k viaduktu) si vyžádá objízdnou
trasu. Pro místní obyvatele bude tento úsek
částečně otevřen provozu. 
g Ředitelství vodních cest ČR se obrátilo na
město se žádostí o schválení smlouvy o smlouvě
budoucí (umístění, opravy a údržbu plavební
komory na pozemku u jezu Hluboká nad
Vltavou. Věcné břemeno bylo zřízeno za
jednorázovou úplatu, veškeré další náklady
spojené s uvedenou akcí nese investor, tedy ČR.
g V Komenského ulici došlo k havárii opěrné
zdi, při úplném zborcení by došlo k poškození
domu a destrukci vozovky v úseku asi 5 m.
Jednoduchý projekt byl zhotoven, výběrové
řízení vyhrála firma Stavitelství Vácha a syn.
g Vzhledem k připomínkám občanů a rovněž
z důvodů bezproblémové zimní údržby byly
provedeny nejnutnější opravy místních komu-

nikací, tam kde hrozily úrazem či poškozením
techniky (Kostelec, propadlé šachty přechodu u
Munického rybníka, propadlá vozovka Na
Čtvrtkách, výtluky Křesínská ul. a na cyklistické
stezce.)
g Jako každý rok město poskytlo příspěvek
provozovateli pojízdné prodejny.
g Rada města doporučuje navýšit rozpočet
opravy střechy domů 771, 772 o zateplení
střechy a atiky.
g Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku
na pořádání hasičské soutěže o Hlubockého
kapra v prosinci 2009. Účastní se 40 družstev
(300 osob) z Jč kraje. Částka bude použita na
zajištění odměn, zdrav. službu a další výdaje.
g V rozpočtu zařazený projekt podpořený
Grantovým programem Jč kraje Partnerská města
v obrazech předpokládal vydat společný kalendář
a uspořádání akcí společných pro obě města v r.
2010. Po výměně vedení města Grein nebyl ze
strany Greinu zájem projekt realizovat i přes
několikeré urgence. Z uvedeného důvodu je
nutno projekt zrušit a z rozpočtu vyřadit.
g Na základě stížností několika občanů,
bydlících v panelových domech pod Panoramou,
kteří si stěžovali na zvýšený výskyt potkanů, byla
v těchto místech provedena deratizace veřejného
prostranství a kanalizace.
g Rada se znovu vrátila k plánované akci
Kanalizace Hradčanská v souvislosti s
navýšením rozsahu prací a jednala o možnosti
úhrady fin. podílu majitelů pozemků při
případném budoucím připojení.
g Rada doporučila doplnění vánočního osvětlení
města. Od letoška bude vánoční strom v barvách
modrostříbrných...
g Nadační fond jihočeských olympioniků (jeho
posláním je humanitární podpora osob, které se
účastnily olympijských her a reprezentovaly stát)
pořádá prestižní akci: valnou hromadu u nás na
Hluboké.
g Město připravuje akci Odbahnění rybníku
Hvězdáře a připravuje podání žádosti o dotaci.
Akce by měla proběhnout v roce 2010.
g V obci Purkarec byla odstraněna závada
v osazení kanálových vpustí a tím odstraněno
nebezpečí ohrožení cyklistů. Lesy ČR připravují
instalaci 14 ks infotabulí na cyklostezce Hluboká
– Poněšice, Město Hluboká přispěje na jejich
instalaci.
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MĚSTO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 
ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR

pronajmout
nebytový prostor o výměře 24,80 m  2

v domě Masarykova č.p. 35, Hluboká nad Vltavou 
 Jedná se o bývalou prodejnu spol. Lesy Hluboká a.s.

Detaily ohledně výměry, výše nájemného jsou k doptání na MÚ

Majitelka obchodu ALMA drogerie 

a průmyslového zboží 
oznamuje všem spoluobčanům přemístění své prodejny na ulici

Masarykova 978 /bývalá prodejna M.textil p. Dudková/.
Prodejní doba  Po – Pá 8– 17  So 8– 11 

Dočasně: polední pauza 10,45– 11,45
Těšíme se na Vaši návštěvu 

M. Jirsová

Změna režimu linky č 104 v souvislosti 
s vypovězením smlouvy o zajištění provozu IDS

Vzhledem k tomu, že Rada města České Budějovice rozhodla na své
20. schůzi dne 23. září 2009 o vypovězení Smlouvy o zajištění provozu
Integrovaného dopravního systému České Budějovice – Hluboká nad
Vltavou, uzavřené mezi Statutárním městem České Budějovice, Dpm ČB,
a.s., ČSAD Jihotrans, a.s. a ČD, a.s. považujeme za nutné Vás informovat
o změnách s tím souvisejících. Smlouva byla vypovězena k 31. prosinci
2009, nastálé změny tedy budou platné od 1. ledna 2010.

Rozsah provozu dosavadní linky č. 104 i její trasa zůstane zachována,
nebude však již provozována v rámci IDS. Znamená to, že skončí
vzájemné uznávání jízdních dokladů, zúčastněných dopravců a cestující
tak budou muset platit jízdné u každého dopravce zvlášť dle jeho platných
tarifních podmínek.

Linka č. 104 bude po změně považována za standardní linku MHD,
a proto dojde ke změně způsobu odbavení cestujících. Bude zrušen
prodej sortimentu jednotlivých jízdenek u řidiče, nadále tak bude
možné ve voze zakoupit pouze jízdenky pro doplňkový prodej
v hodnotách 20 Kč a 10 Kč tak, jak je tomu na všech ostatních linkách
Dpm ČB. Zároveň bude zrušen celodenní nástup pouze předními dveřmi,
nově bude možné v době od 4.00 hod. do 20.00 hod. použít k nástupu
i k výstupu všechny dveře.

Přestože k výše uvedeným změnám dojde s platností od 1. ledna 2009,
bude již od neděle 13. prosince 2009 z provozních důvodů přečíslována
linka č. 104 na linku č. 4. Číselná řada 1xx totiž označovala linku patřící
do Integrovaného dopravního systému. Protože se po zrušení prodeje
plného sortimentu jízdenek předpokládá zvýšení rychlosti odbavení
cestujících, budou také na nové lince č. 4 zkráceny chronometráže (jízdní
doby mezi zastávkami) na standardní hodnoty jako u ostatních linek.

Přestože výše uvedená opatření budou mít dopad na cestují využívající
výhod současného systému, doufáme, že i nadále budou spokojeni se
službami DpmČB, a. s. Zároveň věříme, že se v dohledné době budeme
moci všichni zapojit do nového Integrovaného dopravního systému, který
bude zajišťován krajským koordinátorem. Dopravní podnik města ČB

Mezinárodní hokejový turnaj
starších žáků 

Memorial Miroslava Dvořáka 

se bude hrát na zimních plochách 

v Českých Budějovicích 

a na Hluboké 

ve dnech 26. – 28. prosince 2009

ŠUMAVA: Takovou ji chceme?

Suchou a vykácenou?
Lesničtí odborníci, hejtmani i šumavští starostové několik let varovali
Ministerstvo životního prostředí, že experiment s ponecháním rozsáhlých
smrkových monokultur na Šumavě v tzv. bezzásahovosti povede ke
kůrovcové kalamitě. Ministerstvo i Správa Národního parku Šumava naše
varování neustále bagatelizovaly a tvrdily, že mají kůrovce pod kontrolou.
Nezávislá expertní zpráva, kterou si nechali vypracovat hejtmani Zimola
a Emmerová, nazvala situaci ve druhých zónách, kde by se mělo
standardně zasahovat, kůrovcovou kalamitou až pandemií. A potlačit
kůrovcovou kalamitu lze pouze kácením a odkorněním napadených stromů
a vykácením pufračních zón, aby se kůrovec dále nešířil.

Letošní těžby v NP Šumava předčily veškeré prognózy MŽP. Ještě
nedávno mluvčí ministerstva Kašpar napsal, že letošní těžba kůrovce v NP
Šumava bude maximálně sto třicet tisíc m . Hluboce se mýlil. Nebo3

záměrně nemluvil pravdu? Dnes je zřejmé, že v národním parku bude letos
vytěženo 300 tis. m3. Tato těžba sebou přinese i nežádoucí holiny o
celkové rozloze cca 800 ha, z nichž ty největší budou mít rozlohu několik
desítek hektarů. K tomu je nezbytné připočíst i další plochy mrtvého lesa,
kde se stále nezasahuje. Ty za letošní rok přibudou v rozsahu také cca 800
ha. Celkem tedy letos ubude cca 1600 ha starého a živého lesa.

Podle všech odhadů vznikají v NP Šumava největší plochy holin v celé
Evropě a v celkovém úbytku lesa má NPŠ také rekord. Ale Správa NPŠ je
nepoučitelná. V bezzásahových zónách si nadále kůrovce množí, aby k
jeho potlačení o několik kilometrů dále masivně kácela a vytvářela holiny.
Pokud nedojde k zásadní změně v jeho přístupu, trhne NP příští rok opět
všechny rekordy. Podle odborníků se dá odhadovat, že příští rok by na
Šumavě mohly odumřít až dva miliony stromů. To už bude naprosto
nezvládnutá situace, která se nevyskytuje ani v hospodářských lesích. Kde
jsou všechny zelené nevládní organizace a okrašlovací spolky aby bily na
poplach, že se v Národním parku kácí jak o život. Všichni už vědí, že se
jejich „experiment“ s bezzásahovostí nepovedl. Dochází k obrovské
devastaci Šumavy a jsou podána trestní oznámení. Aktéři „bezzásahovosti“
cudně mlčí, protože by museli přiznat: současné masivní těžby a vytváření
holin jsou daní za náš nikým neschválený a nelegálně prosazený
experiment.

Bývalého ředitele Žlábka zelené nevládky hanlivě nazývaly „ředitel
pařez“ a vyštípaly ho z vedení parku, když těžil zlomek současného
množství! Dnes se naopak Správa NPŠ stává vyznaným regionálním
obchodníkem se dřevem. To je opravdu Národní park? Takovou Šumavu
chceme? senátor jižní části Šumavy Tomáš Jirsa

ZIMNÍ STADION  HLUBOKÁ nad VLTAVOU

Sezóna 2009 – 2010

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ    

ZAHÁJENO 

Pátek  17.30  – 19.15

Sobota   13.00 – 14.45 

Neděle  13.00 – 14.45 hod

Jednotné vstupné za bruslící osobu   26 Kč vč. DPH

 

Pronájem ledové plochy –  cena 1.350 Kč vč. DPH na hodinu 

V případě zájmu pronájmu kontaktujte p. Chrta – 602  468  889.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

STAVITELSTVÍ  KAREL VÁCHA  A  SYN  s.r.o.
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h MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE h

Strážníci městské policie se v minulých měsících mimo pravidelné
hlídkové činnosti a běžného řešení přestupků zabývali i těmito událostmi:

� 25.9. zjišťovali původce znečištění silnice betonem v Zámostí 
� 29.9. upozornili zaměstnance PMH na odpadky nacházející se
u přístaviště pod mostem a na bavorovické cyklostezce
� 2.10. řešili stížnost na oheň v Purkarci
� 3.10.řešili stížnost na ohňostroj v Municích

 a zklidňovali opilce před DDC 
� 8.10. odchytili labradora u Munic
� 12.10. odklidili větve ze silnice u ZOO
� 15.10. volali hasiče ke znečištění silnice olejem v Municích
� 17.10. spolu s PČR kontrolovali neobydlený objekt ve Smetanově ulici
� 22.10. kontaktovali pracovníka ZOO kvůli 

odchytu labutě z jedné hlubocké zahrady 
� 23.10. zajistili odchyt psa u Penny, 

usměrňovali dopravu během kácení stromu v Municích
� 23.–31.10. kontroly během výlovu rybníku Bezdrev
� 26.10. asistovali při odchytu psa v základní škole
� 27.10. zjišťovali majitele vozidla bránícího ve vjezdu u Vondrova,
odchytávali psa a převzali nalezené klíče
� 28.10. spolu s PČR usměrňovali dopravu u rybníku Bezdrev během
Rybářských slavností
� 31.10. řešili stížnost na hlasitou hudbu v hotelu Štekl
� 12.11. prověřovali oprávněnost kácení stromů v Purkarci
� 13.11. usměrňovali hlučnou mládež na Masarykově ulici
� 16.11. ověřovali totožnost osoby pohybující se po veřejnosti
nepřístupných prostorách v Panoramě

Nově otevřený salón v Hluboké nad Vltavou v panelovém domě 
pod kinem PANORAMA, na adrese: Nerudova 825

MASÁŽE
– Relaxační, regenerační, sportovní – Lávové kameny

– Medová masáž – Baňkování – Reflexní  masáž
– Anticelulitidová masáž s ozónovým zábalem 

a jiné

PEDIKÚRA, MANIKÚRA
Základní ošetření rukou a nohou se zábaly

Pondělí 11.30 – 15.30
Úterý 10.00 – 14.00
Středa 10.00 – 14.00
Čtvrtek 15.00 – 19.00

Pátek  9.00 – 13.00
Po domluvě pracuji i mimo provozní hodiny!!!

Prodej dárkových poukazů
Objednávky přijímám na tel.: 607 731 563
Na Vaši návštěvu se těší Blanka Lomnická

Optika
naproti Zdravotnímu středisku

15 % slevy na sluneční brýle!!!!

Pořiďte si brýle na sníh! 

Dioptrické brýle proti slunci se vám
hodí v zimě i v létě!

Výdej povolenek ČSR MO Hluboká nad Vltavou v roce 2010

Mánesova 829 Hluboká nad Vltavou – kancelář MO

měsíc   datum den výdejní doba
prosinec 19 sobota   8– 11
2009 23 středa 15–17

30 středa 15– 17

leden 4 pondělí 15– 18
2010 7 čtvrtek 15– 18

13 středa 15– 18
15 pátek 15– 17
18 pondělí 15– 18
27 středa 15– 18

únor 3 středa 15– 18
2010 11 čtvrtek 15– 18

17 středa 15– 18
23 úterý 15– 18

březen 3 středa 15– 17
2010 10 středa 15– 17

18 čtvrtek 15– 17
24 středa 15– 17

duben 7 středa 15– 17
2010 14 středa 15– 17

21 středa 15– 17
28 středa 15– 17

květen 12 středa 16– 17
2010 26 středa 16– 17

červen 2 středa 15– 16
2010 10 čtvrtek 15– 16

červenec, srpen, září, říjen: Kdykoliv, po telefonické nebo osobní
domluvě na adrese: Vladimír Peprný, B. Němcové 638, Hluboká n/Vlt.
Nebo tel. 606 410 299. E-mail: peprny.v.@necoss.net

Nezapomeňte!
Členská schůze 27. 2. v 9.30 hod, v restauraci U Švejka na náměstí
Hluboká nad Vlt. Odevzdat vyplněné úlovkové listy do 15. 1. 2010
kancelář MO, Mánesova 829, nebo poštou! Poplatky za brigády – beze
změn. Známky – dospělí 400, 16 – 18 let 200, děti 100.

Ceny základních povolenek: roční
povolenka dospělí ZTP mladiství 16-18 děti do 15 let

MP 1100 550 750 1 prut 350
P 1200 600 850 2 pruty 400

výbor ZO Hluboká nad Vltavou

CESTOVNÍ AGENTURA HOUŠKA 

NĚMECKO – TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
BAD FÜSSING 

Termíny I. pololetí 2010: 
2/1, 10/1, 16/1, 30/1, 13/2, 21/2, 27/2, 13/3, 21/3, 27/3, 10/4, 18/4,

24/4, 8/5, 16/5, 22/5
Cena 600 Kč

Termíny II. pololetí 2010: 
25/9, 9/10, 17/10, 23/10, 8/11, 14/11, 20/11, 4/12, 12/12, 18/12, 26/12

Cena 600 Kč

Cena zahrnuje autobusovou dopravu a vstupné do lázní. 
Pro více informací nás kontaktujte na telefonu: 

387 313 125, 602 379 803

ČIVAKO – Petr Vejvoda, 

Hluboká nad Vltavou
Nabízí: – ruční mytí exteriérů aut od 180 Kč – ruční mytí interiérů aut od 400 Kč (4 mycí programy) – čištění koberců 1 m  22 Kč2

– čištění čalouněného nábytku – prodej autodoplňků a autokosmetiky.  Více na www.civako.estranky.cz Tel: 724 144 396

Akce na zimu (platí do 31.12.2009) Ruční mytí vozidla + zavoskování tvrdým voskem proti soli + impregnace vnějších plastů
Cena: dříve: 699 Kč nyní: 499 Kč
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Nasaďte si růžové brýle!
Hlubocká Optika je má na skladě... A tenhle rozhovor mne zajímal. Mám brýle na nose skoro čtyřicet let. Paní doktorku

Simonu  Žahourkovou na Hlubocké Masarykově ulici najdete ve strategickém trojúhelníku – Zdravotní středisko – Policie

– Optika. Pilně sem jezdí budějovičtí a další zákazníci z okolí. Sehnat totiž dobrého očního doktora a k tomu se moci probrat

velkým výběrem brýlí – a to obojí na jednom místě – není zcela obvyklé. Ale je to velmi praktické a služby místní Optiky

jistě oceníte. Dnes nebo později. Obávám se, že chvilka, kdy si nasadíte na nos své první brýle, už nastala nebo nastane, určitě

ještě čeká na mnohé z vás. Ale zas takové neštěstí to není – brýle 21. století nás zdobí!

Jak se daří očním lékařkám a optičkám
v Čechách? Kdo je kdo? Optik pracuje v optice:
řeší s klientem výběr optimálních brýlí, broušení a
výběr typu a barvy skel. Já jsem oftalmolog –
hezky česky oční lékař. 

Oční lékařství jako obor mne vždycky zajímal a zároveň i práce optika.
Už jako mladá doktorka, když jsem pracovala v Praze ve fakultní
nemocnici na Karlově náměstí, jsem si chodila přivydělávat do optiky na
Václavák. Nachytala jsem tam spoustu poznatků, takže mám dobrou
kontrolu, nestane se mi, že bych nevěděla, co děvčata v optice dělají. Naše
spolupráce funguje velmi dobře, celý proces od změření po předání brýlí
zákazníkovi  proběhne na jednom místě. Díky tomu se nestává, že klient
pak běhá sem tam a stěžuje si, že nevidí, optik ho posílá za  paní
doktorkou, která to asi špatně napsala a ta zase zpět do optiky...Tady není
doktor od optiky vzdálen, jsme v tom spolu. Na jednu stranu je to radost,
na druhou riziko, ručím za všechno až do konce...

Je to trend, nebo jste spíš výjimkou, že to máte takhle dohromady?
 Spíš jsem výjimkou, vím  jen o několika podobných zařízeních. Skloubit
obojí je poněkud náročné. Kromě jiného je to zátěž  časová, ale protože je
optika v místě, kde bydlím, tak se to dá zvládnout.

Musíte se také věnovat i obchodní stránce věci...
Najít třeba ty správné dodavatele. Jsou v nich velké rozdíly. Nabídka je
obrovská, ale výběr dodavatele je hodně ovlivněn referencemi.

Když mi kamarádka optička řekne o někom, kdo vozí krásné brýle,
zkontaktuji ho, podívám se a vyberu, co se nám hodí. Pokud zjistíme, že
nejsme spokojené, přestaneme odebírat. Je to jako s každým jiným zbožím.
Na brýle klademe dost vysoké nároky. Pokud povrch brýlí není kvalitní,
loupe se barva, nebo jsou z měkkého materiálu, snadno se deformují, může
se objevit spousta dalších problémů...

Většina značkových brýlí je vyráběna v Evropě, platíte zde značku, ale
i kvalitu. Levnější brýle jsou často vyráběny v Číně. 

Proto si za tu značku připlatíme...
Přesně tak, snižujete mimo jiné rizika. I když těžko vymluvím nákup
levných plastových brýlí  staré babičce, která chce ušetřit. Může se pak ale
stát, že se levná věc ve finále prodraží. U levných typů podruhé už třeba
těžko vyměníme skla, protože obruby praskají, vysychají, deformují se...
Obruba kovová nebo i kvalitnější plastová to neudělá.

Dnes je opravdu úžasný výběr. Když si vzpomenu na hrůzy mého dětství:
hnědé obroučky na předpis...
Mít brýle bylo stigma, komplex. Já si to také pamatuji, měla jsem brýle asi
od první třídy a styděla se za ně, pořád je odkládala. Pravidelně jsem je
začala nosit na nose a ne v tašce až kolem revoluce, kdy se konečně
objevilo trochu zajímavé zboží. Dřív bývaly brýle hrozné, dneska už se
dbá na to, že je to módní, funkční a zajímavý doplněk.

Je dnes víc brýlatých lidí? Jak byste to posoudila, jsme na tom hůř než
dřív? Myslím si, že k nějakému rapidnímu zhoršování zraku před lety
a dnes nedochází. Je to zhruba stejné. Dnes je detekce očních vad mnohem
přesnější a plošnější, protože už od tří let probíhají u dětí periodické
prohlídky, včetně vyšetření zraku, to je první odchyt, další pak v pěti,
sedmi letech atd. U dětí tak máme šanci podchytit tupozrakost, a jiné
vrozené vady, které se v pozdějším věku už nedají zlepšit. To je důležité.

Navíc jsou na nás kladeny stále větší nároky na zrakovou ostrost – škola,
podle mě i větší objem učení než dřív, počítače, televize, kina... Všechno
to nás nutí vidět detaily, takže už i děti často samy hlásí, že nevidí dobře.
A dnes se malí pacienti na rozdíl od mého dětství na brýle často těší, chtějí
je, nedělá jim problém je nosit.

Největší procento lidí se pohybuje v nejnižším pásmu dioptrií. A to jsou
vady, které se dřív v podstatě moc neřešily. Když máte tři dioptrie, už
poznáte, že špatně vidíte. Třeba nerozeznáte známého na dálku, nápisy,
atd., takže brýle opravdu potřebujete. Ale u těch malých dioptrií si často

dokážete vadu vykompenzovat např. natočením hlavy, přimhouřením
očí... Ovšem dlouhodobá snaha o doostření tímto způsobem oči unavuje
a je nepohodlná. Kdo si myslí, že tímto způsobem oči cvičí a  proto se dál
vada nebude prohlubovat, mýlí se. Většina lidí je dnes již dobře
informovaná a i při nízkých hodnotách dioptrií si brýle pořizuje.

A co kontaktní čočky? Tenhle fenomén je asi spíš doména mladých.
Kontaktní čočky jsou výhodné pro lidi, kteří z nějakého důvodu mít brýle
nechtějí, vadí jim na nose, nebo nechtějí přiznat, že špatně vidí. Také
mohou čočky užívat jen jako doplněk na sport či do společnosti. Kontaktní
čočky musí být stejně vždy v kombinaci s brýlemi. Není dobré, když se
nasadí ráno a sundávají v noci a takhle to jde po celý život. Pak už je lepší
zvážit třeba laserovou operaci, protože ta udělá menší škodu než
celoživotní celodenní nošení čoček.

Předepisuje kontaktní čočky také lékař? Předepisujeme je, i když si je
klient hradí celé sám, pojišťovny je neplatí. Ale musíme s nimi naučit
klienta manipulovat, vysvětlit, jak se o ně starat. Domluvit se s ním, jaký
typ čoček pro něj bude nejlépe vyhovující, co od nich očekává. Klienta
musíte domů pouštět s jistotou, že čočku umí nejen nasadit, ale i vyndat.
Že je dostatečně zodpovědný a bude o ně náležitě pečovat. I když už jsou
typy čoček, se kterými můžete spát, nedoporučuji to, očím to rozhodně
neprospívá. 

Chodí ke mně děti, malí sportovci, šestiletí, sedmiletí kluci, hrají hokej,
fotbal, a čočky si nasadí naprosto bravurně. Důležitá je tu motivace. A ta
je u nich jasná, ví, že bez brýlí nevidí, s brýlemi hokej nemohou hrát, takže
to zvládnou, nebojí se do oka sáhnout... 

V tom je někdy starší generace o hodně konzervativnější.

Lze nějak oční zdraví ovlivnit? Co můžu udělat? Vybrat si geneticky
správně tatínka a maminku? To by sice bylo ideální, ale on to může
bohužel ovlivnit i dědeček nebo babička... :-) Fakt je, že na to, jaký je oko
malý orgán, má poměrně širokou škálu onemocnění. Takže bychom se
mohli bavit o spoustě nemocí. Ale to by bylo na dlouhé vyprávění.
Důležitá je, jako u jiných orgánů, správná výživa, oko potřebuje hodně
antioxidantů. Pokud je nemáme příliš zastoupeny ve výživě, jíme málo
ovoce a zeleniny, je vhodné je dodat aspoň nárazově jednou, dvakrát do
roka třeba během tříměsíční kúry nějakým doplňkem, multivitamínem,
který obsahuje  látky oku prospěšné. Lutein, beta karoten, zeaxanthin... 

Určitě je vhodné chránit oči před UV zářením. Je extrém na lehkém
slunci chodit v černých brýlích, choulostivět zdravé oči, s výjimkou lidí
světloplachých. Ale jinak brýle proti slunci jsou určitě nepostradatelné na
sněhu, v horách, u moře, v létě. UV záření opravdu působí toxicky
a podporuje rozvoj šedého zákalu a působí také na sítnici, kde jsou změny
nevratné. 

Tyhle hříchy se nám asi během věku načítají... Přesně tak. Šedý zákal je
degenerativní onemocnění. Stejně tak i věkem podmíněná makulární
degenerace sítnice, známá též laicky jako skleróza sítnice. Do jisté míry
jsou to hříšky mládí. Nasčítá se nám  kouření, špatná výživa, UV záření,
ale  bohužel i genetická dispozice.... Ale toho, co můžeme ovlivnit, je
poměrně dost. Je důležité udělat pro své zdraví maximum – nemusí se to
povést, ale aspoň budeme mít čisté svědomí.

Operace řeší šedý i zelený zákal? Lidé se většinou ptají, který zákal je ten
vážnější. Vážnější je zelený zákal. Operace se u něj provádí jen ve
výjimečných případech, kdy nelze onemocnění zvládnout léky. Takže se
obvykle zelený zákal léčí kapičkami a většinou se stabilizuje. Pokud se
neléčí vůbec, lidé postupně oslepnou. Zelený zákal je vlastně poškození
zrakového nervu vysokým tlakem uvnitř oka, které vede k postupné
slepotě. Je to pomalý a pozvolný, a proto nebezpečný proces. Proto je
dobré po 40 roku věku k očnímu doktorovi zajít a nechat si oční tlak
změřit. 

Šedý zákal – katarakta – je degenerativní onemocnění čočky v oku.
Čočka je optický aparát uvnitř oka, která je za normálních okolností čirá.
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Pokud se začne kalit, začne mít bělavou až perleťovou barvu, pak brání
propustnosti světla do oka. Lidi vidí mlhavě, nevidí ostré kontury,
nemohou doostřit. Není to tak, že pokaždé, když vidíte mlhavě, jde nutně
o šedý zákal. Ale pokud je vám
šedesát a víc a máte podobné obtíže,
je velká pravděpodobnost, že se to
týká právě katarakty.

Toto onemocnění se dá velice
elegantně a jednoduše řešit operací.
Zkalená čočka se odstraní
ultrazvukem a do oka se vloží  umělá
čirá čočka. Mnohdy je možné
u pacienta snížit i původní vysoké
dioptrie. 

Vy oční lékaři tedy teoreticky můžete
rozeznat různé jiné choroby. K vám
by měli občas zajít i dobře vidící lidé, pro kontrolu... Je to pravda.
Vyšetřujeme i zadní  pol oka, takzvané oční pozadí a sledujeme sítnici
a její cévy. Je to vlastně jediné místo v těle, kde cévy můžeme posoudit,
aniž bychom  museli do člověka řezat. Tak, jak vypadají cévy v oku,
budou s největší pravděpodobností vypadat v celém těle – v mozku,
ledvinách, srdci, končetinách. Takto mohu posoudit stadium poškození
cév vysokým tlakem i cukrovkou. Mohu diabetologovi podat zprávu
o kompenzaci pacienta. Někdy ani sám pacient neví, že má vysoký tlak či
cukrovku a poprvé to zjistíme my. Prostě jen nechodí k lékaři...
Také můžeme objevit u pacienta obtíže se štítnou žlázou.

Berou oční lékaři laserové operace očí jako konkurenci?
Ne. Určitě ne. Je to spíš tak, že je dobře se svým očním lékařem tuto
operaci konzultovat. Nejnovější metoda femto lasik je velmi úspěšná, má
málo komplikací, ale samozřejmě každá operace může mít svá rizika. Jsou
lidé, kterým já jako oční lékař nepomůžu jinak, než doporučením operace.
Může to být jediná záchrana pro určité vady, které brýlemi dostatečně
nenapravím. Navíc spoustě lidí zlepší nejen vidění, ale také sebevědomí,
silné dioptrie mohou být velkým handicapem.

Laserové operace jsou ale různého typu. Ne každý  typ laserového
paprsku v očním lékařství vylepší  zrakovou ostrost a zbaví nás dioptrií.
Často se stává, že posílám například diabetiky na laser, protože mají
poškozenou sítnici. Je to jiný typ laseru, než jaký se používá na korekci
očních vad.  Diabetik půjde na laser, který zastaví progresi onemocnění,
ale zrak, pokud už je poškozen, se vylepšit nepodaří. Proto občas lidé
přicházejí zklamaní a říkají, že se ten laser nepovedl! Není to pravda, je to
úplně jiný zákrok, než když si jdeme vylepšit dioptrie!!!

Oční jógové cviky, můžou něco ovlivnit, zlepšit?
Obecně řečeno, cvičení je vždycky dobré. Tak jako všechny svaly, je dobré
udržovat v kondici i oční svaly.  Doporučuje se při práci na počítači po asi
půlhodině  na chvilku intenzivně ostřit do dálky. Vymanit se na chvíli
z pohledu stále upřeného na obrazovku. Když koukáte na jedno místo,
svaly oka jsou  jednostranně namáhané. Cvičením předcházíte oční únavě.

Jsou i cviky pro děti, které šilhají, aby se zlepšil souhyb, koordinace očí.
Ale musím říct, že jsem skeptická, pokud slyším, že se někdo zbavil
očními cviky šesti dioptrií. Neumím si představit, jak by se to stalo,
a pokud ano, nevěřím, že by to mohlo vést k trvalému zlepšení. To, že
špatně vidíme, je vlastně fyzikální záležitost.  Pokud máme oko delší nebo
kratší proti normálu,  paprsky, které do oka přicházejí, se lomí  jinde než
by měly, a proto vidíme rozmazaně. Neumím si představit, jak by se nám
cvičením podařilo docílit zkrácení či prodloužení oka, aby se  paprsek
náhle lomil tam, kde má – obzvlášť u vysokých dioptrií.

 Přestože jsem přívrženec alternativní medicíny a věřím tomu, že leccos
se dá ovlivnit, tak v tomto případě jsem skeptik a pochybuji.

Co je ale hodně důležité, to je psychika. Motivace a psychika.
Srovnáme dva lidi – jednoho, který má opravdu těžce poškozený zrak
a druhého s lehčí vadou. Díky rozdílnosti povahy  a náhledu na život se
ten první, byť s velmi těžkým postižením, udržuje a je skoro soběstačný.
Často mi připadá až neuvěřitelné, co dokáže. A druhý, který pláče a stěžuje
si, nedokáže se smířit s tím, že nevidí úplně dobře, situaci nezvládne
a někdy se celkově zdravotně zhoupne úplně zbytečně. Je potřeba počítat
s tím, že nikdo nemládneme, že mohou nastat různé situace, čekají nás
různá rizika, umět se smířit se stárnutím. Proti věku není léku. Oči jako
zamlada nevyčarujeme. Ale je potřeba zabojovat. Zatím není v lidských
silách vylepšit to, co odumře, poškodí se a je nezvratně ztraceno. 

Fakt je, že dneska se kouká do počítačů, na televizi běžně tři čtvrtiny
národa... Dřív nám maminky u televize říkaly: hodinu a dost...
Nezavrhovala bych počítač. Pokud máte smysluplnou hru, cvičíte
motoriku a zlepšíte celkové vnímání, soustředění, postřeh. Vývoj motoriky
je spojen s kvalitou a vývojem mluvení. Děti, které mají problémy
s mluvením, by měly dělat nějakou jemnou práci. Při hře na počítači musí
často reagovat  rychle a přesně a tím zatěžují a trénují mozek. V USA  se
k zlepšení motoriky počítač používá dokonce i u starých lidí po
mozkových příhodách. Ale všechno má své meze. Jsou chvíle, kdy je
určitě  nutné dítě vyslat ven nebo na zahradu, aby se uvolnilo a nenechávat
je u počítače celodenně.

Kam se vaše profese bude brát dál? Operace očí se jistě budou
vylepšovat, ale nemyslím, že by brýle brzy zmizely. Je to trend, móda.
Těžko říct, jsou tu už tolik let, že asi hned tak nezmizí, dlouho nám
pomáhají, zdobí nás, počítáme s nimi.

Pěkné je, že lidi poznáváte podle brýlí z vaší optiky... Protože si je sami
vybíráme, projdou nám rukama... To není tak jednoduché. Jsme tam tři
ženské a každá vybíráme podle jiných hledisek. Takže každé ty brýle vám
chvíli v rukou zůstanou a ne že bych si pamatovala všechny, samozřejmě,
ale jsou typy, které zaujmou.

Máme jich na skladě opravdu hodně, takže je z čeho vybírat. Zákaznící
často zkouší a zkouší, a jsou už třeba unavení, ale nakonec mají pocit, že
vyzkoušeli co mohli  a vybrali prostě nejlepší z možného. Holky jsou
šikovné, dokážou poradit, co komu sluší, co je dobře a co špatně. Ne, že
by si každý nechal poradit, ale většinou se domluví.

Ano, děvčata u vás jsou milá, a já osobně čím dál víc spoléhám na
odborníky, právě v tomto ohledu chci být opečována. Kadeřnice,
kosmetička, optička by měla umět pomoci vybrat, doporučit. Notabene
brýle, které si vybírám a špatně na sebe bez dioptrií vidím... a vybírám je
jednou za pár let, když se móda už zase změnila... Obě kolegyně jsou
šikovné, mám z nich radost a je na ně spolehnutí. Stejně tak na paní
doktorku, s kterou se střídám v ordinaci. Měla jsem štěstí, tak nějak
intuitivně jsem si vybrala ty tři, umí se k lidem chovat a mají i vkus. Velmi
dobře se tady společně shodneme.

Spokojený zákazník je pro nás radost. Je sice pravda, že jeden
nespokojený vydá za deset spokojených, ten to hlásí do světa víc nahlas.
Ne každému se člověk zavděčí, i když se snaží. Například problém
multifokálních brýlí. Klient je upozorněn na riziko, že si nemusí na tento
typ čočky zvyknout. Když si opravdu nezvykne, zklamání v něm se obrací
proti nám, ale my to nedokážeme ovlivnit. Ale to je riziko podnikání
s lidmi. Aby brýle dobře dopadly, je důležité, aby pacient  při vyšetření
zraku spolupracoval. Zraková ostrost a vidění je velmi subjektivní
záležitost. A pokud člověk špatně spolupracuje, nevyjádří se, že s tímhle
sklíčkem je to lepší, tahle ostrost zase moc tahá za oči, tak je velmi obtížné
vytvořit ten správný výsledek. Sice dělám co mohu, cíleně se ptám, ale za
ty lidi nevidím. Pak mají brýle takové, jaké si sami  nastavili. 

Přístrojové vybavení očních ordinací se hodně změnilo?
Hodně. Vezmu-li jen poslední desetiletí, začalo se přistupovat k úplně
jinému způsobu měření, používá se spousta nových přístrojů. 

My Češi jsme asi v tomhle oboru dobří. Jsme, v naší i světové historii byl
profesor Wichterle, vynálezce kontaktní čočky. I dnes vidím u kolegů,
kteří odcházejí pracovat do zahraničí, jak operují na špičkových
pracovištích úplně bez problémů. Mladá generace doktorů je velice dobrá
a odborná péče o ně je výborná, mohou absolvovat spoustu seminářů,
vzdělávání. Také mají úplně jiný tah na branku, než jsme mívali my.
Vztahy na pracovišti ale často nejsou tak kolegiální, jaké jsem zažila já. 

S lidmi ze školy pořád udržujeme kontakt, pomáhali jsme si
a pomáháme. Mladí mají tendenci získat co nejvíc informací a být co
nejlepší sami za sebe.

Mám tuhle práci ráda, je čistá,  moc často neteče krev. Já vždycky měla
ráda titěrnosti, ruční práce, inklinovala jsem k něčemu drobnému, takže
tohle mi vyhovuje. Přece jen je to optimistická specializace, víc
pomáháme, než sdělujeme smutné zprávy. Na Hluboké máme i sálek, takže
se tu provádějí drobné zákroky, plastiky víček, odstraňování drobných
útvarů kolem očí a chystáme se i na aplikaci botoxu a výplňových
materiálů. Takže i taková malá plastická chirurgie. Musí to být sterilní
a dobře vybavený sál, ale i na malém prostoru lze udělat spoustu práce.
Naším přáním je spokojený klient a doufám, že takových – s našimi
růžovými brýlemi na nose – chodí nejen po Hluboké hodně.
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Silvestr budiž pestr 

aneb Hlubocké divadlo hraje do posledních minut roku 2009!
Koho by napadlo, že už jsme přežili rok 2000 skoro o deset let! Za chvíli se té kulaté desítky dočkáme. A ti, kteří rádi končí poslední

den v roce vesele a v dobré společnosti, si včas zakoupili lístky na Silvestrovská představení – komedii Divadla Hluboká, se slibným

názvem Vraždy a něžnosti. A tak jsme si povídali s panem Zdeňkem Piklem , aby bylo jasno, co nás čeká na Silvestra. 

A nejen to: i v novém roce. Co se divadelních kousků Divadla Hluboká týče – bude dobře, žádná krize. Těšte se!

Silvestrovská divadelní představení mají asi jinou poezii 
než ta obyčejná během roku...
Hluboký povzdech a široký úsměv: Ano, to mají. Je to náročné,
pravda, velmi náročné, navíc to pro nás herce tentokrát budou víc
jak čtyři hodiny hraní téměř vcelku. Připravena jsou dvě představení
za sebou, v půlce se pouze vystřídají diváci, přestávka mezi tím
bude půlhodinová.

Ale odvážili jsme se, protože každý rok to bylo tak, že bylo hodně
mrzutých lidí, na které se nedostal silvestrovský lístek. A tak jsme
vždycky divadlo přecpali, ale přece jen další místa navíc
nepřiděláte. Tak jsme se rozhodli udělat pokus, jdeme do toho
nadvakrát, abychom očekávání naplnili. A tentokrát  jsme připravili
první reprízu, kterou opakujeme po 11 letech...

Připomeňte mi Vraždy a něžnosti. To je ten kus s mrtvolou? 
Ano. V rekreační chatě cestovní kanceláře, někde hluboko
v šumavských hvozdech, se jednu noc sejde podivná společnost.
Pán s milenkou, které se chce ovšem zbavit, další milenecký pár
a dorazí i spisovatel, který si chce v klidu dopsat scénář. Ti všichni
se původně domnívali, že budou na chatě úplně sami. Nakonec se ve
dveřích objeví dva němečtí homosexuálové Willibald a Theobald, mírně
podnapilí – a v tu chvíli je chata definitivně přeplněna a komedie může
začít...  

Tak nějak. Hrát budeme trochu v novém obsazení, pouze Aleš Chrt a já
budeme hrát stejné postavy, které jsme hráli před jedenácti lety. Ehm,
malinká změna tam přece jen bude, totiž, když jsem teď znovu shlédl
záznam původního představení, tak já tam mám vlasy černější a Aleš je
vlasatější...

Čím to je? Neschopná maskérka?
To spíš video zkresluje barvy...

Aha, a ubírá vlasový porost... A to vy nastudujete hru jen kvůli dvěma
silvestrovským představením? Kdepak. Budeme ji potom hrát ještě
v zimě. Některá představení také odehrajeme v Českých Budějovicích.
Teď jsme v listopadu předvedli další naši hru, Klíče na neděli, na
Budějcké Thálii (Přehlídka amatérských divadelních souborů Budějcká
Thálie 2009, letos jubilejní desátý ročník. Pořádá ji Divadelní soubor
J. K. TYL z Českých Budějovic, pozn. red.) Po téhle hře je docela
poptávka, líbí se, zopakujeme i Hvězdy hotelu Palace. Hráli bychom víc
i na Hluboké v Panoramě, ale už nezbývá  moc volného prostoru.
Představení odehrajeme jak na Hluboké, tak v Budějovicích. 

Právě na Thálii jsem se byl podívat i na ostatní představení jiných
divadel a musím říct, že mně moc potěšila skupinka, řekněme dam
zralejšího věku, vypadalo to přímo na kulturní spolek, přišly a ptaly se, my
jsme byly na tom vašem představení, ale jak se lidi smáli tak nahlas, my
jsme všemu nerozuměly, budete to ještě hrát? My bychom tak rády přišly
znovu a koupily bychom si lístky do přední řady. To člověka potěší, dal
jsem vizitku, říkám sledujte program, koncem ledna, začátkem února
hrajeme znovu... Přijďte, uslyšíte, uvidíte...

S amatérským divadlem J. K. Tyla spolupracuje Divadlo Hluboká už
delší dobu, škoda že tenhle budějovický soubor přišel o svou domovskou
scénu... Už je nějaká naděje? Je to pořád zamotané, nevyřešené a ještě asi
dlouho bude. Mělo se začít v prostorech bývalé prodejny knih Tyché v
České ulici, to se zakonzervovalo, nejsou peníze na rekonstrukci, v KD
Slavie to taky nevypadá nakonec nadějně, takže se většinou hraje na Malé
scéně. Je to trošku – hodně – smutné, protože amatérský soubor
s takovouhle tradicí – už 114 let – by si určitě zasloužil větší podporu
města. V Budějovicích se najdou stamiliony na všecka možné sportoviště,
ale divadlo mnoho podpory nenachází.

Časy se od dob Tyla zřejmě moc nezměnily. Škoda. Ale pro Divadlo
Hluboká je přece jen asi pěkný pocit, že jste už před časem vykročili z
Hluboké do velkoměsta? Hráli jsme v Jihočeském divadle, hrajeme
v Metropolu na Malé scéně, hrajeme různá firemní představení, hráli jsme

v Metropolu na Malé scéně, hrajeme
různá firemní představení, hráli jsme v
divadle v Třeboni. Ale pravda je, že
nejradši hrajeme doma na Hluboké,
obecenstvo je naše, ten pocit, že jsme
ve svém prostředí je uklidňující,
domácký a milý.

Ale to je taky zajímavý počin, že
firmy objednávají pro zaměstnance
kulturu, nechají uspořádat divadelní
představení... Když přijde takovýhle
ucelený kolektiv do divadla, je to
lepší nebo horší? Známá věc. Ideální
je normální představení pro lidi z
ulice. Firemní představení je zvláštní
představení. Nemohu si stěžovat,
hrajeme komedie a myslím, že se lidi
baví. Ale není to někdy úplně

spontánní. Protože celý takový večer je organizovaný vedením, tak se lidé
chovají úměrně situaci, kontrolují, aby se nesmáli na jiném místě než pan
ředitel... Přeháním, zlehčuji, ale je fakt že firemní představení mají své
specifikum. Hrajeme rádi vždycky, je to jen malá nuance, ale je pravda, že
každé představení se vyvíjí různě a rozdíl v obecenstvu je někdy
neuvěřitelný. Je vždycky úžasné cítit ten provázaný vztah, herci –
obecenstvo... V tomhle si taky velmi vážíme  hlubocké divadelní scény,
pořád si myslíme, že než hrát před 550 lidmi v obrovském divadle, to radši
komornější a kontaktnější malé divadlo...

Když takhle střídáte hry, není problém se zase rychle vpravit do role,
upamatovat se na text? Když to není moc starý kus, tak to jde rychle, stačí
dvě tři zkoušky, texty máme ještě zažité. Starší představení si musíme
párkrát pročíst a znovu nazkoušet.

Ale například hru Tři muži na špatné adrese si dáváme dvakrát do roka,
na jaře i na podzim, říkali jsme si, ať přijdou diváci nebo ne, my si to
představení prostě zahrajeme, třeba sami pro sebe. Pokaždé bylo plno,
letos na jaře zase plno a teď v listopadu lidi přišli zase. To nás hrozně těší.
A na tomhle kuse je právě zajímavé, že každý z nás v něm má šedesát stran
poměrně těžkého textu a tu hru prostě máme tak nějak pod kůží.
Zopakujeme si, zkoušíme, ale slova se nám snad sama vybavují, je to
úžasný...
To vám asi pomáhá ta uklízečka tam nahoře, ne? (Vzhlédneme ke
stropu, hezkou roli tam má totiž p. Bůh a ještě ke všemu je v sukni.)  Asi
má radost, že se o něm hraje... 

A když se vrátíme k letní sezóně? Odezvy byly nadšené, hlasování na
internetu dalo muzikálovému počinu Romeovi a Julii v 87, 2 % jedničku
s hvězdičkou, teprve zbytek připadl na obyčejnou jedničku a pár
morousů možná dalo horší známku než 1.
Když už něco takového děláte, samozřejmě se snažíte to udělat tak, aby se
to líbilo hodně lidem. Člověk vždycky doufá, že se zavděčí a lidi si to
užijou. Ale že to bude takový přetlak zájmu, to jsme nečekali, myslím, že
by snad bylo vyprodáno, i kdybychom to hráli na otáčivém hledišti. Bylo
plno, lístky se nedostávaly. Myslím, že spokojenost byla na obou stranách,
u autorů i všech zainteresovaných, herců, všech kteří přiložili ruku k dílu
a jsme šťastní, že se to líbilo divákům. Všechna představení si vychutnali
jak herci, tak snad i diváci.

Tak profláknutý kus, ten Romeo s Julií, ale prostě se sem hodí, inu,
zámek a romantika... Myslím, že by činohra v tom prostředí opravdu tolik
nevynikla. Příští léto se bude pokračovat, takže se snad dostane i na ty, co
se nevešli... Ale chci samozřejmě na letní sezónu pozvat také zase jiné
hosty, jiná divadla, právě činohru, například Janu Krausovou s Karlem
Rodenem a další překvapení... Představení, která zase osloví další diváky,
abychom letní divadelní sezónu zpestřili a ozvláštnili.
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To je skvělé. Takže se můžeme těšit jak na zimní sezónu, tak na letní
a teď nejdřív na Silvestra! Mám dotaz: vy herci na Silvestrovském
představení pijete alkohol před představením, během představení nebo
snad až po něm? Nebo snad abstinujete docela?
ANO! ANO. Ano... docela! Samozřejmě se nemůžeme odbourat během
představení. Je to náročné představení, hodně textu a musíme být
soustředění, je to samozřejmě náročné. My si dali závazek, že se budeme
hlídat vzájemně, jako andělíčci strážníčci jeden druhého před pokušením.

Možná si něco malého – na kuráž – dáme, ale samozřejmě nemohou být
herci opilí, to by to sklouzlo jinam, a natolik máme úctu k divákům
a natolik si diváka vážíme, že když se lidi přijdou v tento den bavit sem
k nám, tak jim chceme předat zážitek co nejlepší. No, že ta představení
budou možná trošičku rozvernější... to k tomuto dnu patří... 

Diváci si většinou tahle představení užijí, o to víc, že je to poslední dne
v roce, samozřejmě úžasná komedie, takže bude legrace, to snad můžu
slíbit! 

Projekt

Recyklart

Projekt RECYKLART  –
27. listopadu 2009
 – 31. ledna 2010, 
Alšova jihočeská galerie
v Hluboké nad Vltavou,
Kurátor výstavy: Marie
Ondřichová / 603 140 201
Na počátku všeho byla jen
hromada nepotřebného
o d p a d u  u r č e n é h o
k  l i kv id ac i .  F i rma
GALILEO Production,
s.r.o. začala spolupracovat
s dětským výtvarným
kroužkem Mileny Švecové,

dnes s atelierem Tvor a se ZŠ L. Kuby v Rožnově, kde dali pedagogové a
děti vznik novým možnostem, kde se změnil zbytek materiálu v umělecké
dílo. A to nás přivedlo na myšlenku, proč neukázat a nedat možnost i
ostatním.

A projekt RECYKLART byl na světě. Našli jsme 12 veřejných míst po
Českých Budějovicích a Hluboké nad Vltavou a oslovili 12 školek, škol
a výtvarných kroužků, zadali téma SETKÁNÍ aneb co všechno se
potkává, ostatní už bylo na dětech. I když nejenom, tvořila mládež, dospělí
i důchodci a to nás utvrzuje, že na věku nezáleží.  Na každém místě v
měsíci říjnu se prezentovala jen jedna organizace, z které porota později.

vybírala tři nejlepší díla. Centrální výstava byla zahájena v Alšově
jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou 27. 11. 2009, kde proběhlo
vyhlášení výsledků a předání cen Vystavující: MŠ Papírenská, Církevní
MŠ České Budějovice, ZŠ Waldorfská a MŠ České Budějovice, ZŠ L.
Kuby Rožnov, ZŠ Hluboká nad Vltavou, ZŠ Dukelská, ZŠ Matice školské,
Světluška – centrum pro osoby se zdravotním postižením, Dětský výtvarný
atelier Tvor, Bazilika o.p.s., DDM České Budějovice, SNN v ČR,
Poradenské centrum České Budějovice

Účinkující: Slavnostním dnem nás provázel moderátor Luboš Voráček.
Jako porotci se představili Sára Saudková, Jiří Hauschka, David Plouhar,
Petr Schel a Miroslav Houška. Ke zpestření programu nám zazpívají
Sylvie Krobová a Bára Reidingerová. Během dne si děti mohly sami
vytvořit svoje vlastní díla.  Projekt mohl vzniknout jen za podpory a
pomoci mnoha sponzorů: Galileo production, s.r.o., Jihočeský kraj, Faber
castell, Tiskárna Vyšehrad s.r.o, Alšova jihočeská galerie, město České
Budějovice,  Město Hluboká nad Vltavou, Jihočeské divadlo, Nemocnice
České Budějovice a.s., Medipont České Budějovice, Mléčný bar
Piaristické náměstí, Česká pojišťovna a.s., Obchodní a společenské
centrum ČB s.r.o., Kanzelsberger a.s., ZŠ Pohůrecká

Pozváni byli: Ing. Tomáš Jirsa, MUDr. Břetislav Shon, František
Peroutka, Ing. Jan Máče, Mgr. Rudolf Vodička, Mgr. Dagmar Koubová,
Jiří Reiniš a zástupci všech sponzorů.
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Rozhovor pro kočku
Věta »Na Hluboké je pěkný bengál« by se dala vykládat různě... kdyby ovšem, v tomto konkrétním případu, nešlo o bengál

rodu chlupatého ženského, navíc o bengál čísla množného, neboli – bengálky. Jinak také kočky bengálské. Pokusila jsem se

kočičí dámy požádat o rozhovor, ovšem rozhovor s kočkou se dělá špatně a rozhovor s vlastní kočkou úplně špatně. 

Holky, nechte na chvíli ten míček, pojďte
sem, uděláme rozhovor pro Hlubocký
zpravodaj.
Žádná reakce. Obě »holky« vesele prohání
míček. »No tak, vy dvě, nedělejte, že
neslyšíte, pojďte sem.« Přihrávka tlapkou,
míček mizí pod stolem. Pobavený pohled
kočičích očí. Výmluvný pohled: Si myslí, že
zrovna uděláme, co chce. No neuděláme!
Jsme kočky. 
Holky, no tááák! Když sem půjdete,
dostanete vitamínový bonbónek! (To jsem to
dopracovala, nakonec se kvůli kočkám snížím
k nedůstojnému pokusu o korupci).

Zálibný záblesk v kočičích očích. Slovo
«bonbónek» zjevně zabralo. Kočičí hrdost
však nedovolí reagovat hned. Je třeba se
nejdřív důkladně protáhnout, ještě jednou
pinknout tlapkou do míčku, obejít místnost
a potom teprve přijít. Obě s výrazem, že
vlastně přišly úplně náhodou a rozhodně
nemíní setrvat dlouho.

Tak copak byste o sobě mňoukly? Především
to, že jsme kočky bengálské. Naše kočičí
plemeno je poměrně mladé, s jeho šlechtěním
začali v USA v 60. letech. Záměrem bylo
vyšlechtit plemeno, které má vzhled divoké
bengálské kočky, ale povahu a vlastnosti
kočky domestikované, domácího mazlíčka. V roce
1963 byla v Kalifornii poprvé zkřížena domácí
kočka s asian leopard cat – asijskou leopardí kočkou, přesněji tedy
kocourem. Během následujících deseti let cíleným šlechtěním vzniklo
plemeno bengálské kočky, které bylo postupně v typu stabilizováno. 

Poprvé bylo plemeno bengálek oficiálně uznáno a registrováno v roce
1983. V USA se pro svůj vzhled i povahu stalo brzy velmi oblíbeným
kočičím plemenem, následně se stalo oblíbeným i ve Velké Británii a na
sklonku devadesátých let dvacátého století se dostalo i do České republiky.
Bengálské kočky jsou střední až velké plemeno, velmi pružné, svalnaté.
V současné době existuje několik barevných i kresbových variet – od
klasické hnědé s černými tečkami nebo
rozetami, přes hnědočerné mramorování až
po zbarvení stříbrné, sněžné nebo tzv. seal
mink. Nejhezčí bengálkou je ale pořád ta
klasická, s černými tečkami a vzhledem
malého leoparda. Bengálky mají velmi
jemnou, sametovou srst, bez podsady. 

A konečky chlupů mají tzv. ticking,
zlatavý odstín. Typickým znakem bengálek
jsou velké, výrazné oči, obvykle zelené.
Prostě, jsme fakt kočky!«

Jasně, navíc kočky skromné, vůbec ne
ješitné, že? A to tedy zase ne! Jsme naopak
hrdé a hodně nezávislé. Také jsme velmi
aktivní, určitě nejsme kočky pro člověka,
který má rád klid a od kočky očekává, že
bude dekorativně zdobit gauč. To my tedy
neumíme. Jsme hodně hravé, díky silným
zadním nohám dokážeme vyskočit i do dvoumetrové
výšky, rády šplháme po výškách a pořád něco
zkoumáme. 

Jsme hodně umňoukané a zvědavé, u všeho asistujeme. Zachovaly jsme
si chování a instinkty malé šelmy. Rychle se učíme a když si něco
vezmeme do hlavy, tak to taky provedeme. My třeba umíme otvírat dveře,
prostě vyskočíme na kliku, umíme otevřít zásuvky s věcmi, které chceme

zabavit pro sebe. Máme rády vodu,
šplouchání v umyvadle patří k naší
nejmilejší zábavě, stejně jako vzorné
aportování myši... to by nám mohl i pes
závidět, prostě počkáme, až je nám hozena
myš, doběhneme k ní, vezmeme ji do
tlamky a vzorně doneseme, počkáme, až je
hozena, doběhneme... a vydržíme to třeba
hodinu.

Ano... vy to vydržíte, ale jak má člověk
vydržet házet hodinu myš? Tss, tss, to
není naše starost! My chceme lovit myš
a když něco chceme, tak to taky získáme,
protože jsme vytrvalé až tvrdohlavé.

Ano, a také skromné, jasně. Tak snad
raději změníme téma. Nechcete říci, totiž
mňouknout, něco o tom,  jak jste se tu
vůbec ocitly? No jak? Kdopak nás sem asi
odvlekl, z našich původních domovů od
původních chovatelů? Pro první z nás sis
jela na Moravu, k Vyškovu, pro druhou
o rok později na opačnou stranu, do Plzně.
A vybrala sis nás, když jsi poprvé naše
plemeno objevila na tom... noo... jo,
mňouternetu. Tam jsi také zjistila, že jsme
málopočetné plemeno a získat nás není tak
snadné, na kotě se čeká třeba i rok.

Odhadem je nás, koček bengálských, v celé republice asi 300, z toho tady
v Jižních Čechách je nás asi 12, a to ještě dva kocouří kluci jsou od nás,
naše koťata. Tedy, dnes už ne koťata, ale dospělí, sedmikiloví, statní
kocouři. A jejich sourozenci, čtyři kočky a šest kocourků, už bydlí v Praze
a v Olomouci a dělají svým dvounožcům samou radost.

To je pravda, se všemi , kteří mají naše koťata , jsme v úzkém kontaktu, dá
se říci, že vznikla taková velká kočičí rodina, píšeme si maily, posíláme
fotky, telefonujeme, vídáme se čas od času i osobně. A díky »mňouternetu«
se známe s mnoha kočkaři z celé republiky i ze zahraničí. Dokonce se už
tady na Hluboké konaly dva kočkosrazy, na kterých se sešli chovatelé
koček ušlechtilých i těch tzv. »obyčejných« (uvozovky proto, že žádná

kočka není obyčejná) a bylo to
velmi příjemné setkání – a Hluboká
se všem moc líbila. Vůbec hodně
narůstá počet lidí, kteří se
rozhodnou pro život s kočkou a pro
kočku, obvykle nikoliv jen pro
jednu, protože, jak výstižně napsal
Ernest Hemingway: Jedna kočka
vede nevyhnutelně k další. Sice se
traduje, že kočka je solitér,
samotářka, ale zkušenosti chovatelů
ukazují, že tomu tak není – dvě
kočky si spolu vyhrají, zabaví se. 

Výhodou kočky je, že se nemusí
venčit. S dnešní širokou nabídkou
kočkolitů, krytých kočičích WC,
škrabadel, hraček a dalších
vymožeností není problém mít kočku
jen v bytě, protože venku na ni číhá

příliš mnoho nebezpečí.
Miiiáááu, no dobře, dobře, to my všechno
víme. Už si povídáme moc dlouho. Dáš nám

ty bonbónky, jo? A my půjdem lovit plyšmyš. Co s vámi mám dělat?
Tady máte své bonbonky a... tedy, teď nevím, děkuje se vlastním kočkám
za rozhovor?? Asi radši ano – i v kočičím světě se vyplatí slušnost –
takže, mňoukalky, děkuju za rozhovor.
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Lassy Arien

Britská bicolor kočka Doreen z Lužinek
a mainský mývalí kocour Amadeus



A ještě několik zajímavostí
z kočičího světa:
– v současné době je (kromě
kočky domácí) jednoznačně
nejoblíbenějším plemenem
britská krátkosrstá kočka.
Jejími typickými znaky jsou
sytě oranžové oči, kulatá hlava
a statné až zavalité tělo.
Nejvíc známá je její modrá
varieta a také varieta
»whiskas« (stříbročerné pruhy
nebo mramor). Existuje ovšem
i mnoho variet dalších –
červená, lila, čokoládová,
colourpoint, bicolor a další.
Britky jsou klidné, rozvážné,
někdy až odtažité kočky.
– druhým nejpočetněji
z a s t o u p e n ý m  a
nejoblíbenějším plemenem
je mainská mývalí kočka.
Patří mezi největší kočičí
plemena, svým vzhledem
připomíná rysa, je to vzhledem i
povahou velmi imponující kočka,
bývají také nazýváni »něžní
obři«. Také mainská mývalí má
mnoho barevných variet.
– Dalšími oblíbenými plemeny
jsou aktuálně ragdoll, birma
a také sphynx neboli »naháč«,
bezsrsté plemeno koček, které
může být vhodné pro ty, kteří
mají alergii – záleží ovšem na
typu alergie, protože u koček je
alergenem nejen srst, ale také
sliny a kožní šupinky.
– Vyrovnanou oblibu si
zachovává plemeno siamských
koček, ve srovnání s minulostí
poněkud klesla obliba perských
koček.
– V současnosti je v celém světě
známo a evidováno 60 různých
kočičích plemen, z nichž cca 25 
je chováno i v České republice. Některá plemena vychází z původních
přírodních plemen – např. kočka habešská, somálská, thajská, jiná plemena
byla vyšlechtěna uměle, cíleným křížením mnoha plemen – devon rex,
burmilla atd. Chovatelé koček jsou sdruženi v různých felinologických
organizacích – FIFE, TICA, WCF a další. O chovu, krmení, zdravotní péči
a mnoha dalších věcech, které s kočkami souvisí, najdete informace na
www.modrykocour.cz. 

– bohužel, kromě kočičích
ušlechtilých krásek přibývá také
opuštěných, bezprizorných
koček, které žijí v nedobrých
podmínkách venku, nebo se o ně
starají obětaví lidé v útulcích
a tzv. domácích depozitech. Tato
zařízení se vzhledem k množství
koček potýkají s neustálým
nedostatkem peněz. 

Pouze malou část všech útulků
zajišťují ze svých rozpočtů
města, většina útulků funguje
díky finančním a materiálním
darům lidí, kterým není osud
koček lhostejný – a pomoci je
velmi zapotřebí. 
Více o této problematice na
www.kocky-online.cz.

– stále víc a významněji se začíná rozvíjet felinoterapie – tedy využití
schopnosti koček k podpůrné léčbě psychosomatických, psychických

i jiných zdravotních problémů lidí. Velmi dobré výsledky byly
zaznamenány u léčby vysokého tlaku, různých motorických
poruch handicapovaných dětí, lidí s neurologickými problémy
atd. K felinoterapii se hodí kočky klidné, zvyklé na kontakt
s cizími lidmi. Více o felinoterapii zde:
http://www.nemocnicehustopece.cz/felinoterapie.htm

Barevné a kresbové variety
kočky bengálské
– Mramorovaná kresba
– Typická tečkovaná kresba

Co dodat na závěr? Snad jen to,
co o kočkách řekli slavní:
� Kočky jsou zvláštní, tajemné
bytosti. V jejich mysli se
odvíjejí věci, o kterých ani
nemáme tušení.  Sir Walter Scott
� Mám rád kočky, protože mám rád svůj domov a ony se
krok za krokem stávají jeho duší. Jean Cocteau 
� Když vezeme v úvahu kočičí čistotnost, diskrétnost,
trpělivost, důstojnost a odvahu, napadá mě, kolik z nás 
by si trouflo být kočkou? D. J. Conway 
� Studoval jsem filosofy a kočky. Moudrost koček je
nakonec o mnoho větší. Hippolyte Taine 

Článek připravila, s kočkami komunikovala, fota nafotila Lucie
Burianová. Jako protipól článku o psech v minulém čísle tenhle kočičí
musel vyjít. Kočky by nám to neodpustily... a kdo by s nimi doma vydržel...
Foto siamáka s britským fotila Šárka Lorencová 
a britku s mainem Adéla Guryčová.

Firemní vánoční večírek 
– ve správný čas na správném místě

Aktuálně nabízíme 10% slevu z objednaných služeb!
 724 589 081; reditel@parkhotel-hluboka.cz

Dárkové poukazy - potěšte své blízké... 

Dárkové poukazy na cokoli: 
– služby relaxačního centra (sauna, pára, whirlpool, fitness, 
masáže: čokoládové, proti celulitidě, celkové, částečné, apod.) 
– ubytování, pobytové balíčky (romantika v Parkhotelu,
harmonie a relax, apod.) 
– konzumace v restauracích Parkhotelu (lovecká chata, restaurace park)  

Kdykoli k zakoupení na recepci hotelu. Stačí si jen vybrat službu nebo stanovit cenový limit poukazu. 
Objednávky též přijímáme emailem a telefonicky:  387 006 200; recepce@parkhotel-hluboka.cz 
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 Britský whiskas kocour Milhouse 
a siamský kocour Chilli, Jindřichův Hradec

Missy Arien



Slavnostní proslov profesora Pavla DUNGLA 
v den přejmenování náměstí v Hluboké nad Vltavou

Vážený a milý příteli, Karle Hájku!

Když jsem dnes přijížděl k Hluboké, myslel jsem si na chvíli, že papež si
spletl cíl své návštěvy a přijel vysvětit nové lázně. Tolik poutníků ucpalo
silnice I. a II. třídy, davy se valily i po polních cestách a lesních cestách.
Pak jsem si uvědomil, že se dnes slaví šedesátiny významného muže, který
se přes svůj poměrně mladý věk již zapsal do hlubocké historie. Jistě se
mnou budete souhlasit, že se jedná o muže nevelké postavy, luzného
vzhledu, kterého často již zdálky poznáte podle zvuku jeho mohutného
motocyklu, někdy se dokonce zdá, že motorka jede sama. Pro své vlídné
chování a smířlivou povahu nemá nepřátel a téměř každý, kdo ho zná,
o něm může ztratit příznivé slovo. Je někdy až okouzlující slyšet jeho
vybranou konverzaci s Vencou Králem nebo jeho vlídné hovory
k podřízeným.

Karel Hájek je lokální patriot v dobrém slova smyslu. Na kraj mezi
Hlubokou a Týnem nedá dopustit a vřelý má vztah k patronovi české
země, svatému Václavovi – z vděčnosti k tomuto světci se dokonce
28. září na jeho svátek narodil. Vyloučen není ani příbuzenský vztah
s Václavem Hájkem z Libočan, slavným autorem Kroniky české, která
zahrnuje české dějiny od příchodu Čechů na Říp v roce 644 až po
korunovaci Ferdinanda I. v roce 1526. Tato kronika se stala na dlouhá
staletí nejoblíbenější českou knihou, i když někteří rýpalové poukazovali
na chatrnou historickou konstrukci. Možná, že budete překvapeni jeho
tajnou vášní, neznámou většině i nejbližších přátel a rodinných
příslušníků, kterou dovedně kamufloval myslivostí, a jíž také odůvodňoval
dlouhé vycházky do místních lesů. Svědčí o tom i kryptogram v pozvánce
na jeho šedesátiny – putující muž na zřetelném snímku zezadu v lesním
zátiší nese na zádech v batohu nikoliv ulovenou zvěřinu, ale skládací
archeologické náčiní. Ano, Karel Hájek je totiž vášnivý tajný archeolog,
který se snažil dokázat, že místem prvního osídlení Čechy je oblast mezi
Týnem a Temelínem a je zde možno připustit i spekulace, že jedině stavba
dobře střežené atomové elektrárny mohla zabránit jeho soukromé
archeologické práci v této lokalitě. Tím ovšem zůstala v platnosti, jak již
jsem naznačil, chatrná verze jeho slavného předka Václava Hájka, faráře
v nedalekém Rožmitále a z Řípu se dokonce stal oblíbený cíl sociálních
demokratů.

No, nakonec ještě není všem dnům konec a třeba plánovaná dostavba
Temelína některé důkazy ještě podloží. Karel se nespokojil s nejasným
formulovaným původem Čechů a sveřepě odmítá oficiální verzi
o středoasijském exodu či dokonce verzi indickou, která by mohla být
platná pouze pro část českého etnika. Na základě literárních údajů se rozjel
do Dawsonu v Kanadě, tuto cestu skryl za lov na medvědy. 

V nevlídné tundře zkoumal vzorky
hornin z místních již zasypaných zlatých
dolů a zjistil nápadnou podobu s rulou,
svory a fylity v temelínské brázdě.
Povšiml si rovněž nápadných podobností
v charakterech místních Eskymáků a
Indiánů s typickými českými vlastnostmi,
jakými jsou střídmost, posvátnost cizího

majetku, věrnost a lehký sklon k polygamii. Se závěry své převratné teorie
o migraci Eskymáků a Indiánů přes tehdy zamrzlou Behringovu úžinu až
do vltavské kotliny zatím veřejně nevystoupil, ale první publikaci můžeme
očekávat v dohledné době.

Co přát k životnímu jubileu muži, který má dar být oblíbeným
společníkem a který je obklopen přáteli, kteří ho mají upřímně rádi. Téměř
vše již má, a to, co nejvíc potřebuje, je veřejné uznání jeho zásluh. Nechce
se mu čekat až na posmrtnou glorifikaci. Vyšli jsme jeho skryté touze
vstříc a po dohodě s místními autoritami jsme se rozhodli pojmenovat po
něm nějakou menší ulici na Hluboké. Jeden z významných radních řekl:
»Takovému velikánovi ulice nepostačí. Pojmenujem po něm hlavní
hlubocké náměstí před klinikou tradiční čínské medicíny.« Mám tu čest
požádat pana místostarostu, aby tabuli S NÁZVEM SLAVNOSTNĚ
ODHALIL. Děkuji.

P.S. Vážení občané, doufám, že jste správně pochopili recesi tohoto
příspěvku...
P.S. Ale stejně: tabule se správným názvem náměstí je umístěna pod tabulí
se současným názvem náměstí. Prosvítá pouze za úplňku těsně po
půlnoci!    (– Redakce– )

Gastrofest České Budějovice 2009 

Získali jsme 3. místo za 

»Gastronomickou expozici«  

Děkujeme všem, kteří nás podpořili 
a zejména našim hostům! 
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Velká omluva
V minulém čísle Zpravodaje jsem nedopatřením neuvedla jméno autorky
jedné z prací Po stopách Karla Klostermanna (str. 10, článek uprostřed).
Autorce Anežce Vacíkové se velmi omlouvám, tím víc, že nerada dělám
takové chyby, které by se dít neměly. Ale možná díky mému pochybení si
dnes můžete přečíst další z Anežčiných prací a přesvědčit se, že má
rozhodně nesporný literární talent.

Milá Anežko, přeji ti, aby tě psaní bavilo i nadále a přinášelo tobě
i druhým radost. A do budoucna ti přeji potkávat další dobré učitelky
a učitele. Je to důležitější, než si myslíme. Alena Mitter

Popis obrazu
Ve škole nám paní učitelka dala za úkol popis obrazu. Autorem je Jaroslav
Grus a dílo se jmenuje Motiv s červeným domkem.

V popředí se tyčí dvě lípy, připomínají vstupní bránu do celého obrazu.
S jejich jarními zelenými lístky si pohrává jemný větřík. Mezi stromy
vstupuje do vesnice úzká prašná cesta. Ta rozděluje obraz na dvě části.

Na pravé straně cesty vykukuje za stromy malý domeček. Vypadá skoro
jako ten perníkový z pohádky. Určitě v něm ale nežije baba Jaga. Vedle
domečku s malými okénky roste uprostřed rozkvetlé zahrádky menší
doubek.

V levé části se tyčí vysoký modrý dům s bílým štítem. Za ním se krčí
maličký bílý domeček s červenou střechou a dvěma malými okénky. Zdobí
je krásné květiny v květináčích, které nás lákají k přičichnutí. Domeček se
nám odráží v klidné, jemně se pohybující hladině rybníčka. U rybníčka
stojí dvě vrby. Ty se svými větvemi dotýkají vodní hladiny. Cesta vede
dál, až do kopců nad vesnicí. Na kopci se pomaličku pohybuje na nebi
několik bílých beránků.

Obraz na mě působí klidným venkovským dojmem.
Anežka Vacíková 7. A.

Tichounce, tiše kráčí čas
ubývá, vteřinu za vteřinou
a někde v dálce zazní hlas:

Nedovol, ať tě kroky štěstí minou...

Ze srdce Vás zveme ke společně prožitému času vánočního představení 

MÁME RÁDI ČAS 
(nejen vánoční) 

aneb SRDCE NA DLANI
VII.

Na cestu časem nejen vánočním se vydáme dne 18. prosince v 17 hodin
v KC Panorama a projdeme ji společně s Kroužky Aerobicu I a II

a Lenkou Dvořákovou, třídou 3. A a Zuzanou Plíhalovou, kroužky
Moderního tance I a II a Žanetou Dudkovou, Kroužky Orientálního

tance I a II a Žanetou Dudkovou, Dramatickým kroužkem 
a Lucií Burianovou a našimi hosty…

Představení je naším, už tradičním, dárkem Centra volného času pro
Vás  a Vaše přítomnost je zase nejhezčím dárkem nám.
Společně prožitým časem se obdarujeme vzájemně… 

a není krásnějšího daru vánočního.

SILVESTR 2009 – přijďte 
s námi oslavit konec roku

Taneční večer – hraje Metroklub 

České Budějovice

Slavnostní večeře s přípitkem

Budeme se na Vás těšit

Kolektiv hotelu Záviš z Falkenštejna

Miroslava Čalounová

zve na prodejní akci vánočních

dekorací, svícnů a jiných maličkostí,

 kterými zkrášlíte Váš vánoční stůl. 

Přijďte se inspirovat klasickými

 i posledními trendy ve výzdobě

vánočního stromku, svícnů 

či balení vánočních dárků.

Kdy: 

18. 12. 2009 od 14.00 do 20.00 hod

Kde: 

foyer kulturního centra Panorama, 

Masarykova ul., Hluboká

Relaxační centrum – Beauty salon  
Kosmetika – pedikúra 

– lymfatické masáže proti celulitidě

Přijďte vyzkoušet novinky relaxačního centra!

Hlubočtí i přespolní, 

nabízíme 10 % slevu na tyto služby.

Nabídka  je platná do 31.12. 2009.

Rezervace: 387 006 200, info@parkhotel–hluboka.cz 

Těšíme se na vás!

Vánoční strom 
z Hluboké nad

Vltavou, ze
zahrady ing.
Andreskové

můžete teď před
Vánoci potkat

před OD
Globus. Přesun
se uskutečnil
23. 11. 09. 

Strom je jedle ojínělá, Abies concolor,
cca 15 m vysoká a 40 let stará. 

www. hluboka.cz      strana 15



h SPORT h

Výročí 25 let

od znovuzaložení mládežnického volejbalu 

na Hluboké.
Volejbal žen má na Hluboké dlouholetou tradici. První družstvo, které
hrálo okresní přebor bylo založeno v roce 1953.

zleva stojí: Přílepková Marie, Fyrbachová Jiřina, Zochová Emilie,
Štěpánková Vlasta, Bindrová Zdena. Na obrázku chybí: Kolářová Marie,
Krejcarová Běla, Novotná Irena, Papoušková Vlasta, Svobodová Zdena,
Šulistková Marie

V roce 1984 se žákyně ze šesté třídy ZŠ rozhodly založit volejbalové

družstvo pod TJ Hluboká. Trénování se ujal ing. Petr Kuncl (otec
žákyně Aleny) a ing. Václav Hanuš.

zleva stojí: ing. Kuncl Petr, Richterová Vlaďka, Valentová Jana,
Bolechová Eva, Peprná Mirka, ing. Hanuš Václav 
sedí zleva: Kunclová Alena, Bártová Dana, Mejstříková Martina
Bolechovi Irena a Markéta 

Děvčata poctivě trénovala, účastnila se soustředění, kde si
zdokonalovala dovednosti ve volejbalu. Už po půl roce hrály okresní
přebor žákyň v šestkovém volejbalu. Každé tři roky jsme prováděli
nábor nových hráček, aby doplňovaly družstvo za hráčky, které
odešly studovat mimo okres České Budějovice. Žákyně se několikrát
staly okresními přebornicemi. V dorosteneckém věku hrály i krajský
přebor, kde se umístily na třetím místě.

V sedmdesátých letech dvacátého století hrály volejbal ženy pod
vedením Václava Irovského. V současné době již hrají některé za ženy A
krajský přebor. Letos skončily na pěkném 2. místě.

zleva stojí: Žák Václav, Bártová Jana, Cimbálková Milča, Karvánková
Jiřina, Štiková Martina
zleva sedí: Kadlecová Ludmila, Hůlková Hana, Mrázková Štěpa
na foto chybí: Dvořáková Lenka, Jedličková Martina, Strmisková Jitka,
Naidoo Marie

I za ženy B hrají bývalé žákyně okresní přebor.

zleva stojí: Kuncl Petr, Nedvědová Štěpa, Čutková Monika, Plíhalová
Zuzana, Wertigová Jana, Chromá Valerie, Hošková Macela, Jedličková

M a r t i n a ,  Ž á k
Václav, 
zleva sedí:
Bezděková Eva,
Krá tká  M i luš ,
Jó zo vá  Luc ie ,
Chmelová Zdeňka,
Sedlická Kamila

V současné době
mimo družstva A a
B žen ,  máme
družstvo mladších
žákyň a přípravku. 
zleva stojí: Hricová
K r i s t i n a ,
Procházková Bára,

Heyduková Pavlína, Šimková Hana, Hrdá Helena, Procházková Jana
na obrázku chybí: Šimková Jaruška, Kořanová Káťa, Bláhová Káťa,
Guffanti Gina Maria, Ciglbauerová Sára
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Současní trenéři: ženy – Václav Žák, žákyně –  Petr Kuncl a Zdeňka
Chmelová. Závěrem děkujeme všem hráčkám, které reprezentovaly
Hlubokou a trenérům a trenérkám za vedení družstev. Do dalších let přeje
mnoho sportovních úspěchů výbor oddílu volejbalu.

Sportu zdar!
Poznámka: O mužském volejbalu bylo referováno ve Zpravodaji v roce
2007. Více informací o hlubockém volejbalu naleznete na internetových
stránkách www.volejbal.hluboka.cz.

   Prosinec na zahradě
Pokud ještě není zamrzlá půda, nezapomeňte na
závlahu stále zelených dřevin a jehličnanů.
Dřevinám v zimním období spíše uškodí sucho
než mráz. U jehličnanů probíhá
odpařování vody i v zimě. Rostliny tím
ztrácejí vodu, kterou získávají kořeny ze
zásob v půdě. To je možné ale pouze v
případě, že je půda dostatečně zásobená
vláhou. Stejné pravidlo platí pro mladé
a nově zasazené ovocné stromy.

Před napadením většího množství
sněhu je nutné svázat jehličnany
sloupovitého tvaru. Lépe tak odolávají náporu
mokrého těžkého sněhu a nebudou se rozvalovat
a rozlamovat. Velmi choulostivé jsou především
sloupovité kultivary jalovce obecného. Ke
svazování se používá pevný provázek nebo drát
a postupuje se od spodních větví ke špičce.
Dojde-li jednou k rozvalení rostliny sněhem,
větve se již většinou nevrátí do původní
vzpřímené polohy a stromek musí zůstat trvale
svázaný. 

Jmelí bílé je poloparazitická stále zelená
dřevina rostoucí v korunách stromů. Tento
nezaměnitelný symbol Vánoc může napáchat
i značné škody. Jako poloparazit prorůstá svými
kořeny do cévních svazků hostitelské rostliny
a odebírá jí vláhu i živiny. To působí nemalé
problémy především listnatým dřevinám
v zimním období a v období sucha. Prosinec je
měsícem předvánočních příprav a hlavní
vánoční květinou je samozřejmě vánoční

hvězda. Je to krátkodenní rostlina, která zakládá
v naší zeměpisné šířce květy začátkem října
a přirozeně vykvétá koncem listopadu až

začátkem prosince. Při
umělém řízení délky dne lze
získat kvetoucí rostliny v
průběhu celého roku. V bytě
je nejvhodnější umístění na
světlém a teplém místě a jen
opatrná zálivka.

Vánoční kaktus patří mezi
nemnoho rostlin kvetoucích

právě na přelomu prosince a ledna. Moderní
odrůdy vykvétají i dříve a kvetení během zimy
někdy opakují. Vyžaduje dostatek světla,
nikoliv však přímé slunce. Přestože pochází
z tropů, vyhovují mu spíše nižší teploty kolem
20°C se zimním poklesem na 15°C. Pro násadu
poupat je důležité výrazné omezení zálivky již
od srpna. Při kvetení může dojít k opadu
poupat, což způsobuje příliš vysoká teplota,
suchý vzduch nebo i manipulace s rostlinou.

Jednou z mála pokojových  květin, která kvete
téměř po celý rok, je africká fialka. V tomto
období potřebuje především dostatek světla
a jen mírnou zálivku.

Chráníme rostliny révy vinné proti okusu
zvěří. Používáme plastové tubusy, nebo obalení
síťovinou, pletivem nebo papírem. Srnčí zvěř
můžeme odlákat na ořezané větve jabloní, které
mají raději než-li réví. V období před Vánocemi
odebíráme rouby révy vinné. Odebíráme je

z jednoletého dřeva, nařežeme je na délku asi
30cm, lehce namočíme, zabalíme do igelitového
sáčku a umístíme do chladničky nebo do
studeného sklepa. Pokud je venku mráz,
nejdeme s rouby hned do teplé místnosti, ale
postupně je aklimatizujeme. V průběhu uložení
kontrolujeme, zda nedochází k napadení roubů
houbovými chorobami, zejména šedou plísní.
Takové rouby ošetříme fungicidem nebo savem
v koncentraci 0,5 %.

Kontrolujeme uskladněné ovoce, vybíráme
nahnilé plody, méně kvalitní, ale zdravé
můžeme použít na zpracování na kompoty,
usušit a pod. Dbáme, aby ve skladovacích
prostorách bylo dostatečné vlhko (přibližně 85
až 95%). Za bezmrazých dnů se větráním
staráme o přívod chladného, čerstvého vzduchu.
Vánoce jsou pro nás nejen dny pohody a klidu,
ale také nebezpečné období plné pokušení
v podobě různých laskomin. Ztížené trávení,
nadýmání a bolesti břicha jsou častým
následkem dietních chyb spojených se zvýšenou
konzumací pokrmů a s přejídáním. V případě
potížích nám pomohou léčebné potraviny:
jablka, grepy, rajčata, ananas a pod. Léčivé
koření: dobromysl, majoránka, tymián, anýz,
fenykl, skořice. Léčebné nápoje: mrkvová šťáva,
zelený čaj, kefír, pivo, kořen anděliky, pelyněk,
máta, mateřídouška a heřmánek.

Petr Kumšta, kumstapetr@seznam.cz
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PANORAMA
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit 

v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin,
Nebo 1 hodinu před začátkem představení.

Biograf
g Středa 2. prosince – Mama mia! USA 2008.
Komedie/muzikál. Kdo je jejím otcem se snad
dozví na své vlastní svatbě... Hrají: Meryl Streep,
Pierce Brosnan, Colin Firth. Režie: Phyllida
Lloyd. Přístupný, české titulky.
g Pátek a sobota 4. a 5. prosince – Ulovit
miliardáře. ČR 2009. Komedie.  Miliardáře touží
ulovit každý – policisté, novináři, politici, umělci
dámy i chlapci od náboženství... Hrají: Tomáš
Matonoha, Ester Janečková, Jiří Mádl. Režie:
Tomáš Vorel st. Přístupný.
g Středa 9. prosince – Pianista        
VB/Francie/Německo/Polsko 2002        
drama/válečný. Příběh W.Szpilmana – skvělého
pianisty. Je rok 1938 a Polsko je napadeno
Německem... Hrají: Adrien Brody, Thomas
Kretschmann. Režie: Roman Polanski
Přístupný.
g Pátek a sobota 11. a 12. prosince – Líbáš
jako Bůh. ČR 2009. Komedie. Jak řešit prekérní
situace doma i v práci? Hrají: Kamila Magálová,
Jiří Bartoška, Eva Holubová, Jiří Kaiser. Režie:
Marie Poledňáková. Přístupný.
g Středa 16. prosince – 2 bobule. ČR 2009.
Komedie. Volné pokračování úspěšné filmové
komedie... Hrají: Kryštof Hádek, Tereza
Voříšková, Lukáš Langmajer. 
Režie: Vlad Lanné. Přístupný.

Začátky představení v 19.00 hodin.

Komorní scéna
g Středa 2. prosince – Poznáváme svět – Izrael
a Betlém. Přednáší M. Mašková – Chromá. 17.00
hod. Zasedací síň MÚ – mimořádně již první
středu!
g Úterý 15. prosince – Vánoční koncert žáků
základní umělecké školy.
Sál KC Panorama 17.00 hod.
g Čtvrtek 17. prosince – Vánoční koncert
pěveckého sboru základní školy.
Sál KC Panorama. 17.00 hod.       
g Pátek 18. prosince – Vánoční vystoupení
centra volného času při základní škole.
Sál KC Panorama 17.00 hod.       
g Neděle 20. prosince – Vánoční koncert žáků
základní umělecké školy. 
Kostel sv. Jana Nepomuckého v 17.00 hod.
g Sobota 19. prosince – Česká mše vánoční –
Jakub Jan Ryba. Kostel sv. Jana Nepomuckého.
19.00 hod.
g Čtvrtek 31. prosince – Vraždy a něžnosti.
Divadlo Hluboká v produkci Zdeňka Pikla.
16.30 a 19.15 hod.

Vážení diváci. Od 23.12. – 31.12.2009 
bude KC Panorama uzavřena 

– vánoční prázdniny.
Děkujeme za vaši přízeň v letošním roce

a přejeme 
poklidné svátky Vánoční 

a pokojný rok 2010.
Petr a Eliška Píšovi – provozovatelé.

ALŠOVA JIHOČESKÁ
GALERIE

VÝSTAVY

Hluboká
Stálá expozice: Gotické umění / malířství a
sochařství: České sochařství 20. století 
Flámské a holandské malířství 16.–18.
století
27. 11. – 31. 1. 2010 –  Recyklart / Galileo
production

Wortnerův dům AJG v Českých
Budějovicích
do 6. 12. Petr Fiala / Krajina magnolií 
10. 12. –  31. 1. 2010  Hráči
Tematická výstava zachycující hru, hráče a
svět kolem hraní. 
V časovém rozmezí posledních sta let.
Výstava se uskuteční ve spolupráci 
s galerií moderního umění v Hradci
Králové. Slavnostní zahájení výstavy 
10. 12. v 17.00 hod.

Mezinárodní muzeum keramiky 
v Bechyni 
Nejstarší česká odborná škola keramická 
v Bechyni, Mezinárodní keramická
sympozia 

PŘEDNÁŠKY

Wortnerův dům AJG 
v Českých Budějovicích
Hledání reality – vybrané
aspek ty n i zo zemského
malířství 15. – 17. st. 
Doc. Dr. Ingrid Ciulisová
(Slovenská akadémia vied,
Bratislava) Obrazy  a
svedkovia. Příběh obrazu
Colijna de Coter z katedrály
sv. Martina v Bratislavě 
15. 12. v 17:00 hod.

KONCERTY

Hluboká 

Nové Vánoce u Záviše /

ženský pěvecký sbor Záviš

19. 12. / 15.00 a 17:00

Na fotce jsou děvčata: Hela, Milena, Jarka, tři
Marušky, Luska, Petra,  Hana, Ilona a malá
šikovná Simonka s Jitkou Fikotovou  º

Wortnerův dům AJG v Českých
Budějovicích
Žestě dvě stě / koledy vystřižené z plechu
18. 12. v 19:00 hod

Každou neděli a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG. 

Změna programu vyhrazena!

Druhé kolo kurzu korálkování proběhlo pod
vedením Jitky Fikotové. I tentokrát byly
všechny členky kurzu úspěšně přijaty mezi
šikulky s hbitými prstíky a během pěti týdnů
vznikl nejeden vánoční dáreček.
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