


h ÚVODNÍK h

Kdyby Bůh na chvilku zapomněl, že jsem loutkou z hadříků

a daroval by mi kus života, možná bych nevyslovil všechno to,

o čem přemýšlím, ale určitě bych myslel na všechno, co tu říkám.

Dával bych význam věcem ne pro to, co stojí, ale pro to, co

znamenají. Trochu bych spal, ale víc bych snil, protože při každé

minutě, kdy zavíráme oči, ztrácíme 60 vteřin světla. Pokračoval

bych, když ostatní ustanou, probouzel bych se, když ostatní spí.

Poslouchal bych, když by ostatní mluvili a jak bych si vychutnal

dobrou čokoládovou zmrzlinu!

Kdyby mi Bůh daroval kus života, oblékl bych se prostě, lehl

bych si na břicho na slunci a nepřikryté bych nechal nejen tělo, ale

i svou duši. Můj Bože, kdybych mohl, vypsal bych svou nenávist

na led a čekal, až vyjde slunce. Snem Van Gogha bych nahoře na

hvězdách, nakreslil báseň Benedettiho a píseň Serrata byla by

serenádou, kterou bych věnoval měsíci. Svými slzami bych zalil

růže, abych pocítil bolest z jejich trnů a rudý polibek jejich plátků.

Můj Bože, kdybych měl ještě kousek života... Nedopustil bych,

aby prošel jediný den, aniž bych řekl svým

lidem, že miluji, že je miluji. Přiměl bych

každého muže a každou ženu, aby uvěřili, že

jsou mými milovanými a žil bych zamilovaný

do lásky. Ukázal bych lidem, jak chybují, když

se domnívají, že se přestanou zamilovávat,

protože jsou staří, aniž by pochopili, že

stárnou, když se přestanou zamilovávat!

Malému dítěti bych daroval křídla, ale nechal bych ho, ať se naučí

létat samo, starcům bych ukázal, že smrt nepřináší stáří, ale

zapomenutí.

Naučil jsem se od vás, lidí, tolik věcí... Naučil jsem se, že všichni

chtějí žít na vrcholcích stromů, aniž by poznali, že skutečné štěstí

se nachází ve způsobu, jakým sestupuješ ze strmé stráně. Naučil

jsem se, že když novorozeně stiskne napoprvé prst svého otce ve

své drobné dlani, udělá z něj navždy zajatce... Naučil jsem se, že

člověk se na druhého může dívat shora jen v případě, kdy mu musí

pomoci vstát. Říkej vždy to, co cítíš, dělej vždy to, na co myslíš.

Kdybych věděl, že by dnes byl poslední den, kdy tě vidím spící,

objal bych tě silně a prosil Pána, abych se mohl stát strážcem tvé

duše. Kdybych věděl, že by tohle bylo naposled, kdy tě vidím

vycházet ze dveří, objal bych tě a dal ti polibek a zavolal bych tě

zpátky a dal ti ještě další... a další. Kdybych věděl, že tohle bylo

naposled, kdy jsem uslyšel tvůj hlas, natočil bych každé tvé slovo,

abych je mohl poslouchat znova a znova. Kdybych věděl, že to

jsou poslední chvilky, kdy tě vidím, řekl bych ti »Miluji tě«

a neříkal bych hloupě, že to přece víš... Vždycky existuje nějaké

zítra a život nám dává další příležitost, abychom věci dělali tak, jak

máme, ale v případě, že chybuji a zbude nám jen dnešek, chtěl

bych ti říct, jak tě miluju a že na tebe nikdy nezapomenu. Zítřek si

nepojistil nikdo, ani mladý, ani starý. Dnes to třeba může být

poslední den, kdy vidíš ty, které miluješ.

Proto už nečekej, udělej to dnes, protože nepřijde-li

zítřek nikdy, budeš určitě litovat dne, kdy sis nenašel čas

na úsměv, na objetí, na polibek a byl jsi příliš

zaneprázdněný, abys jim splnil poslední přání. Drž si ty,

které miluješ, při sobě, pověz jim šeptem, jak moc je

potřebuješ, miluj je a chovej se k nim dobře. Najdi si čas

říct jim promiň, odpusť mi, prosím, děkuji a všechna

slova lásky, která znáš. Nikdo si tě nebude pamatovat

pro tvé tajné myšlenky. Žádej od Pána sílu a moudrost, abys je

mohl vyjádřit.

Ukaž svým přátelům, co pro tebe znamenají. Pošli toto poselství

komu chceš. Neuděláš-li to dnes, bude zítřek stejný jako dnešek.

A neuděláš-li to nikdy, nevadí. Začni uskutečňovat své sny. Teď

je k tomu ta pravá hodina. Gabriel García Marquez – Loučení

... a zamyšlení s počátkem nového roku

h SPOLEČENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPŘÁNÍ

Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje občanům, 

kteří v měsíci lednu  2010 oslaví významná výročí

Anežka Michalová Hluboká 90 let

Vlasta Hovorková Purkarec 90 let

František Chval Hluboká 85 let

Žofie Pařízková Hluboká 85 let

Jan Harazím Líšnice 85 let

Karla Zemanová Hluboká 85 let

Dagmar Křížová Bavorovice 80 let

Marie Jozová Kostelec 80 let

Vlasta Bebrová Hluboká 80 let

Terezie Dostálová Hluboká 75 let

Eva Hanzlíková Hluboká 75 let

Jan Kácal Hluboká 75 let

Lev Stein Hluboká 75 let

V prosinci 2009 oslavili 50 let společného života »Zlatou

svatbu« manželé Stanislav a Milena Urbanovi 

z Hluboké nad Vltavou.

V lednu 2010 oslaví 50 let společného života »Zlatou svatbu« 

manželé Břetislav a Anežka Uchytilovi z Bavorovic.

Do dalších let přejeme dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu

Narodili se

Olga Štainygerová Hluboká

 Alžběta Louženská Hluboká

Opustili nás

Marušková Milada Hluboká

Upozornění 

Ve Zpravodaji blahopřejeme ke Zlaté svatbě těm manželům, kteří:

–  žijí v Hluboké nad Vltavou a spádových obcích a uzavírali

sňatek v matričním obvodu našeho MÚ.

–  žijí v Hluboké nad Vltavou a spádových obcích, sňatek uzavírali

mimo matriční obvod našeho MÚ a o jejich společném výročí

Zlaté svatbě informovali matriku našeho MÚ – oni sami nebo

jejich rodinní příslušníci.

Podklady pro informace o Zlatých svatbách získává matrika

z matričních zápisů ve svých matričních knihách manželství.

Hlubocká matrika bohužel (nebo bohudík?) není detektivní

kancelář!

Pozvánka
Společenský ples – dne 15 ledna od

20.00 hodin v sále Parkhotelu.  
Přijďte se pobavit!

Srdečně Vás zve Základní škola
 a dobrovolní hasiči

 města Hluboká nad Vltavou 
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Hluboká proti krizi

Vážení spoluobčané,

i když všichni doufáme, že v roce 2010 nastane oživení

ekonomiky, musíme stále také počítat s ekonomickou krizí a být na

ni připraveni. Již v rozpočtu města na loňský rok zastupitelstvo

počítalo s propadem příjmu daní a příjmy ponížilo tak, že jsme

plnili rozpočet i v době krize na 100 %. Když říkáme »plnili

rozpočet« opravdu tím myslíme my všichni, všichni občané města,

kteří pracují, podnikají, studují a utrácejí a platí daně. Město jsme

přeci my všichni jeho občané a městský rozpočet je plněn z našich

daní. Jaká opatření proti krizi přijala městská rada a městské

zastupitelstvo na rok 2010?

1. Městská rada se rozhodla nezvyšovat cenu vodného a stočného

a ponechat ji (i přes velké investice do ČOV Zámostí) na úrovni

roku 2009.

2. Městská rada se rozhodla nezvyšovat pro rok 2010 nájmy

v obecních bytech, aby občanům bydlícím v těchto bytech

nezvyšovala výdaje.

3. Městské zastupitelstvo se na návrh rady města a finančního

výboru rozhodlo vyhláškou upravit daň z nemovitosti pro rok 2010

na nejnižší možnou úroveň. 

4. Ve výjimečných a zdůvodněných případech se rada rozhodla

přechodně snížit nájem z městských nebytových prostor, aby

umožnila drobným podnikatelům překonat snížení tržeb.

Těmito opatřeními zůstalo mezi občany Hluboké nad Vltavou

cca 3,5 milionu korun. Nechceme spekulovat, je-li to málo nebo

mnoho, co nepřijde do rozpočtu města a zůstane nám, obyvatelům

města, k utracení. Je to příspěvek našeho města k překonání

ekonomické krize a jsme přesvědčeni, že je to dobrá ukázka toho,

jak se má (či může) město v době krize chovat.

Vážení spoluobčané, jménem našeho zastupitelstva Vám přejeme

hezký rok 2010. 

Ing. Tomáš Jirsa, starosta

Ing.Pavel Dlouhý, místostarosta

h NOVOROČNÍ PŘÁNÍ h

Město 
Hluboká 

nad Vltavou
a redakce Hlubockého 

Zpravodaje 
přeje 

šťastný a dobrý 
rok 2010 
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h ZPRÁVY Z RADNICE h 

Z jednání zastupitelstva 

ze dne 30. 11. 2009

g Na základě předloženého návrhu rozpočtu
roku 2010 schválilo zastupitelstvo rozpočtové
provizorium, jako vždy jde o standardní postup
až do doby schválení státního rozpočtu.
g Na základě žádosti pana starosty informoval
MUDr. Pešl krátce o stavbě RRC. Dr. Pešl
mimo jiné uvedl, že stavební práce probíhají
podle stanoveného harmonogramu bez větších
problémů a lázně mají být dle předpokladu
investora zkolaudovány v červnu 2010
a otevřeny v září 2010.
g Pan starosta informoval zastupitele o plánu
výstavby objektu, který by měl být vystavěn na
místě stávajícího OD Jednota v centru města.
Starosta současně informoval o přesunu
prodejny potravin do bývalé prodejny zeleniny
v Domově důchodců U Zlatého kohouta, kde
by prodejna měla fungovat po dobu
rekonstrukce OD.
g Zastupitel pan Karvánek upozornil na
nutnost rekonstrukce prostranství před základní
školou. V následné diskusi nastiňuje p. Vácha
několik možných variant řešení s tím, že je
třeba tuto rekonstrukci zařadit do rozpočtu
města. Panem starostou je přislíbeno ve věci
dále jednat a najít nejvhodnější řešení.
g Zastupitel p. Irovský upozornil na problémy
s dopravním značením ve městě, kdy je dle jeho
názoru nelogicky řešeno parkování na hlavní
třídě v úseku od prodejny p. Kozla k hotelu
Bakalář a dále v úseku od restaurace
U Podlešáků k prodejně Jednoty. V následné
debatě byl tento postup starostou zdůvodněn.
g Zastupitel p. Brom upozornil na neestetickou
úpravu městských vývěsek u prodejny Spar
v Zámostí. Pan starosta přislíbil nápravu
a pověřil věcí MÚ a PMH.

Hledám nájem bytu 3 +1 

v Hluboké nad Vltavou. 

Tel. 722 063 923

Anglická konverzace
Zveme vás na na anglickou konverzaci 

v Townshend International School. 

Začátky od 19.00 hod. 

Volejte na kontaktní číslo 387 688 124 

v době od 10do 14 hod.

h ŠKOLA h 

Vážení rodiče,

opět uplynul rok a blíží se datum zápisu dětí do prvních tříd. V naší škole se bude zápis konat ve
čtvrtek 21. a v pátek 22. ledna 2010. Schůzky pro rodiče předškoláků budou probíhat postupně ve
všech budovách místní mateřské školy. Rodiče se zde dovědí veškeré informace o zápisu, o přípravě
dětí na školu a budou jim zodpovězeny všechny dotazy. Termíny schůzek se dozvíte ve své mateřské
škole.

Nyní jen pár základních informací:
K zápisu se musí dle zákona dostavit se svými zákonnými zástupci děti narozené  1. ledna 2004 –
31. srpna 2004 a děti narozené 1. září 2003 – 31. prosince 2003, což jsou tzv. »podzimní děti«, které
loni nebyly u zápisu (mohly, ale musely by žádat o předčasný nástup).

Pokud žádáte pro své dítě o odklad školní docházky, vyžádejte si v MŠ, v kanceláři ZŠ nebo
si stáhněte z webových stránek školy (www. zs-hluboka.cz) tyto formuláře: 
1) Žádost o odklad škol. docházky 
2) Žádost o vyšetření dítěte v souvislosti s nástupem škol. docházky pro PPP  
nebo Žádost o vyšetření dítěte v souvislosti s nástupem škol. docházky pro lékaře

Formuláře vyplňte. 
Ad 2) nechte potvrdit lékařem nebo pedagogicko psychologickou poradnou (např. PPP v Č.
Budějovicích, Nerudova ul. 59,  tel. 387 927 153, 387 927 154), kam vyplněnou žádost doručíte.
Poté bude Vaše dítě poradnou objednáno k vyšetření. Výsledky vyšetření můžete přinést rovnou
k zápisu. Oproti minulým rokům již není třeba obojí vyšetření, stačí buď lékař nebo PPP.
Žádost o odklad lze také vyplnit přímo u zápisu (formulář Vám předá zapisující učitel).          
Jakmile rodiče obdrží výsledky vyšetření z PPP, měli by neprodleně informovat školu, která
následně vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky nebo rozhodnutí o přijetí žáka do 1. ročníku.
V případě, že bude rozhodnuto o odkladu školní docházky Vašeho dítěte, není nutné, abyste se
následující rok dostavili k zápisu. Budeme počítat s tím, že Vaše dítě nastoupí na naši školu ve
školním roce uvedeném na rozhodnutí. Pokud změníte bydliště a zapíšete dítě na jinou školu,
oznamte, prosím, tuto skutečnost škole.

Rodiče mohou pro své dítě žádat také o předčasný nástup do 1. třídy, pokud je dítě mimořádně
šikovné a na školu připravené. Je-li dítě narozeno v termínu od 1. září 2004 do 31. prosince 2004,
stačí pouze doporučení PPP, nemusíte již předkládat lékařské vyšetření. 
Žádáte-li předčasný nástup pro dítě narozené od 1. ledna 2005 do 30. června 2005, pak musíte
předložit doporučení PPP i doporučení lékaře.   

Věříme, že zápis dětí do 1. tříd naší ZŠ proběhne bez problémů a bude příjemným zážitkem pro
Vaše děti. Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme u zápisu, na schůzce rodičů budoucích prvňáčků,
nebo se na nás můžete obrátit telefonicky.

Mgr. Milena Thalerová, zástupkyně ředitele ZŠ Hluboká nad Vltavou

Oprava kaple

svatého Isidora 

v Hroznějovicích
V centru obce Hroznějovice stojí
návesní kaple zasvěcená patronu
rolníků, svatému Isidoru, která
pochází z první poloviny
19. století. V průběhu října
a listopadu 2009 byla kaplička
sv. Isidora opravena a místní
obyvatelé tak mají důstojnější
místo setkávání při různých
svátečních příležitostech.

Náklady na opravu byly 87 tis.
Kč, z čehož 50 tis. Kč poskytla
společnost ČEZ, a.s. 

Ing. Hana Vlasáková, MÚ
Hluboká

(Viz. foto 
vlevo)
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Dopisy, které vás zaručeně potěší
Pan starosta Tomáš Jirsa přeposlal redakci krásný e-mail, který

dostal před Vánoci od přátel z našeho srbského partnerského

města. Když si uvědomíte, že naši krajané v daleké zemi stále

udržují českou řeč a české zvyky, přestože svoji vlast neviděli od

dob, kdy jejich pradědečkové z Čech odešli... Alespoň některým se

splnil sen spatřit Čechy loni, když na Hlubokou zavítal autobus

z Bele Crkve a přilehlých vesnic. Děti některých z našich krajanů

mají dnes to velké štěstí, že studují vysokou školu v Čechách. 

Možná vás tento dopis dojme, on totiž dojemný je. Vyjadřuje

totiž lásku ke krajanům tak, jak bychom ji i my měli cítit ke svým

sousedům v našem městě, zemi, krajanům vzdáleným, ale našim....

Dobry vecer!! Moc vas zdravime a psejem vsehno nejlepsi vam

a vasi rodine. Nase cera Katarina se ma dobze ve skole, ma taki

dobri znamki, jak zeka pan Vydra a jeho manzelka Lida, hteli

sme vam podekovat za pozvani nase ceri a rodini, gde bydli a

vona ho hte viplnet a psit do Hluboki jen vam snat hlasi, gdi to

bude. Mi vas snat vobejdem iste dis psijedem do Cech. Jak se vi

mate a vase rodina, mi sme dobze, co pseje i vam, pozat se

spominame na Vas, dicki ste nam milej host, snat njegdi

psijedete do Krusice s vasi rodinou k nam a bili nam mili hosti

u nas v rodinje Irovic. Moc pozdravujte pani Petra Smrcka

a jeho rodinu, gde beli moje panimama a pantata na vobjede, 

des beli v kvetnu v Cehach a pani Lucije, Stefanku a Hasice! 

S psatelskim pozdravem Vaclav a Violeta a Stevan

Irovicu!!!Taki vas zdravi i Katarina s rodinou Vydra a tej ma

i internet doma a muzete i kontaktirovat psez

email/katarina.irovic@seznam.cz 

Ahoj!!!

Pěvecký sbor Záviš rozdával atmosféru Vánoc
Chtěla bych vyjádřit svůj obdiv ke krásnému výkonu

pěveckého sboru Záviš. Zúčastnila jsem se vánočního

koncertu v Alšově jihočeské galerii, kde dojem

umocňovalo i nádherné prostředí. Celá kompozice

vánočního programu pod vedením Mgr. Horníkové byla

hodná profesionála, výkony všech účinkujících včetně

klavírního doprovodu MUDr. Soni Horníkové byly

dokonalé. 

Domů jsme s manželem odcházeli s nepopsatelnými

pocity, konečně na nás promluvila vánoční atmosféra.

Děvčata ještě jednou moc děkujeme!

Jaroslava a Jan Dvořákovi, Dobřejovice

Neustadt /Aisch, 1. Advent 2009

Vážený pane starosto, milý Tomáši,

srdečně zdravím Tebe, radní a občany Vašeho města. 

My z Neustadtu an der Aisch jsme mohli zase po letech

na 1. Advent 2009 přivítat Váš ženský pěvecký sbor

Záviš. Dříve několikrát pod vedením zesnulého pana

Ladislava Chvátala. Naposledy pak u nás v roce 2005.

Poprvé jsme mohli sbor Záviš slyšet zpívat pod jeho novým

vedením paní Mgr. Mileny Horníkové. Jak jsme se tady všichni

shodli, zhostila se paní Horníková této funkce více jak na

výbornou. Jsme nadšeni jejím profesionálním přístupem a láskou

k hudbě. A navíc jí tato nová funkce vpředu moc sluší. Pan Chvátal

by měl určitě ze své následovnice velkou radost. Musím paní

učitelku pochválit. Je krásné, že v dnešní době existují občané,

kteří se vedle své náročné každodenní práce

dobrovolně a čestně angažují. Nám ostatním

tak zpříjemňují a ulehčují někdy ne zrovna

lehký život.

Chvála patří taktéž všem členkám sboru

s jeho okouzlujícím klavírním doprovodem

paní MUDr. Soni Horníkové. Ještě jednou

bych chtěla děvčatům poděkovat za jejich

důstojné a působivé hostování, jímž

pozitivně prezentují Vaše krásné město. 

Ať se jim dále tak hezky zpívá.

Do nového roku 2010 Vám všem na

Hluboké přeji hodně zdraví, lásky a míru. Na viděnou v novém

roce se těší a za Neustadské s pozdravem Jarka Koydlová,

předsedkyně spolku »Přátelé města Hluboká nad Vltavou« 

Paní Jarka Koydlová zaslala i výstřižek z Frankische

Landeszeitung z 30. 11. 2009, kde se o vystoupení našeho sboru

velmi pochvalně vyjadřuje autorka Heike Auer. Z fotografie je

patrné, že to našim hlubokým zpěvačkám slušelo. A že zpívaly

dobře, tušíme my všichni, kteří si přišli poslechnout jejich koncert

do Alšovy jihočeské galerie, nebo jinam na jejich »zimním turné«

Zpívaly v Německu, v Olešníku a v Bechyni, dva koncerty

v Alšově galerii a ještě 30. 12. jely na Kvildu. Krom toho

vykoupily pastilky a kapky proti kašli a chrapotu v hlubocké

lékárně, protože zimní nachlazení se nevyhýbá ani zpěvačkám, ale

o to více je pro ně nepříjemné. A že přes tak

velké časové nasazení, zkoušky, profesionálně

odvedené koncerty naplněné spontánní

a přirozenou atmosférou, bezchybná pěvecká

sóla a krásně hřejivou recitaci půvabných veršů

– dokázaly ještě svým rodinám připravit vánoční

svátky, zde, milé ženy – opravdu s úctou

smekám. Koncerty pod vedením Mgr. Mileny

Horníkové byly jiné, než jaké pamatujeme z dob

sbormistrování pana Ladislava Chvátala. A to je

dobře. Život jde dál, a to že ženský pěvecký

sbor pokračuje pod taktovkou precizní paní učitelky Horníkové je

velmi dobrá zpráva. Myslím si, stejně jako paní Jarka Koydl, že

pan Chvátal je se svými děvčaty nadále spokojen. 

Foto z archivu sboru: Ženský pěvecký sbor Záviš v Německu, dole

paní Mgr. Milena Horníková se svým sborem po skončení

koncertu na návštěvě v Neustadtu /Aisch.

www. hluboka.cz      strana 5



 Stodola v Purkarci
Rád navštěvují vorařskou obec Purkarec.
Nejen pro přátelská setkání s kamarády
v starobylé hospodě U Janátů, ale také
k procházkám po obci, kde nalézám vždy
něco zajímavého. Nyní je to historická
(snad 120 let?) stará farská stodola, stojící
za bývalou místní farou.

Již na první pohled i laik pozná, že má před sebou skutečně starobylou
stavbu pilířové stodoly, jejíž boční stěny vyplňují silné fošny. Tesařsky
vynikající prostorný krov nese valbovou střechu, bohužel dnes
s poškozenou krytinou. Stodola je v době vegetace zakryta množstvím
keřů a stromů, proto asi zůstává mimo pozornost místních obyvatel,
i případných památkářů. Vzhledem k její relativní zachovalosti a vnitřní
prostornosti, by mohla najít uplatnění (sklad, garáže, apod). Majitel –
Městský úřad v Hluboké nad Vltavou – by měl co nejdřív řešit její osud:
Buď najít její účelné využití, nebo objekt zdokumentovat a zbořit. Slovo
by mělo také zaznít od Státního památkového ústavu v Českých
Budějovicích. Protože takových objektů už na našem venkově zůstalo
málo, přimlouvám se k první variantě řešení. Ale včas, dokud krov pro
zatékající vodu neshnije. František Kvapil

Foto: Pohled na část stodoly v roce 1987
(Pozn. Pilířová stodola je přechodnou formou mezi roubenou a zděnou
stodolou. Mezi zděnými pilíři vyplňují prostor silné fošny, nebo přitesané
trámy. Tyto stodoly byly stavěny v Čechách od počátku 19. století)

Občané Hlubocko – Lišovska ohodnotí
cestovní ruch ve svém regionu

Během ledna dostanou všechny domácnosti na území Místní akční
skupiny Hlubocko – Lišovsko do svých poštovních schránek obálku, v níž
najdou otázky, které zjišťují jejich názor na cestovní ruch v regionu.
Jedná se o dotazníkovou anketu, ve které lidé mohou vyjádřit svůj názor
na cestovní ruch ve své obci, uvedla manažerka projektu Martina
Kučerová z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko, která
dotazníkovou anketu realizuje. 

Dotazník například zjišťuje, zda občanům turisté v jejich obci vadí, zda
se dbá na pořádek a čistotu, jaká je kvalita stravování či vybavení regionu
pro sportovní a kulturní aktivity, jak dosáhnout, aby turisté přijížděli i
mimo letní měsíce nebo je-li v obci dost parkovacích míst. Dotazníkem
chceme zejména zjistit, co občany v oblasti cestovního ruchu tíží
a stanovit tak priority pro budoucí rozvoj cestovního ruchu na Hlubocko
– Lišovsku, doplnila Martina Kučerová. 

Dotazník je distribuován se zpětnou obálkou, poštovné tak hradí
organizátoři akce, nikoli občané. Navíc ten, kdo dotazník vyplní a zašle
zpět na uvedenou adresu, může vyhrát jeden ze tří poukazů v hodnotě
1 000 Kč.

Informace, které budou v rámci dotazníkové ankety získány, budou
zapracovány do vznikajících rozvojových dokumentů v oblasti cestovního
ruchu na území Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. 

Během ledna proběhne i dotazníkové šetření mezi obcemi a
organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu na území Místní
akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. Elektronickou formou budou
osloveny například hotely, restaurace či infocentra, které nám budou
moci sdělit jejich nápady na zkvalitnění infrastruktury a služeb v oblasti

cestovního ruchu shrnula Martina Kučerová. 

Firma Autodoprava Houška s.r.o. Vám přeje 
hodně úspěchů a pohody v novém roce 2010

Využijte nabídky zájezdů v novém roce:

Rakousko: Salzburk 8. 5. za 560 Kč

Rozkvetlá Vídeň 15. 5. za 480 Kč

Jezera Solné komory  29.5. a 18. 9. za 450 Kč

Podzimní Vídeň 23. 10. za 480 Kč

Itálie: Benátky 14. – 16. 5. a 1. – 3. 10. za 980 Kč

Německo: Legoland jednodenní dětský zájezd 12. 6. za 730 Kč

Delfinarium Norimberk 19. 6. za 560 Kč

Berchtesgaden Orlí hnízdo – 22.5 a 25. 9. za 580 Kč

Dinopark, Plzeň 5.6. za 290 Kč

Nákupy Polsko: Kudowa zdroj 22.5. a 30. 10. a 27. 11

Připravujeme: Francie Lurdy – poutní místo za 490 Kč

Objednávky a informace: tel. 387 313 125 nebo 602 379 803

Novoroční večírek

 – ve správný čas 

na správném místě

Ještě do 10. ledna nabízíme 10 % slevu 

z objednaných služeb!  

Tel. 724 589 081 mail: reditel@parkhotel-hluboka.cz

Relaxační centrum 

Kosmetika – pedikúra 

– lymfatické masáže i proti celulitidě 

Přijďte vyzkoušet novinky relaxačního centra! 

Hlubočtí i  přespolní, nabízíme Vám slevu 10 % na tyto služby. 

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

Těšíme se na vás!

Townshend rozšiřuje Základní školu
Od ledna 2010 Townshend

 přijímá nové studenty 

od 1. – 7. ročníku ZŠ 

a zároveň nabízí volná místa v MŠ. 

Informace na ? 387 688 111.

Dobří řemeslníci
Momentálně máme volné kapacity českých řemeslníků v oborech

malíři, natěrači, zateplovací práce. 
Nejsme žádná velká firma, pouze sdružení poctivých řemeslníků. 

Pavel Pravda ( zateplení fasád, anhydritové podlahy, zednické práce,
protipožární nátěry) tel. 608 729 531

Radek Mařík ( malířské a natěračské práce) tel.777 180 278
www.cz-stavby.cz
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Vánoční pečení perníčků v Domově U Zlatého kohouta
Vánoce jsou svátky klidu, lásky,

pohody, ale také setkání těch

nejbližších. Patří k nim nejen

rozdávání dárků, dobré nálady

a radosti, ale také pečení domácího

cukroví. Mezi námi jsou však

i takoví spoluobčané, co zůstávají po

tuto dobu téměř sami, bez toho

pravého tepla rodinného krbu a lásky

těch nejbližších. 

Abychom i těmto seniorům  udělali adventní čas veselejší a mohli je zasvětit

do tradičních vánočních příprav, rozhodli jsme se spojit naše pravidelné

středeční cvičení s pejsky (canisterapii) s pečením cukroví a navodili tak

vánoční atmosféru. Vedle zpívání a zdobení stromečků jsem se s velkou

podporou pana ředitele Domova dala do zadělávání těsta na perníčky,

rohlíčky, linecké… a pak jsme se všichni

dali do pečení. Užili jsme si spoustu

zábavy, popíjeli čaj, zpívali, povídali

a hlavně vzpomínali a jak čas plynul,

napekli jsme výborné vánoční cukroví. 

Ti nejšikovnější váleli těsto, vykrajovali, tvarovali a zdobili, ostatní, kterým již vysoký věk

nedovolal se aktivně podílet na pečení,dohlíželi, radili a ochutnávali. Každý si přišel na své

a ochutnávali opravdu všichni. Donesli jsme i těm upoutaným na lůžko, kterým neunikla vůně linoucí

se celou budovou. A výsledek?  Podívejte se sami! Veronika Hrušková

Recepty našich babiček – PERNÍČKY: 350g hl. mouky, 120g cukru, 4lžíce medu, 2 vejce

2 lžíce tuku, 1 lžíce kakaa, ½ prášku do pečiva, koření podle chuti

Dětský čin roku
V září letošního roku se několik žáků VII. A aVII. B třídy ZŠ Hluboká zúčastnilo pátého ročníku charitativního projektu Dětský čin roku.

Soutěžilo se v pěti kategoriích: Záchrana lidského života – Pomoc v rodině – Pomoc jiným dětem – Pomoc ostatním lidem – Dobrý nápad. 
Do letošního pátého ročníku zaslalo své práce 13 989 dětí. V každé soutěžní kategorii bylo odbornou komisí vybráno pět nejlepších prací, 

které postoupily do semifinále. O vítězích jednotlivých kategorií potom rozhodlo hlasování dětské poroty.
Do semifinále – mezi 30 nejlepších příběhů – byla odbornou komisí vybrána i práce žáka Filipa Tichavy, 

kterému k zaslouženému úspěchu srdečně blahopřejeme!!  Přikládáme nejen Filipovu práci, ale i práce ostatních zúčastněných žáků.

Mgr. Milena Horníková, vyučující českého jazyka

Velký úklid
Přibližně uprostřed letních prázdnin jsme byli s kamarády venku. Jako
každý den jsme si povídali a hráli s ostatními kamarády fotbal, schovku
a plno jiných her.

Po skončení s fotbalem jsem se rozhodl dojít pro pití. Jenže v tom na
nás z druhého patra zavolala nějaká starší paní a zeptala se, jestli bychom
jí s něčím nemohli pomoct. Jára se zeptal s čím. Ta paní nám poměrně
dlouho vysvětlovala, že má hrozný nepořádek ve sklepě a plno starých
věcí, které už nebude nikdy potřebovat. Moc jsme nepřemýšleli a řekli, že
jí rádi pomůžeme.

V tom sklepě byl nepořádek jako na skládce. Ale i přesto jsme začali.
Hned před vchodem do toho domu byl kontejner, do kterého jsme házeli
neuvěřitelné věci a zbytek se odnášel do kontejnerů na tříděný odpad.
Překvapilo nás, jak do tak malého sklepa mohla dostat tolik věcí.

Každopádně jsme po dobře vykonané práci dostali i sladkou odměnu.
Nějaká lízátka a bonbóny. Poděkovali jsme  a odešli s pocitem, že jsme
pomohli jedné staré paní, která neměla sílu uklidit si ve sklepě. 

Filip Tichava, 7. B

Bratr záchranář
Příběh o hrdinství, o kterém budu vyprávět, se stal před čtyřmi roky.
Hlavní hrdina je můj bratr Michal.

Na konci září v roku 2005 šli kluci od nás ze vsi na ryby. Rybník je
kilometr za vsí. Čtyři rybáři chytali ryby a malý Tomáš jezdil na kole po
hrázi. Jezdil sem a tam, na cestě byly vyjeté koleje od traktorů. Tomáš se
rozjel, neubrzdil a i s kolem spadl do rybníka vedle stavidla. U stavidla
byla hloubka a malý Tomáš neuměl plavat. Vynořil se a pak se pod vodou
úplně ztratil. Můj bratr bez váhání, tak jak byl, skočil do vody a Tomáše
vylovil. Tomáš sice plival vodu, ale žil. Myslím, že kdyby bratr tak rychle
nezareagoval, byl by se tehdy osmiletý chlapec utopil. Můj bráška se
potom znova ponořil do studené vody 

a vylovil ještě Tomášovo kolo. Všechno dobře dopadlo, ale stačil okamžik
a vše by mohlo být jinak.

Za toto hrdinství, které prozradila – dnes už bývalá – paní učitelka mého
bratra, Hana Šustáková, byl můj bráška odměněn. Nejdříve od hasičů
v Přibyslavi, u kterých byl členem, dostal medaili za záchranu života. Od
ing. Tomáše Jirsy, starosty města Hluboké nad Vltavou, obdržel velký
diplom. Následovalo setkání v Praze u ministra vnitra.

Nejkrásnější ocenění dostal v Praze od Livie Klausové, cenu EPIC. Byl
také v pořadu Petra Vacka Pomáhejme si. Jsem na něj hrdá, protože byl
tehdy jen dvanáctiletý kluk. Možná, že by dospělý člověk nedokázal to,
co on. Bára Heřmanová, 7. B

Opuštěné kotě
Jednoho dne jsme šly s kamarádkou Bárou na hřiště. Při zpáteční cestě
domů slyšíme neustálé mňoukání. Přelezly jsme tedy plot k sousedům a
našly jsme mokré a promrzlé kotě. Opatrně jsme ho zabalily do mojí
bundy a přendaly přes plot. Snažily jsme se ho zahřát a osušit. A problém
byl na světě! Kdo si ho vezme domů, anebo komu ho dáme? Nejprve se
zeptala Bára doma rodičů, ale neuspěla. Pak jsem to zkusila já, také ne.
Ale naštěstí máme dědu, který přišel s nápadem, že si ho necháme. Uběhl
týden, kotě se najedlo, vypilo spousty mléka a zvyklo si na nás. 
Teď z něj vyrostla zdravá a bystrá kočka jménem Lízina.

Veronika Remiášová, 7. A.

Pomoc mamince
»Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí, hlavně to zdraví.« Tuto větu a jí
podobné často slýcháváme na oslavách narozenin či jmenin. Anebo si
stálé zdraví popřejí známí lidé při náhodném setkání. Ale mnohdy jsou to
jen prázdná slova, která vám plynou z úst, jen aby řeč nestála. O jejich
významu a důležitosti vůbec nepřemýšlíte. To se většinou stane až tehdy,
kdy o to zdraví přijdete.
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I já jsem nebyla jiná. Také jsem si při každé oslavě odříkala blahopřání
pro oslavence a honem odběhla mezi hlouček svých bratranců a sestřenic
oddávat se hrám v mém bezstarostném dětství. To se však jednoho dne
změnilo. Před dvěma lety moje maminka vážně onemocněla. Vzpomínám
si, že mě začaly znepokojovat časté lékařské prohlídky, které absolvovala.
A co bylo nejvíce stresující, bylo mlčení. Rodiče, kteří vždy o všem
s námi hovořili a vše nám vysvětlovali, najednou mlčeli. Tehdy jsem
pociťovala velkou úzkost. Vše vyvrcholilo dnem, kdy si nás maminka
pozvala ke stolu a pověděla nám o své nemoci rakovině. O léčbě, která
bude následovat. Vše nám jako vždy dopodrobna vysvětlila. A vnukla
nám víru v její uzdravení. Ale přesto jsem se utápěla v slzách. A i tehdy
mě maminka uklidňovala. To mi pomáhalo. Jak se ke své nemoci a léčbě
postavila. Jak silnou měla vůli v boji mezi životem a smrtí. V tu dobu
jsem začala věřit v dobrý konec.

Já i můj bratr jsme se snažili jí pomáhat jak v domácnosti, tak i s péčí
o našeho nejmladšího sourozence , tehdy dvouletého Honzíka. Maminka
však říká, že největší pomoc byla a je to, že tu jsme. Tak jedině nacházela
sílu v boji se zákeřným soupeřem. Možná někdo namítne, že pouhé »bytí«
žádná pomoc není. Moje maminka však tvrdí opak a já to cítím stejně.
Svým jednáním a chováním jí chci dělat radost. A tak jak pravil Jan
Werich: »Když už jednou člověk je, tak má koukat aby byl...« 

Já budu. Z celého srdce si přeji, aby u toho moje maminka byla.
A proto: »Hodně zdraví, maminko.« Eliška Říhová, 7. A.

Záchrana kotěte
Jednoho krásného slunného dne jsme se s mojí kamarádkou vydaly, jako
každé odpoledne, na vycházku kolem rybníka v naší ulici. Vyprávěli jsme
si navzájem příběhy, které se nám přihodily.

Najednou se kamarádka zastavila, protože slyšela divné mňoukání.
»Pojď, půjdeme se podívat, co to bylo.« Udiveně jsem se na ni
podívala. Ona ale hned dodala: »Zdálo se mi totiž, že slyším mňoukat
kočku.« Běžely jsem k rybníku a tam se mrskalo ve vodě malé
mourovaté koťátko. Vytáhly jsme je a zabalily do mé mikiny. Naše
koťátko bylo malé jako dlaň. »Co s ním?« Zeptala jsem se kamarádky
zoufale. Ta měla jediné rozumné řešení, nechat si ho. Celé šťastné
jsme ho odnesly domů, kde jsme mu daly napít, najíst, zabalily ho do
deky a společně jsme se i s kotětem usadily na terase. Vymýšlely jsme pro
něj jméno. Po velkém dumání jsme se domluvily na Micince.

Ale co to? Kde je to kotě? Rozběhly jsme se na náves a do vedlejší
ulice. Naše Micinka tam ležela za plotem a mňoukala jako ta nejsmutnější

kočička na světě. Vlezly jsme pro ni a šly jsme domů. Kamarádka si kotě
vzala k sobě. Druhý den mi řekla tu nejlepší zprávu. Oznámila mi totiž,
že volaly s její maminkou babičce, která by se naší Micinky ráda ujala.
Samozřejmě mi to bylo líto, že už ji nikdy neuvidím, ale byla jsem
šťastná, že si ji někdo vezme. Ještě ten den ji kamarádka odvezla babičce.
Po půl roce se stala z naší malé a ubohé Micinky velká a silná kočka. 

Na tento zážitek s kamarádkou nikdy nezapomeneme, protože to byla
naše první záchrana života. Nikola Kubešová, 7. B

Pomoc přírodě
Málo lidí ví, že kolem Hluboké je podle mě nejkrásnější příroda na světě.
Často se s mým tatínkem a bratrem do ní moc ráda vydávám.

Příroda není krásná jen na jaře, když vše rozkvétá a většina zvířat má
mláďata. Také přilétá z dálek mnoho ptactva.

Čápi na komíně za Zámeckou zahradou na Hluboké, čejky na polích
a různé vodní ptactvo na rybnících. Při ranních procházkách vidět srnu
s mládětem nebo koroptví rodinku je něco moc pěkného. Je také krásná
i na podzim, kdy se vše nádherně zbarvuje a připravuje na zimu. Některé
druhy ptactva odlétají na zimu do teplých krajin.

Protože je tatínek myslivec, tak mu s bratrem rádi pomáháme. On nám
za odměnu to, co příroda kolem Hluboké schovává, ukazuje. Myslivci se
hlavně musejí po celý rok starat o zvířátka a o prostředí, kde žijí.  Aby se
zvířata měla kam ukrýt a kde vyvádět mláďata, povedli se jim udělat
takové pásy, které jsou většinou kolem potoků. Ty pásy se nazývají
biokoridory.

V těchto místech jsou vysázené stromy, jako dub, olše, jasan, bříza, ale
také planá jabloň, hrušeň, a třešeň. Potravu zvěři nabízejí plody keřů jako

šípek, trnka a ptačí zob. Kolem roste tráva.
Divila jsem se, jaké různé druhy trav se tam
najdou. Kolem stromků se dávají kůly a kolem
nich pletivo, které zabraňuje tomu, aby si
o stromek srnci neotloukali své parůžky, a tím
stromek ničili.

Nejbližší biokoridor se nachází v blízkosti
Bavorovic. Jak možná někdo ví, chtějí někteří
lidé tento biokoridor zničit výstavbou nové
silnice. Nahradí tu stávající z Českých

Budějovic do Dasného. Vím, že pro některé lidi je to důležitější, než
podle nich »nějaký kus pole.« Netuší však, že by mohli ohrozit životy
drobných živočichů, jako křepelek, koroptviček, zajíců a jiných zvířátek.
Doufám, že si přírody budeme všichni vážit a citlivě do ní zasahovat.

Anežka Vacíková, 7. A

Prosinec v naší škole
Prosinec patří i ve škole k poměrně hektickým, událostmi bohatým
měsícům. A letošní prosinec nebyl výjimkou – posuďte sami:

Do předvánočního dění
vstoupila naše škola na
tradičním Adventním trhu v
Knížecím dvoře. Náš školní
stánek opět nabízel vánoční
ozdoby, přání, dekorace a také
tradiční vánoční dobroty –
perníčky, štrúdl, sladkosti
z kynutého těsta a podobně. 

Vše nabízené bylo dílem
šikovných žáků, hlavně žákyň
a paní učitelek, ozdobami
a přáníčky se podílely také děti
z výtvarných kroužků CVČ
(lektorkou je Iva Rausová).

K příjemné předvánoční náladě také letos přispěl zpěvem vánočních koled
a písniček náš školní pěvecký sbor Slavíčci z Hluboké pod vedením paní
učitelky Ireny Martincové a pana učitele Františka Černocha. Adventní
trh byl příjemným začátkem doby adventní a za to jistě patří poděkování
panu Petru Píšovi, který Adventní trh již několik let organizuje.

Další, postupová část výstavy RecyklArt, které se účastnili i žáci naší
školy a jejich tvorba byla vystavena v zasedací místnosti radnice, byla
otevřena slavnostní vernisáží v Alšově jihočeské galerii. Vernisáž byla
zahájena v pátek 27.11.2009 panem starostou Tomášem Jirsou. Na
výstavě jsou k vidění nejen práce žáků ZŠ Hluboká nad Vltavou, ale také

i dalších 11 základních škol, mateřských škol, domovů a dětských ateliérů.
Výstava potrvá do 31.1.2010. 
I my jsme získali ocenění:
1. MÍSTO: objekt z názvem »KOMUNIKACE« (tváře a nálady) 
Žáci 6. B: Markéta Machová, Kateřina Kořanová, Barbora Helebrandová,
Zuzana Vašová, Martina Platenková, Jan Kantor
2. MÍSTO: koláž »POD MOŘEM« (podmořská krajina). I. oddělení
družiny: Felix Amort, Vanessa Vozábalová, Melissa Vozábalová, Žaneta
Lacinová, Tereza Ondřichová, Sofia Trujillo, Denisa Hollerová
3. MÍSTO: objekty »Multikultura« (setkání národů) III.oddělení družiny:
Anna Ondřichová, Petra Kóchloffelová, Karolína Bayerová, Jana
Procházková, Pavlína Butalová, Šárka Šimonová, Markéta Kazdová,
Nikol Vithová, Hana Tlačilová

Všem kreativním tvůrcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
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V prosinci proběhla také školní kola vědomostních olympiád – konkrétně
– olympiáda v českém jazyce, německém jazyce, dějepisu, biologii
a přírodopisu. Vítězové školních kol postupují do kol okresních, držíme
jim palce a děkujeme za jejich dobré znalosti.

Prosincový program akcí a zajímavých zpestření výuky bohužel
ovlivnila chřipka, která postihla mnoho žáků i pedagogů. Dne 3.12. 2009
vyhlásil v součinnosti s KHS Č. Budějovice ředitel ZŠ Jaroslav Schmied
chřipkové prázdniny, které trvaly do 9.12.2009. 

První setkání s Prahou – to je název projektu,
v jehož rámci se do Prahy vydali žáci 4. tříd společně
s paní učitelkami Janou Bůrkovou, Naďou
Dupalovou a Věrou Dvořákovou. Děti navštívily
Českou televizi, kde mohly vidět, jak probíhá
natáčení Kouzelné školky, dokonce se setkaly
s herečkou Magdalenou Reifovou a oblíbeným
Františkem. Děti viděly studio, střižnu, kostymérnu,
mohly si prohlédnout kulisy... prostě plno zážitků.
A z České televize se děti vydaly na cestu za
pražskými historickými skvosty, které je také velmi
zaujaly.

Chřipkové prázdniny byly důvodem menšího zpoždění návštěvy
výrazných výchovných autorit – Mikuláše, čertů a andělů. Do školy tato
delegace zavítala až v pondělí 14.12.2009. Kromě výchovných domluv
a promluv Mikuláše, obvyklého hudrování čertů a andělských úsměvů
nechyběly samozřejmě ani sladké dárky dětem.

Chřipková onemocnění a chřipkové prázdniny bohužel byly důvodem,
proč byl zrušen tradiční vánoční koncert našeho pěveckého sboru Slavíčci
z Hluboké. Všem děkujeme za pochopení. 

Vánoční koledy a písně ovšem nakonec přece jen zazněly a to před
představením Živý Betlém. Sbor Slavíčci z Hluboké pod vedením Ireny
Martincové a Františka Černocha zazpíval známé i méně známé vánoční
písně a koledy u kostela na hlubockém náměstí. Symbolem vánoc je
hvězda – a za hvězdami a povídáním o nich, o vesmíru a planetách se
vydali žáci 3.A a 3.B do českobudějovického planetária . 

Naopak, přímo do školy za našimi dětmi se vydali členové sdružení
Cassiopeia, aby v ekologickém výchovném programu
seznámili děti s putováním jedné vodní kapky a ukázali jim
tak přírodní koloběh, zákonitosti přírody a také nutnost její
ochrany.

Zajímavý projekt výuky jazyků, konkrétně angličtiny,
připravily pro žáky 2. stupně vyučující AJ. V projektu byly
spojeny prvky anglické konverzace, hudební a dramatické
výchovy i zeměpisné výuky.

Tvořivých vánočních dílen, zaměřených na výtvarné
umění a aktivní tvorbu, se zúčastnily děti v Alšově
jihočeské galerii. 

A poslední den před prázdninami? Úterý 22.12. proběhlo
ve znamení příjemných, veselých třídních besídek, na
kterých nechybělo občerstvení, zpěv koled, vánoční

básničky a také předávání dárečků, které děti přinesly kamarádům a také
své paní učitelce. Hezká vánoční atmosféra jistě byla předznamenáním
krásných a veselých vánoc v rodinách a snad i předznamenáním nového
roku 2010, který bude přinášet v naší škole zase další události – zápis
předškolních dětí do 1.tříd, lyžařský kurz, pololetní vysvědčení, přijímací
řízení pro žáky 5. a 7. a 9. tříd... prostě věčný školní koloběh, který je
i přes své opakování nebo právě pro ně vlastně moc hezký. 

Lucie Burianová
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Rodinný den
Pan Jaroslav Berit spravuje kromě jiného internetové stránky města Hluboká, ale také pracuje jako IT technik v Mezinárodní škole

Townshend. Právě jeho jsem se zeptala, jak se českýma očima a s českými zkušenostmi dívá na školu, kterou sice máme všichni na

očích na vršku proti zámku, ale mnozí z nás dost dobře netuší, jak to v ní chodí. Zjistila jsem, že je to ten pravý, koho jsem se mohla

zeptat. Nejenže ve škole pracuje, ale chodí do ní i jeho devítiletý syn. 

Pohled na rozdílný přístup ke vzdělávání ve školství (tím českým klasickým si prošla většina z nás) a toho, 

které tvoří lidé z různých koutů světa, si zaslouží trochu zamyšlení.

Jaké jsou poslední novinky v mezinárodní škole? Vedením školy je
dočasně pověřen pan ředitel Ray Johnson. Je to oblíbený a velice kvalitní
učitel, vedl obdobnou školu v Indii. Protože po odchodu posledního
ředitele do důchodu si škola nechala čas na hledání skutečně dobrého
ředitele, kterého právě našla v osobě Mehrana Akhtarkhavariho. Byl
jmenován nedávno a brzy se ujme svých povinností. A já zase nedávno
začal připravovat informační listy o dění ve škole, které by měly vycházet
každý měsíc ve dvou verzích, anglické a české. Právě proto, že je to jedna
z cest, jak škola může o sobě dát vědět. V počítačové podobě rozesíláme
věstník rodičům dětí, přátelům a příznivcům školy, aby si mohli přečíst,
co je nového. (Kontakt: jberit@mac.com)

Takže vy kromě spravování školní internetové sítě jste vlastně něco jako
tiskový mluvčí školy... Jde o to, že je dobře, když se o tom, co se ve škole
děje, mohou díky dnešní technice docela jednoduše dozvědět příbuzní
dětí. Být »u toho« aspoň u obrazovky počítače. Konala se třeba vánoční
besídka, samozřejmě přijedou někteří rodiče a nějací hosté a když jsme
zařídili takovou věc, že přenášíme po internetu, co se děje v aule, můžou
u toho být všichni, kdo chtějí. Protože těžko můžeme očekávat, že rodiče
z Mexika sem pojedou na vánoční besídku, takže ji vysíláme a může být
přítomen každý. A také je dobře, pokud si tyhle novinky přečte nebo do
počítače nahlédne kdokoli, kdo má o dění ve škole zájem, třeba hlubočtí
občané. Aby se předsudky, že je to škola, kde se učí jinak, takže asi nějak
divně, různé představy o sektách a podobně, zbytečně nešířily. Je to
příležitost pro všechny se vzájemně poznat a je tu i možnost rozšířit si
obzory, vylepšit jazykové dovednosti, to je vždycky dobré. A samozřejmě
pro lidi z TIS, když se budou více znát a potkávat s místními lidmi, to
bude příjemnější, když se jim tady bude lépe žít mezi
známými sousedy než mezi odtažitými lidmi.

Vy máte v mezinárodní škole syna a sám jste
zaměstnanec školy. Co to pro vás znamená? Syn
chodí na základní školu TIS, do třetí třídy, a prožil tam
předtím také dva roky ve školce a já se s ním rád
účastním v roli českého rodiče třeba právě Rodinných
dnů. Syn umí dobře anglicky. Anglicky umět musí,
protože veškerá výuka probíhá v angličtině. Snad jen
výuka češtiny, kterou vyučuje hlubocká paní učitelka
Charvátová, probíhá v českém jazyce. Děti to zvládají
dobře, bez problémů, pro ně je angličtina vzájemný
kontaktní jazyk, mluví anglicky mezi sebou a tak to
prostě berou jako naprosto jasnou a jednoduchou věc.

Stejně tak můj starší kluk je »světák«, má první
manželka žije v Itálii, a syn mluví jazyky, s kterými
přišel do styku. Mluví dobře německy, protože žili na
severu Itálie, a protože se pak přestěhovali do Bolzána,
kde se zas mluví hlavně italsky, ovládá i italštinu. 

Děti jazykové bariéry zvládají velice dobře.

Co to jsou Family day – rodinné dny? Rodinné dny
mají na škole tradici, vždycky mají jiný průběh, jinou
atmosféru. Je to proto, že je vždycky pořádají sami
studenti, není to věc, která by vznikala z direktivy
školy. Je to záležitost studentů a dospělí jsou jen
hosty. Škola dodá maximálně nějaké věci na výzdobu
nebo nějaké potřebné pomůcky. Konají se většinou 2x
do roka, v aule, nebo venku před hlavním vchodem,
podle počasí. Family day je určen pro rodiče, děti,
kamarády, všechny, kteří chtějí přijít a společně se
bavit, hrát si...

Rodiče se děje taky účastní, aktivně se zapojují. Je to dobré také proto,
že se vzájemně poznají i rodiče dětí mezi sebou. A děti se pobaví, užijí si
legrace, ten pomalovaný Spiderman na fotce je moje vlastní dítě. Je to
naprosto otevřená akce, kdo má chuť, ten přijde, já zvu i lidi z mého

okolí, moje známé. Minule byly pozvané třeba děti z gymnázia v České
ulici v Budějovicích.

Mám pocit, že se přece jen většina hlubockých ostýchá přijít, jako by
mezinárodní škola k Hluboké nepatřila už pěkných pár let...
Na Hluboké žije početná komunita cizinců, kteří sice se školou nemají nic
společného profesně – ale přirozeně je to sem víc táhne, protože zde žijí
také cizinci, a tak se rádi seznámí s lidmi, kteří jsou také z ciziny a mluví
třeba jejich jazykem a jsou také hosty v této zemi. Takže tady najdou
společenské kontakty. Český naturel je někdy takový, že na cizince
koukáme trochu divně, odtažitě, takže pro cizince je možná přirozenější
přijít na Townshend, kde se s cizinci počítá.

Na druhou stranu nikdo z místních nemusí mít obavy, že když přijdou
sem do školy, že na ně budou koukat zvláštně a nepřivítají je velice
upřímně a vstřícně. Zbytečná je i obava těch, co neumí anglicky. Někdo
se tu chytne třeba v ruštině a hlavně vždycky záleží na ochotě domlouvat
se – třeba rukama, nohama, ono to vždycky nějak jde.

Jistě je ta rozmanitost národností ve škole inspirativní i v tom, že si
všimnete z jakých zemí lidi jsou a trochu si zopakujete zeměpis. Myslím,
že je pro našince hezké vidět různé fyziognomie studentů, některá
děvčata vypadají jak perské princezny, ruskou slovanskou tvář taky
poznáte, irského kluka taky... Sice se lišíme, ale je hezké všímat si
rozdílností bez postranních zlých úmyslů, prostě nejsme na téhle planetě
všichni na jedno brdo.
Na škole je skutečně metropolitní prostředí. Když tam syn nastoupil do
školky a byl dva roky ve školce, já pak hledal nějakou možnost, aby mohl
nastoupit i do školy. Školné je na naše české poměry přece jen drahé. 

Tehdy jsem dostal nabídku pro
školu  pracovat,  potřebovali
počítačového technika a správce sítě.
A jako zaměstnanec mám nějaké
úlevy, bylo to vlastně šťastné řešení,
takže se dá říct, že v zájmu svého
dítěte jsem začal pro TIS pracovat.

Myslím, že i vzájemné kontakty
mezi zaměstnanci na škole jsou
příjemné, vždy mně fascinuje blízký
kontakt žáků a učitelů. Nestydí se
vzájemně obejmout, pohladit, je
vidět, že si nepěstují velký odstup.
Zčásti je to takový americký způsob
vzájemného potkávání, podáte si
ruku, obejmete, zeptáte se, jak se mu
vede... Zjistil jsem ale, že to skutečně
funguje, třeba i s lidmi, které zprvu
dvakrát nemusíte. Právě proto, když
se párkrát potkáte, promluvíte na
sebe, oslovíte, nakonec k dotyčnému
najdete cestu. Nastolí to příjemnou
atmosféru, ve které se dobře pracuje,
skutečně se o lidi kolem sebe víc
zajímáte. Když jste v prostředí, které
se na vás usmívá, taky se přestanete
mračit. A je to za stejné peníze.

Děti ze školy jsou tedy s rodiči
spojeni přes internet. Nebo jsou ještě
země, která internet nemají? Já

neznám zemi, kde by to nešlo. Zrovna před rokem si se spolužákem mého
syna jeho rodiče skypovali – dítě tady a táta v buši někde v Africe. Nad
ním rákosová střecha, ale komunikace špičková. Proto se tyhle technické
záležitosti na TIS rozvíjejí, aby děti, které jsou vzdáleny rodinám tisíce
kilometrů, nebyli ochuzeni o kontakt a komunikaci s rodinou.
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Dnešní doba je díky téhle technice fantastická, nemusíte čekat, než dojde
dopis poštou, můžete být denně v telefonickém nebo mailovém styku.
Jsou tady studenti z Mexika a Bolívie, z těch hodně vzdálených
kontinentů, to je opravdu nemožné se kontaktovat jinak. Přece jen je to
o hodně jiné, než mít rodiče v Evropě. To už si můžete dovolit za rodiči
dojet na víkend. Ale ti vzdálenější by se potkávali těžko.

Takže vy jste pospojoval národy a rodiče s dětmi, hezký pocit, ne?
Dělám, co můžu. Komunitní sítě jako je facebook a podobné jsou dobré
i proto, že děti spolu zůstávají v kontaktu i potom, co z téhle školy
odejdou. Nebo jsou tu děti, kteří přijdou na rok a pokračují v jiné
mezinárodní škole jinde ve světě. Takže je
to úžasné, můžete mít kamarády po celém
světě a skutečně s nimi komunikujete v
reálném čase jak často chcete. 

Maturanti, kteří skončí předešlý rok,
přesto berou za svou čestnou povinnost,
vrátit se sem fyzicky na imatrikulaci a
předat štafetu maturantům odcházejícím
rok po nich. Předávají šerpu svým
nástupcům. Což je obdivuhodné, že
takhle přijedou z celého světa.

Já jsem taky se spoustou lidí ve spojení
a přináší to ten úžasný efekt, že máte přátele po celém světě. V Kanadě,
Austrálii, Jižní Americe, Evropě. Teď se mi stalo, že jsem byl týden v
Paříži za nějakými kamarády a dostal jsem pěkně vynadáno, že jsem
nenavštívil i další známé odtud. Zkrátka průšvih, byl jsem v Paříži a
neozval se... »To ti ještě maminka vyhubuje, že jsi nepřišel na oběd!«

Zatímco my měli okruh spolužáků ze školy z oblasti Jihočeského kraje
nebo republiky, dnes už můžete mít okruh z oblasti Zeměkoule. To je
opravdu pokrok. Studenti mají celosvětový základ kamarádů. Tady na té
škole to tak funguje a třeba právě Rodinné dny zbaví děti, tu novou
generaci, našeho dřívějšího nepříjemného pocitu: Jsem mezi cizinci. Jsem
v cizině! Lidi našeho věku, když cestují do zahraničí, nemají dobrý pocit,
cítí se nesví, ohrožení, všechno je jim neznámé, mají obavy. Ale na svém
synovi vidím, že pro něj je to normální. Jedem do Itálie, zastavíme se
v Salzburku, dobrý, pro něj všechno v pohodě. Všude se cítí jako doma
a domluví se. Je jazykově vybavený a nemá obavy. To je přínosem pro
všechny. A tahle škola taky bere jako přínosné, že se poznají s dětmi
a lidmi z Hluboké, z Budějovic, z okolí. Nikdo nestojí o to, být zavřený
na kopci ve škole a nepoznat město, ke kterému ta škola patří.

Ale my se k cizincům někdy chováme divně... Nepomůžem kde můžem...
Obzvlášť na úřadech. To je pro nás Čechy výzva. Jak se chovat k lidem,
vstřícně, pohodově, vysvětlit, ukázat, aby se každý cítil jako doma. Což
bohužel pořád ještě v Čechách nefunguje. Na úřadech, kdekoli ve
službách, se chovají k rodinám z naší školy mnohdy velice nevstřícně
a nemile. Je jasné, že cizinci se neorientují v našich předpisech, na
poštách, u doktora, musí zjistit, co se po nich chce... My si neuvědomíme,
že i my můžeme být někde cizinci a že budeme potřebovat něčí pomoc
a vysvětlení. Nemusí to být od nás zlý úmysl, jen nejistota, obavy,
neznalost řeči, neochota pomoci. Němce, Rakušany, Slováky známe
dobře, s těmi uprostřed Evropy žijeme, ale když potkáme Mexičana,
Australanku, Bolívijku, tváříme se a chováme všelijak.

Představují děti ve škole spolužákům nějak svoje země? Samozřejmě.
A dělá se ještě spousta jiných věcí. O tom se také budeme dočítat v našich
dvoustránkových novinách. Podobné věci jako Family day probíhají
přímo v rámci výuky. Učitelé třeba představí své země spolužákům. John
Clough ukázal Řecko, Gerry Taylor Ameriku, Sothie Malajsii. Mají
připravené různé ukázky, fotky, ale třeba i typické malajské jídlo –  něco,
co jsem viděl a jedl poprvé. Když Gerry Taylor připraví hot dogy, to
poznám. Ale třeba turecké dobroty... 

Každé pondělí se scházíme v konverzačním kroužku a probíhá to i tak,
že si zveme lidi, které máme po ruce, a oni představují zemi, odkud jsou.
Nemusí to být ani cizinci, naposled vyprávěla zážitky z cest česká
kamarádka, která byla v Nepálu. Přitom je to děvče ze Zlivi.

A samozřejmě je zajímavé slyšet něco autentického od rodilých
Australanů a Kanaďanů, zjistíte, jak se kde žije, v čem trochu jinak
a začnete pak také trochu vnímat a chápat věci, které přicházejí z venku.
Jinak se díváte na to, co říká Obama, protože leckdy pochopíte, proč tam
některé věci chápou právě takhle a vy se musíte zkusit vcítit do jejich
pohledu. Někdy jsou to banality a někdy ne. Ekologie například, to co my
řešíme jako obrovský problém nedostatku surovin Australané řešit

nemusí, když mají hnědého uhlí na 1000 let dopředu – asi se na tu
problematiku nedívají se stejným zápalem jako my. Přitom mají tolik
sluneční energie, že by jí měli navždycky dost a ekologické ze slunečních
kolektorů.

Studenti školy Townshend se asi nesesešli na jednom Štědrém dnu
s naším Ježíškem. Mnozí, například z Baháí komunity, to mají úplně
jinak, pro ně Ježíšek nic neznamená, ale jsou vstřícní a akceptují všechna
náboženství, vnímají to tak, že všechna náboženství – ať už uctívají
Ježíše, Budhu, nebo jiného Boha, prostě mají nějakého zvěstovatele,
někoho, kdo je pro určitou komunitu tím nejvyšším příkladem. Nemají

s tím problém, snaží se věřit, že lidstvo
může spolu vyjít jako pospolité a tolerantní.
To spíš jako problém se jim jeví lidi, kteří
v nic nevěří a chovají se podle toho, beze
všech slušných pravidel. Baháí není
ortodoxní, je to moderní náboženství, nijak
člověka nesvazuje, nemá za sebou žádnou
špatnou historii. Určité regule, přikázání,
jsou pro život důležité. To je jako s dětmi,
když nedáte výchově nějaké omezení, není
to dobře. Lidi by se měli vzdělávat,
směřovat k lepšímu, vědění, umění je věc,

která nás odlišuje od zvířat, zušlechťuje. To si myslí Baháí víra.

A předvánoční jídelníček na škole se nějak snažil napodobit různé
národní chutě? Jídelníček na mezinárodní škole nabízí vždy dvě jídla,
vegetariánské a masové a snaží se uspokojit ne snad různé chuťové
národní rozdílnosti, ale aby uspokojili všechny mlsné. Vaří moc dobře,
vedoucí kuchyně pan Remiáš vařil v prestižních hotelech. Kuchaři mají
často možnost se předvést mimo obvyklé obědy, ta slavnostní před
rozloučením na Vánoce byla s nádhernou slavnostní tabulí s lahůdkami,
různými jídly, s lososem a jinými rybami, ovocem a dezerty. Večeře před
vánočními prázdninami, děti se rozjely domů do celého světa. Mají
prázdniny trochu delší, některým totiž trvá cesta domů dva tři dny. Stejně
tak si s hostinou dají kuchaři práci i při jiných slavnostech.

Zajímavé postřehy z téhle školy mám třeba právě kolem té jídelny.
Klasická školní jídelna to není, protože v klasické školní jídelně je to
trochu jinak. Dnes už je mi nepochopitelné, proč učitelé v normálních
školách ve frontě na jídlo jdou automaticky dopředu. Předbíhají. Proč?
O co víc jsou důležití? O co víc je jejich čas vzácnější? Tady to tak není.
Jednak je to docela dobře organizované, časově s rozvrhem žáků i jinak,
že tam fronty moc nejsou, ale i tak – ten přístup k dětem, respekt
k individualitě, je prostě úžasný. Jde pan ředitel a stoupne si do fronty
jako každý jiný. Není víc než žáček prvňáček. Jsme si všichni rovní, jeho
čas je stejně cenný jako čas jeho studentů. Nejsou stoly vyhrazené pro
učitele a žáky. Je běžné, že si ředitel přisedne k prvňáčkům a povídají si.
Ten vztah je postaven na jiných základech. Je tam hodně jiný vztah mezi
učiteli a studenty. Ne to naše Rakousko – uherské, že co učitel to dráb,
vysoko nadřazený. Se zdviženým prstem. Tady si mají o čem popovídat
prvňák s ředitelem a je to přínosné jak pro ředitele, tak pro žáky. 

To je to, co říkám svému synovi maturantovi a dceři na pedagogické
fakultě. Chcete-li změnit školství, musíte ho rozvrátit zevnitř. Staňte se
učiteli. Pro učitele na našich školách je to také složité. Oni neměli
a nemají moc možností poznat něco jiného, srovnávat, nikde nic jiného
neviděli, ten přístup dědíme po generace. Mě by také nic nepřišlo divné
na jejich přístupu k žákům. Až teď po pár letech na TIS najednou vidím,
že ty rozdíly jsou – a že jsou velké. A to právě na místech, kde byste
vlastně nic takového nečekali. Jako právě v té jídelně. Nebo například syn
se moc divil, když měli s klukama takovou pěknou hádku, dohadovali se
a paní učitelka se jim do toho vmísila a dohadovala se s nimi v jejich
sporu. Ne, že by jim autoritativně poručila rozchod a nehádat se, stala se
součástí diskuze...

Jako mně kdysi překvapilo, že se pan učitel ptal žáků na TIS na souhlas
se změnou náplně hodiny... Ano. Já si myslím, že právě rodinné dny by
mohly naučit naše české děti vzájemné diskusi a také by pomohly umění
komunikace i mezi generacemi. Na TIS jsou všichni naučeni, že malí
fungují s velkými. Jako v rodině. Tam není rozdíl v kariéře, kdo je prvňák
a kdo je gymnazista. Baví se spolu a mají společné zážitky, není tam
žádná bariéra. Je to o sebevědomí, těžko někoho naučíte, aby si věřil,
když ho ve skutečnosti nerespektujete a nebavíte se s ním na stejné
úrovni, ať už jako dospělejší žák, učitel nebo rodič. To je úžasný, že
mohou vyslovovat svůj názor a je brán v potaz.
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Také si pamatuji, že dřív, když jsme někde vystupovali na besídce nebo
měli nějaké aktivity navíc, tak se nám všichni spíš pošklebovali, platilo
nevyčnívat moc z řady, nebýt moc snaživý. Kdežto na TIS jsou ti, kdo
dělají něco navíc, podporováni a obdivováni. Jsou sebevědomější, ale
v dobrém slova smyslu: když něco umím, proč bych se za to styděl?
Dokážou krásně prezentovat, když něco umí, klidně přijdou zazpívat na
rodinnou návštěvu, zahrají na kytaru. Proč ne, vždyť to potěší je samotné
i okolí... 

Na škole jsou přísná pravidla týkající se alkoholu a náplně volného času.
Takže ti studenti se musí realizovat jinak, žádné návštěvy diskoték se
nekonají. Což je pro nás docela poučné, protože oni se dokážou dobře
bavit bez alkoholu a jiných pomůcek. A kdo si hraje, nezlobí. A také jsou
obklopeni učiteli a lidmi, kteří něco znají a prošli kus světa. Z těch lidí
prostě vyzařuje osobnost, mají srovnané hodnoty a dokážou je i předávat.
Takže já tuhle školu vidím jako velkou možnost i pro lidi z okolí. Vezměte
si jen možnost chodit na pondělní konverzační kurzy.

 Kolik byste jinak zaplatili za kurzy nějaké agentuře!A tady máte možnost
konverzovat s rodilými mluvčími a ještě prožijete příjemnou hodinku,
přátelsky si popovídáte a něco se dozvíte a je to zdarma!

Tak ještě řekněte nějakou zajímavou historku na závěr. Tak třeba tuhle:
Mám od začátku školního roku asistenta. Je mu 71 let. Chtěl bych být
v jeho letech tak vitální jako on! Je Kanaďan, a byl snad všude ve světě.
Říká, že tady byl při revoluci v roce 68, tehdy byl pilot stíhačky americké
armády a čekali, jestli sem poletí válčit. Zná celou východní Evropu
a přátele a známé má opravdu všude. Učil ve Švýcarsku na univerzitě. A na
vánoce teď letěl do Bukurešti a do Londýna a pak ještě do Paříže, protože
má tolik známých... Má děti dospělé, syn pracuje jako vojenský doktor
v Afghánistánu, a pro něj je tohle společenství mezinárodní školy krásná
možnost, jak nebýt sám a dělat něco dobrého pro ostatní. Dobrovolnická
práce je také úžasný fenomén, který my tady ještě dostatečně nepochopili...

Family day organizují sami studenti
Povídání se studenty Mezinárodní školy Townshend bylo zajímavé.
Baraka Lwakila je milý mladý muž, Anisa Hofmann a Ayda Kasiri,
jsou sympatické mladé dívky. Jsou to studenti mezi 15 – 17 lety
a uspořádali pro děti z Hluboké tak zvaný Family day – Rodinný
den. Den plný her, dalo by se říct, na který mohou přijít děti se
svými rodiči.

Proč jste tento den přichystali? Proto, že z Hluboké neznáme
mnoho lidí, a také abychom naši školu mohli představit hlubockým
dětem, pozvat je sem k nám. Abychom se aspoň s některými poznali,
jednoduše se tady mohli potkat a seznámit se. Rozhodně se tyhle dny
budou i nadále opakovat. Je to myšleno tak, aby přišly děti s rodiči,
děti zhruba do 14 let, rodiče byli s nimi a také se účastnili her
a společné zábavy.

To je hezké, takhle zabavit děti. Pamatuji si, jak se jednou hrálo
u vás v mezinárodní škole divadlo, účinkovali studenti, ale i učitelé
a pan ředitel. Tehdy to byl pro hlubocké diváky taky krásný zážitek.
U vás ve škole je atmosféra mezi dětmi a učiteli velice vstřícná, je
tu plno úsměvů a vřelosti. Připomíná to spíš vztah rodičů a dětí.  Je to
opravdu tak. Cítíte to dobře. Je to tak, jsme daleko od rodin, potřebujeme
někoho blízkého. Nahrazujeme si naše vzdálené rodiny.
Dobrým příkladem je i Dawn Lwakila – mladá matka, Baraka je její syn,
ale ona má dětí víc. Dělá dobrou mámu svým vlastním, jednomu
nevlastnímu ... a ještě mnohým studentům ze školy.

Rodinné dny jsou v plánu i v tomto novém roce. Téma je stejné? Jsou
to vždycky různé hry, soutěže, malování, zpívání, tancování. V dětech se
dají objevovat a rozvíjet různá nadání, to co je baví a co je pro ně
příjemnou náplní volného času. Dnešní doba je taková, že náplň dětského
volného času může být dobrá nebo špatná. Je určitě dobré ukázat
možnosti hezkého zábavného trávení volného času. Děti pochopí, že sice
mluvíme různými jazyky, ale ke společné hře nebo zábavě není mluvení
až tak důležité. Naopak, je to větší legrace. 

Jak jste pozvali tolik dětí? Udělali jsme 400 pozvánek, říká Baraka,
a předali jsme je nebo vhodili do schránky v domech,  tam, kde jsme
věděli, že bydlí děti. Nebo když jsme potkali rodinu s dětmi, pozvali jsme
je osobně.

Jaké byly reakce? Určitě pozitivní, děti jsou spontánní a protože tady
byly s rodiči, nestyděly se a zapojily se do hraní. My nechceme jenom
zůstávat ve škole, chceme se víc věnovat kontaktům s městem Hluboká,
propojit město a školu vzájemnými kontakty. Pro děti pořádáme také 

minikurzy angličtiny. Je to takový kroužek, který se opakuje dvakrát týdně,
ve středu a v neděli a může na něj přijít kdokoli. Starší studenti školy se
učí také o duchovních kvalitách člověka. Dnešní mladý člověk se může
bohužel snadno potkat s prostředím, kde je mu nabízen třeba alkohol,
cigarety nebo drogy. Někteří studenti mezinárodní školy absolvovali kurzy,
kde se dozví, jak oslovit ostatní mladé, kteří mají problém například s
drogami, jak je přetvořit, jak jim nabídnout třeba jiný motiv pro život. Jsou
připraveni v tomto kurzu, jak jednat s lidmi a co jim nabídnout, aby to
mělo odezvu. Účastnili se semináře v zahraničí a s úspěchem, mají k němu
fotodokumentaci, mohli by o tomto problému vyprávět i dětem třeba na
základních školách. 

Je podstatné vědět, že mnohdy životní směřování mladého člověka je
závislé i na tom, jaké prostředí a lidi během svého dospívání potká. Je
hodně problémů, které společnost řeší jen velmi váhavě nebo vůbec.

Pokud už malé děti pochopí, že je zábavné a hezké prožívat svůj volný
čas tvůrčím způsobem, s legrací a s kamarády, budou to mít možná v době
dospívání o něco jednodušší.

Je to námět například pro klub maminek, různé dětské zájmové kroužky
a jiné hlubocké dětské aktivity, jak získat pro své děti jednak nové
kamarády a jednak možnost přiučit se konverzaci v angličtině nebo třeba
němčině. A také získat konfrontaci s trochu jiným pohledem na svět, dětí
z různých koutů světa. V tomhle světě promíchaných národů totiž naše děti
budou v budoucnu žít.  minikroužek anglického jazyka pro děti – kontakt
na redakční mail: alenoviny@volny.cz

Novinky na Mezinárodní škole Townshend
Nově jmenovaný ředitel mezinárodní školy
Zkušenosti Mehrana Akhtarkhavariho na pozici
učitele, ředitele a v současné době vedoucího
jedné z mezinárodních škol, z něj dělají
mimořádně vhodného kandidáta v rámci
mezinárodního vzdělávání. Díky 18 letým
pedagogickým zkušenostem je schopný
porozumět dnešní mládeži. Jeho zkušenosti se 

vzdělávacími programy pro IGCSE a IB v Cambridském systému
jsou velkým přínosem pro školu. Během pohovorů pan
Akhtarkhavari uvedl: »Uvědomil jsem si, že pravá výchova
nespočívá jen v akademickém vzdělání, ale musí zároveň
zahrnovat i duševní a morální vývoj studenta.« 

Tento princip vzdělání je jedním z nejdůležitějších principů
a jedinečností Townshendu. V srpnu následujícího roku se pan Akhtarkhavari se svou manželkou
Joyce stanou součástí komunity mezinárodního gymnázia i města Hluboká.
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Kam za kulturou
Pozvánka na výstavu: AJG v Hluboké nad Vltavou a GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
HRÁČI, do 31. ledna 2010, Wortnerův dům AJG, U Černé věže 22, České Budějovice, Komentovaná prohlídka ve čtvrtek
14. ledna od 17:00 hod. Autor výstavy: Martina Vítková, Kurátor výstavy pro České Budějovice: Hynek Rulíšek

P ř i b l i ž ně  1 4 0
exponátů od více
než 60 autorů
z a p ů j č i l o  4 3
s o u k r o m ý c h
v l a s t n í k ů  a
veřejných institucí.

Výstava se zabývá člověkem – hráčem, tím, kdo
si hraje i tím, kdo si zahrává – od 19. století do
současnosti. Mezi nejstarší (1840) patří Hráči
v karty Josefa Navrátila původně z Waldesovy
sbírky. Naopak nejsoučasnější je autorská hra
Radima Jurdy Insula, jejíž prototyp na výstavě
uvidíte. Originální hra by měla ještě letos získat
svou tištěnou podobu o objevit se na prodejních
pultech. Mezi nejdražší obrazy výstavy patří
Hráči karet od členů Osmy, tedy od Emila Filly,
Bohumila Kubišty a Vincence Beneše z doby
před první světovou válkou. Nebo ještě starší
(1893) portrét houslisty Františka Ondříčka z
ruky svého přítele z mládí Václava Brožíka.
Návštěvníky určitě zaujmou i současnější hráči:
ořechová skupina hráčů – bojovníků Michala
Gabriela, kreslené vtípky na téma orchestrů od
Karla Nepraše a expresivní obrazy zapůjčené
z brněnské Wannieck Galllery, tedy ze slavné
sbírky současné malby Richarda Adama. 

Mezi nejslavnější mýtické a historické hráče
patří Dalibor ve vězení Františka Čermáka,
židovský žalmista Král David s loutnou od
Felixe Jeneweina, Paganini od Karla Šlengera
i Františka Tichého. Nebo Louis Armstrong
Václava Chocholy. Příkladem hráče
zachyceného fotograficky Milan Hlavsa, Karel
Kryl nebo Petr Nikl. 

Na výstavě jsou obrazy, kresby i grafiky, také
sochy a objekty z netradičních materiálů.
O ořechových slupkách jsme se už zmínili, ale
pozoruhodné jsou rovněž papírové sportovní
výjevy v pohybu mladého výtvarníka Čestmíra
Přindiše. Politická mocenská hra je námětem
Jiřího Surůvky a hra jako šťastný okamžik
života, to je téma Rudolfa Dzurka na obrazech
vysypávaných skleněnou drtí. O tom, že hra má
i temný existenciální rozměr, psal už
Dostojevský. Temného aspektu hry si všímají
obrazy Lady Gažiové nebo snímky Dagmar
Hochové. 

Fotografie slavných  hráčů i kohokoli z nás
v roli hráče poskytli také Věra Mohylová, Pavel
Šmíd, Jan Adamec, Bohdan Holomíček, Luděk
Vojtěchovský a Miloslav Klimeš. 

Hra podle Dostojevského ničí životy a dává
člověku vstoupit do kruhů pekelných. Pro Karla
Poláčka byla hra naopak tím, co dělá životy
živoucími. Kořením hříchu. Hra je nezřídka
hřích kolegiální, skupinový či partnerský.
Například na kresbě Milady Marešové starší pár
soustředěně mastí karty doma pod lampou.
Celou plejádu proslulých hráčů vyfotografoval
Jan Langhans do své Galerie portrétů. Dva
z nich ze sbírky hradeckého muzea na výstavě
také uvidíte. 

První otázkou by ale mělo být - kdo je to
vlastně hráč? Téměř každý hrdina románu,
filmu nebo komixu má v sobě hodně z hráče 

a tak je jasné, že hráč je téměř každý z nás.
Někdo se drží pravidel a někdo je hráč falešný,
někdo je fotbalista, šachista, karbaník, jiný
hraje na housle. Hra má mnoho podob, některá
závisí na našich schopnostech a tréninku, jiná
spoléhá spíš na štěstí a osud. Tvrdívá se, že
hudba povznáší a karty že jsou hřích, ale
provozování hudby je vášeň stejně jako ruleta a
má svoje propady až na dno i svoje výšiny. Jak
by mohl potvrdit nejeden z portrétovaných
hráčů, které na výstavě uvidíte. 
Fenomenální houslista jako František Ondříček
nebo Jan Kubelík byli ve své době skutečnými
celebritami, i když génius byl jen jeden, Nicolo
Paganini. Kubelík prý rituálně získal klíč od
Paganiniho hrobky jako velkou poctu nástupce
slavného virtuoza a Ondříček podle jiného
zdroje nosil na saku jako brož hřebík z
Paganiniho rakve. Ondříček se přátelil s
Václavem Brožíkem už v mládí, portrét
houslisty vznikl až v době, kdy oba, malíř i
muzikant, byli již slavní a obdivovaní, v roce
1893. Jana Kubelíka, con fuoco, zachytil
nezapomenutelně Ludvík Kuba v roce 1925.
Také karbaníky malovali už umělci v 19. století,
například Josef Navrátil nebo Antonín Gareis.
Skutečnou slávu si karbanické téma dobylo za
časů Osmy – když Emil Filla a Bohumil
Kubišta chodívali do Jedové chýše a jiných
kaváren, zdáli se jim hráči karet ideálními
a levnými motivy. Návštěvníci mohou slavné
obrazy z roku 1908 srovnat s pozdějším,
kubistickým motivem karbaníků od Vincence
Beneše nebo dosud nepublikovaným obrazem
Emila Artura Pittermanna zvaného Longen
z opatovické sbírky. František Tichý byl sám
velký hráč, proto dokázal zachytit karbaníky i
muzikanty nezapomenutelným způsobem.
Těsně poválečnou dobu zastupuje na
výstavě obraz  Josefa Dobeše,
Osvobození političtí vězňové z tábora
Oranienburg v květnu 1945. Takové
obrazy už jsme dlouho neviděli a je
pravda, že s odstupem času některé z
nich nabyly prazvláštního kouzla.
Takoví jsme tenkrát byli. V šedesátých
letech přišla doba pro Chechtavého
šachistu Mikuláše Medka ze sbírky
chebské galerie, pro happeningy s
basou na Novém světě Milana Knížáka,
či pro orchestrální vtípky hokejisty a
houslisty Karla Nepraše. Jsou skutečně
skvostné.
Milými objevy výstavy jsou kresby na
motivy Pikové dámy Alvy Hajna a dvě
malby ze třicátých let Karla Šlengera ze
sbírky rodiny. Paganini byl pro
Šlengera skutečným démonem hudby.
Současnost je také velmi pestrá,
expresivní linku si drží obrazy
zapůjčené ze sbírky Richarda Adama,
brněnské Wannieck Gallery i Má
filharmonie Rittsteinova žáka Jana
Chlupa. Poprvé se v Hradci představují
někteří mladí nadějní umělci jako Laďa
Gažiová, která ráda používá temnou

mollovou tóninu a spray nebo Čestmír Přindiš,
ten dokázal z papíru vystříhat skutečnou
sportovní akci, chumel těl, končetin a hokejek
na ledě i fotbal nebo squosh.

Nezanedbatelnou část výstavy tvoří tentokrát
fotografie, o Janu Langhansovi už jsme mluvili,
ale muzeum zapůjčilo i řadu dalších snímků z
historie hradeckého hráčství za starého
Rakouska i první republiky. Objevíte tu
fotografie Dagmar Hochové i muzikanta
Vladimíra Merty. Velké zastoupení mají
pardubičtí fotografové Pavel Šmíd, Luděk
Vojtěchovský a zejména Jan Adamec, který
pravidelně zaznamenává hráče v Divadle 29.
Démonická je i fotka Laco Décziho Věry
Mohylové. Na trutnovském festivale loví
snímky fotograf Miloslav Klimeš a hráče našel
mezi rázovitými figurkami i Bohdan
Holomíček. Hradec tentokrát reprezentují videa
– Fotbalisti, velmi existenciální snímek Pavla
Doskočila a bratří Sukových a Te Be
Continued, vizuálně akustická smyčka Milana
Langera a Art Victory Nox. Znalci vědí, že jde
o Petra Vyšohlída, Jindřicha Maxe Pavlíčka,
Michala Kindernaye a Radka Škodu. Ronaldino
jako Hamlet a Forrest Gump ? K tomu není co
dodat, je nutné to vidět.
O výstavě by se dalo mluvit ještě velmi dlouho,
nesmíme zapomenout na pekelné i nebeské
orchestry Josefa Váchala, melancholického
fotbalového nadšence Jana Preislera a hráče
bojovníky Michala Gabriela, na které
návštěvník narazí hned v hale.
Výstava potrvá do neděle 31. ledna 2010, byl k
ní vydán katalog. Galerie připravila
komentované prohlídky a programy pro děti.

Martina Vítková
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Leden v zahradě
Rakytník. Rakytník řešetlákový je trnitý keř
nebo strom dorůstající výšky 3 až 6 metrů.
Listy jsou čárkovitě kopinaté, na rubu
stříbřité, později hnědočerveně šupinkaté.
Plodem je kulovitá, někdy i elipsiodní
peckovička, asi 5 mm široká a 8 až 12 mm
dlouhá, většinou oranžové barvy, chuti
kyselo-sladké, výrazně aromatické. Semena

jsou dosti velká, tmavě hnědá a lesklá. Zajímavý je kořenový systém, ve
kterém se vyskytují hlízy velikosti až holubího vejce, jejichž úkolem je
poutat vzdušný dusík.

Rakytník má rád lehčí, drobně kamenité, zásadité i neutrální půdy.
V poslední době se začíná hojně pěstovat ke zpevnění svahů, dále se
užívá v potravinářském průmyslu a nesmíme opomenout jeho léčebné
účinky. Plody obsahují velké množství oleje, dále cukry, organické
kyseliny, pektiny, třísloviny, velké množství vitamínu C (ve 100
gramech plodů až 1300 mg), vitamíny skupiny B, flavonoidy, vitamíny
A, D, F, K a vitamín P – rutin a vedle toho také nepřeberné množství
dalších biologicky aktivních látek. V listech, větvích, v kůře
a v semenech je složení obsahových látek podobné, ovšem nacházejí se
zde v menším množství.

 Rakytníkový olej výborně regeneruje při popáleninách, omrzlinách
a je velmi efektivní v léčení řady kožních nemocí. Vnitřně léčí žaludeční
vředy a má protisklerotické působení. I ostatní části rakytníku jsou
přirozeně léčivé. Léčí plicní, zažívací, jaterní a kloubní potíže, hojí
sliznice, rozpouští hleny, reguluje krevní oběh a výrazně podporuje
imunitní systém. Lze jej využít jako vynikající zdroj vitamínů. Rakytník
je rostlina dvoudomá, proto je potřeba vysazovat samčí i samičí keře.
Samičí rostlina je ta, která plodí, proto se doporučuje vysazovat
v poměru pět samičích na jednu samčí.

Plody rakytníku se suší a dělá se z nich čaj. Bobule se dále mohou
zpracovávat na kompoty, protlaky, sirupy a hlavně přírodní ovocný
rakytníkový likér. Nejvíce vitamínů a ostatních biologicky účinných
složek má rakytník na počátku zrání. Jeho jediným velkým problémem
je, že se velmi nesnadno sklízí. Na trnitých větévkách plody drží pevně,
protože nemají stopky, a jsou měkké. Zpravidla se při trhání rozmačkají
a šťáva předčasně vytéká. Plody se proto sbírají na začátku zrání, kdy
jsou ještě pevné. Při dostatku porostů rakytníků je vhodnější sklizeň
ostříháním plodných větviček a jejich následným zmrazením. Zmražené
bobule se velmi dobře oklepou a poté se běžně zpracují dle potřeby.

Petr Kumšta, kumstapetr@ seznam.cz

Tajemství hlubockých okýnek
Rozluštění tajemství titulní strany z minulého

Zpravodaje přináší fotograf Honza Pirgl.
Jeden jediný statečný hledač okýnek poslal

své tipy. Upřímně mu blahopřejeme, lehké to
nebylo! Že byste vy všichni ostatní věděli,

 kde okýnka jsou?
Pak tedy nemusíte číst dál...

1. řádek – vlevo – vedle informačního střediska
dům se starým štítem, je to okýnko z půdy
1. řádek – vpravo – garáže u Muňáku
2. řádek – vlevo – vilka na začátku Hamru
vlevo, téměř naproti bývalému kovářství pana
Pařízka
2. řádek – vpravo – rodinný domek na
Masarykově, na stejné straně jako Parkhotel,
naproti odbočce ke škole
3. řádek – vlevo – Zámostí, silnice na
Hrdějovice, jeden ze starých domků hned vedle
silnice, nad zahrádkami u Vltavy
3. řádek – vpravo – stejné jako první obrázek –
dům vedle infocentra
4. řádek – vlevo – Zámostí, kaplička u bývalé
knihovny, okýnko do sklepa hned za kapličkou

4. řádek – vpravo – průchod živým plotem nad
výjezdem od garáží u Muňáku

Vtip pro radost 
(zvláště po Silvestru)

Jdou tři želvičky po poušti
a uvidí kelímek. »Vezmeme si

ho, nevezmeme, vezmeme, ale přeci si ho
nebudeme brát, když do něj nemáme co dát.«

Tak si kelímek nevzaly. Šly dva roky až došly
k oáze. »Konečně voda, ale nemáme jí do čeho
dát, jedna z nás se musí vrátit pro kelímek.
Střihneme si.« 

Padlo to na třetí želvičku. »Tak dobře, já pro
něj dojdu, ale musíte mi slíbit, že se beze mne
nenapijete vody.« 

»Slibujeme, slibujeme.« Uplynuly čtyři roky
(cesta tam a zpátky) a želvička nikde. 

»Tak už se napijeme,« povídá první. »Slíbily
jsme jí, že na ni počkáme, tak to ještě chvíli
vydržíme,« povídá druhá. Uplynuly další dva
roky a třetí želvička se pořád nevrací.  »Tak už
se napijeme, nebudeme čekat« povídá první
želvička.  »Tak se napijeme,« odpoví ta druhá.
Třetí želvička vyleze z křovíčka a povídá:  »Tak
holky to teda ne, když Vám nemůžu věřit, tak já
nikam nepůjdu!!!« 
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Baseball
Nejkurióznější zranění v MLB

Následuje výčet nejbizardnějších zranění v MLB
podle magazínu Sports Illustrated.
• V roce 2005 si catcher Bostonu Doug Mirabelli
půjčil pálku spoluhráče – známého siláka Davida
Ortize. Výsledkem švihu s ultratěžkou pálkou
bylo podvrknuté zápěstí, Mirabelli strávil 21 dní
na marodce. 
• V roce 1986 byl skvělý zloděj met Vince
Coleman (v roce 1985 ukradl 110 met a stanovil
rekord pro nováčky soutěže) ,»sežrán plachtou«.
Při potréninkové relaxaci na Busch Stadium
v St. Louis jej přikryl mechanický systém
zakrývání vnitřního pole – Colemanovi se
podařilo zranit si koleno a přišel o celé play-off,
včetně Světové série, v které měl být hvězdou. 
• V roce 2006 si tvrdě házející Joel Zumaya
(jeho fastball byl změřen na 100MPH) rozvinul
zánět zápěstí, když doma po zápase finále
Americké ligy (ALCS) úpěnlivě brnkal na kytaru
při videohře Guitar Hero. Zumaya zmeškal díky
zánětu tři zápasy play-off. 
• V roce 1994 si nadhazovač Milwaukee
Brewers Steve Sparks vykloubil levé rameno,
když se snažil vytrhnout stránku z telefonního
seznamu během týmového meetingu před
zápasem. 
• V sezóně 2004 byl nucen silák Chicaga Cubs
Sammy Sosa vynechat jeden zápas kvůli křečím
zad, které byly vyvolány silných pšíknutím po
vdechnutí antuky. 
• Na jaře 1990 musel nadhazovač Atlanty John
Smoltz vynechat svůj start, když si popálil pravé
předloktí při žehlení trička. Rozzuřený Smoltz
incident dodnes popírá. 
• Closer Seattlu Kaz Sasaki strávil v roce 2003
dva měsíce na marodce, když si narazil několik
žeber při tahání svého kufru do schodů v hotelu.
• V sezóně 2004 si nadhazovač Pirátů Oliver
Perez, frustrován svým výkonem na kopci a
metami zdarma, vybral za oběť svého rozhořčení
týmový koš na prádlo. Koš vyhrál, Perez strávil
tři týdny na marodce se zlomeným palcem u
nohy. 
• Pro nadhazovače New York Yankees Randyho
Keislera nemohla být sezóna horší, když byl po
operaci ramena poslán do nižšího farmářského
týmu, kde měl potyčku s novináři. Vrchol všeho
byl, když ho na zahradě jeho doma uštknul
chřestýš a Randy musel vynechat zbytek sezóny
úplně. 
• V roce 1987 si budoucí nejlepší zloděj met
historie Rickey Henderson vyslechl své, když
musel tři dny léčit omrzliny, které si způsobil,
když usnul s chladícím ledem na unaveném
kotníku. 
• Adam Eaton, nadhazovač San Diega Padres,
musel být hospitalizován a strávil několik týdnů
v nemocnici, když si nařízl střevo při pokusu
otevřít DVD přehrávač kapesním nožem. 
• Nadhazovač New York Yankees David Cone
musel v ruce 1998 vynechat svůj start, když mu
teriér Veronika, který patřil jeho matce, nakousl
prsteníček. 
• Kevin Brown, nadhazovač Yankees, strávil v
roce 2004 na marodce měsíc poté, co si zlomil
většinu prstů na levé ruce, když z frustrace vrazil
pěstí do zdi dug-outu. 

• V sezóně 2005 si možný kandidát na cenu
Nováček roku (Rookie of the year) Clint Barmes
zranil rameno a zkrátil tak sezónu, když upadl na
jezdících schodech, když nesl nákup. Barmes
později přiznal, že nesl flákotu masa, kterou
ulovil se spoluhráčem Toddem Heltonem. 

Ač výše uvedené případy zranění zní někdy až
neuvěřitelně, můžeme si být jisti, že jsou
pravdivé. Za jejich pravdivost ručí nejznámější
severoamerický sportovní magazín – Sports
Illustrated. 

Zdroj: Americký sportovní časopis 
Sports Ilustrated 

Vánoční večírek v areálu
V úterý 22. prosince se ve Sportovně –
relaxačním areálu na Hluboké konal již 3. ročník
venkovního Vánočního večírku.
Kromě vánočního punče plného čerstvého ovoce,
který byl samozřejmě nabízen ve 2 variantách
(alko-nealko), se návštěvníci mohli těšit z
domácího cukroví a dalšího občerstvení.
Nechyběla ani stylová vánoční atmosféra, koledy
a venkovní osvětlení. Během večera se nám
představili i naši kluboví otužilci Zdeňka
Chmelová, David Šťastný, Michal Pirgl a Petr
Kouřil, kteří smočili svá těla v příjemně »teplé«
řece Vltavě. Počáteční překážkou jim byla pouze
téměř souvislá vrstva ledu. Ta se jim však po
chvíli podařila prolomit.
Hlubocký baseballový a softbalový klub přeje
všem svým příznivcům všechno nejlepší do
nového roku a těší se na vaši návštěvu v
nadcházející sezóně. Petra Vojnarová

Sportovně – relaxační areál Hluboká nad
Vltavou má nové auto!

Dlouholetý partner hlubockých baseballistů, CB
Auto, připravil pro klub skvělý vánoční dárek!
Cihlově červená Fabia Combi s potiskem
Sportovně – relaxačního areálu a CB Auta byla
poprvé představena v úterý 22. prosince na
centrále CB Auta. 
Majitel společnosti pan Ing. Zdeněk Čermák zde
slavnostně předal vůz předsedovi hlubockého
baseballového klubu, Davidovi Šťastnému. Nová
Fabia Combi bude Sportovně – relaxačnímu
areálu sloužit 3 roky a je již druhým autem, které
firma CB Auto zapůjčila.
Rádi bychom poděkovali společnosti CB Auto za
dlouholeté partnerství a podporu, která nám
pomáhá zvyšovat kvalitu služeb pro návštěvníky
areálu! Petra Vojnarová

Evropský týden sportu a relaxace žen 
v Hluboké nad Vltavou 2010

Po úspěšném 1. ročníku Evropského týdne sportu
a relaxace žen se Realizační tým rozhodl
uspořádat i 2. ročník. Ten se bude konat
v termínu 5. – 11. 7. 2010 ve Sportovně –
relaxačním areálu Hluboká nad Vltavou. 

Celá akce je určena výhradně pro ženy a jejich
děti. Každá účastnice si může v elektronickém
systému připravit týdenní či pouze několika
denní program složený z aktivit v oblastech
sportu, relaxace, kultury a zdravého životního

stylu. Pro děti je celý týden otevřena
miniškolka.  Registrace začínají již 1. 2. a končí
24. 5. 2010. Všechny informace najdete na
webových stránkách www.tydenzen.cz, které
budou aktualizovány pro 2. ročník na počátku
února se spuštěním registrací. Pro dotazy je
možné využít email info@tydenzen.cz

Váš Realizační tým ETZ 2010

Vánoční bitvy v Blansku...

Během víkendu 12.12. a 13.12.2009 sehráli
naši kluci v Blansku na Vánočním turnaji
celkem 10 zápasů.

Turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů –
Olympia Blansko, Salmova Blansko, Hroši
Havlíčkův Brod, Skokani Olomouc, Sokol
Hluboká A a Sokol Hluboká B (z důvodu
nemoci byl doplněn hráči z Blanska). Hrací
systém byl každý s každým. Zápasy se
odehrávaly ve dvou tělocvičnách, nadhazovalo
se spodem (softball) s lehce upravenými
pravidly. Tým Sokol Hluboká A byl složen z
hráčů –  David Smetana, Vasil Zhupanin,
Albert Schandl, Martin Mužík, Martin Míšek a
Jiří Mlsek. Tým B –  Štěpán Stehlík, Jaroslav
Duroň a Tomáš Duroň + 3 hráči z Blanska.
Každý zápas trval 50 minut + dohrávka. 

Naše první zápasy začaly v 13:00 hodin a
kluci hráli maratón zápasů až do 19:00 hodin.
Sobotní den vyvrcholil bitvou dvou družstev –
naše A proti B. Bylo to úžasných 50 minut
agresivní bitvy a boje o každou metu. Každou
směnu se měnilo skóre na obou stranách, zápas
byl velice bohatý na tvrdé odpaly, dvojauty a
akrobatické zákroky. Míč se totiž odrážel od
stropu, od stěn, od žebřin a v případě chycení se
odpal bral jako out. Letos byli nakonec šťastní
hráči z týmu A (6:4).

V neděli se ještě dohrávala skupina a do
dalších bojů postoupilo mužstvo A. Tým B
sehrál utkání o 5. místo se Skokany Olomouc.
Nakonec kluci bohužel prohráli v dohrávce 8:7.
Tým A se pral s favoritem turnaje Salmova
Blansko. Tento zápas byl jeden z nejlepších
celého turnaje. Fantastická obrana, tvrdé odpaly
střídaly přesně položené úlivky. Po těžkém boji
nakonec zvítězil tým Salmova (7:6) a naši kluci
šli tak hrát o 3. místo s Olympií Blansko. 

Boj o medailové pozice začal v 15:20! Šli
jsme do zápasu naplno a chtěli přivést domů
medaili. Od začátku zápasu jsme vedli 1:0, ale
soupeř tlačil a body se opět měnily! Ve 3.
směně jsme pustili 2 outy, které nás stály 2
body. V dohrávce 5. směny při 2 outech jsme
dokázali agresivním během stáhnout na 8:7,
kdy C vypadl míč při tečování. Poté
následovala naprosto stejná situace, skákavý
odpal do země, příhoz na domácí metu, běžec
slajduje, C se pokládá na zem.....ale tentokrát C
míč drží pevně a nepustí jej!

Prohráli jsme 8:7 v nejlepším zápase turnaje,
kdy se hrálo opravdu naplno do poslední
vteřiny! Klukům bych chtěl poděkovat za
výborně předvedenou hru. Do začátku
baseballové sezóny nás však čeká ještě hodně
práce. Tréninky se opět rozjedou naplno včetně
nadhazovačských. od 8.1.2010. 

Ondra Konvalinka
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Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů,

ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství

dává smysl našim dnům...

Láskyplný rok 2010 

přeje Ivana Divišová

české keramické a historické suvenýry

Hluboká nad Vltavou
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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,
 již od 20. prosince !!!

Rezervované vstupenky nutno vyzvednout
nejpozději 30 minut před začátkem

představení, poté budou uvolněny k prodeji !
tel. 774 457 269

Biograf
středa 27. ledna – Austrálie. USA/Austrálie
2009. Dobrodružný/romantický. Vzdá se
pohodlí a vydává se do neznámé země
zachránit dědictví... Hrají: Hugh Jackman,
Nicole Kidman, David Wenham. Režie: Baz
Luhrmann. Přístupný od 12 let – české
titulky.

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 

středa 6. ledna – Vánoční koleda. USA
2009. Animovaná pohádka. Starý Scrooge
musí otevřít své srdce a odčinit roky
špatnosti, dříve než bude pozdě... 18.00 hod.
Hrají: Jim Carrey, Gary Oldman, Robin
Wright Penn. Režie: Robert Zameckis.
Přístupný.

středa 13. ledna – Pojďte pane, půjdeme si
hrát. ČR 1965. Animovaná pohádka .
Příběhy dvou medvídků, co se potkali u
Kolína... 18.00 hod. Režie: Břetislav Pojar.
Přístupný.

středa 20. ledna – Souboj titánů. USA 1981.
Pohádka. Perseus, syn boha Dia, je zapleten
do intrik žárlivé manželky Héry... 18.00 hod.
Hrají: Harry Hamlin, Burgess Meredith,
Lawrence Olivier.  Režie: Desmond Davis.
Přístupný. 

Komorní scéna
pátky a soboty 8. a 9. a 22. a 23. ledna –

Vraždy a něžnosti 
Divadlo Hluboká v produkci Zdeňka

Pikla

divadelní představení – komedie 

19.00 hodin

pátek 15.1. –    Představení pouze pro

důchodce!!!

pátky a soboty 16. a 29. a 30. 

Divadelní představení – komedie

Letos se rajčatům

nedaří
Občanské sdružení Křížžáci

středa 13. ledna – Cestujeme – povídání
Kapské město. Vyprávět bude Michal
Hovorka 17.00 hodin. Zasedací síň MÚ.

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 Č. Budějovicích
Hráči
do 31. 1. Tematická výstava zachycující hru,
hráče a svět kolem hraní v časovém rozmezí
posledních sta let. 
14. 1. / 17:00 Komentovaná prohlídka

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

PŘEDNÁŠKY
Wortnerův dům AJG v Č. Budějovicích

Hledání reality
Vybrané aspekty nizozemského malířství 15 .
– 1 7. století
5. 1. 2010  Mgr. Zora Wörgötter (Moravská
galerie v Brně) Viděno zblízka 
Zátiší v holandském malířství 17. století

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad
Vltavou / T + 420 387 967 041, e-mail:

ajg@ajg.cz , www.ajg.cz. Pořady pro školy na
objednávku / zimova@ajg.cz

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

Změna programu vyhrazena!

Šupinatá vzpomínka na Vánoce 

Pevné zdraví a vše dobré 

v novém roce a také mnoho úsměvů 

a radosti při návštěvě kina, divadel,

koncertů a jiných kulturních počinů přejí

 Eliška, Petr a Matěj Píšovi

a kulturní centrum Panorama.  

IRSKÁ MOUDRA
– vhodná i pro české hlavy

– Realita je iluze způsobená nedostatkem

alkoholu.

– Pomozte vymýtit smrt z našich silnic,

jezděte po chodníku.

–  Každý, kdo jde k psychiatrovi, 

by si měl nechat vyšetřit hlavu.

–  Není divu, že jsem zmaten. Jeden

z mých rodičů byl muž a druhý žena.

– Irský podivín je chlapík, který dá

přednost ženským před pitím.

– To, že jsi katolík ti nezabrání hřešit.

Zabrání ti mít z toho radost.

–  Krása je jen povrchní, ale ošklivost jde

do hloubky.

– Navštivte Rusko dřív, než Rusko

navštíví nás.

– Holandština není ani tak řeč, jako

nemoc hrdla.

–  Na světě jsou dva druhy lidí. Irové a ti,

kteří by jimi chtěli být.

– Ideální manželka pro Ira je bohatá,

němá a blonďatá nymfomanka, která má

hospodu poblíž dostihové dráhy.

–  Computery jsou fantastická věc, během

pár hodin udělají chybu, kterou by člověk

dělal roky.

– Divadelní kritik je jako eunuch v

harému; vidí to každý večer, ví přesně jak

se to má dělat, ale on sám nemůže.

– Jezte odpadky – stamiliony much se

nemohou mýlit.

– Neexistují impotentní muži. Jsou jen

nezajímavé ženy.

–  Kdybych věděl, že budu tak dlouho

živ, lépe bych se o sebe staral.

– Existují jen dva druhy politiků. Jedni si

myslí, že jsou Pán Bůh a druzí jsou si tím

jisti.

– Kocovina je hněv hroznů.

– Vystopujte své předky, zjistěte, kdo byl

váš otec.

– Nezapomínejte na chudé, nic to nestojí.

– To, co Irsko potřebuje, je míň lidí, kteří

nám říkají, co Irsko potřebuje.

– Zacvičte si, balte si své cigarety sami.

– Sex bez lásky je jen prázdný požitek,

ale ve srovnání s jinými prázdnými

požitky docela ujde.

– Severní Irsko má problém na každé

řešení.

– Moje tchýně říká, že jsem zženštilý; 

ve srovnání s ní asi jsem.
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