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h ÚVODNÍK h
Nikdy jsem nebyla ctižádostivá. Nikam se necpu. Nerada
rozhoduji. Nerada vychovávám dìti. Nejsem si totiž jistá, že mé
rady do života jsou ty pravé a užiteèné. Úplnì nejradši bych nemìla
žádnou odpovìdnost. Èím déle jsem na svìtì, tím víc bych si umìla
užívat výhod vlastního øidièe a hospodynì, která by mì
neobtìžovala zbyteènými dotazy. Ujala bych se povinnosti
nakupovat pouze dekorativní a dárkové pøedmìty a v létì chodila
na trh pro kvìtiny a sezónní zeleninu. Mohla bych se eventuálnì
vìnovat psaní dopisù, listování èasopisy, pití èaje o páté a po veèeøi
usrkávat šampaòské pøi sledování zamilovaných seriálù.
Bohužel osud se ke mnì zachoval velmi macešsky a opak je
pravdou. Rozhodovala jsem v životì vìci, nad kterými mi stály
vlasy hrùzou na hlavì. A konce tunelu nevidìt. Zøejmì toho ještì
budu muset rozhodnout a vyøešit hodnì
a dìsím se oprávnìnì.
Tak se nedivte, že mi únor dal zabrat.
Vyplòovala jsem se synem pøihlášky na
vysoké školy. Záludnost kolonek už je
prvním sítem, kterým hloupìjší
uchazeèi evidentnì neprojdou. Byla
jsem opojena štìstím, že syn se vzdal
svých romantických idejí typu VŠ pro
japonské gejšy, VŠ hasiè – záchranáø
blondýnek, VŠ poèítaèové hry, VŠ
válení se v posteli až do jedenácti...
a vyplnil fakulty pro normální lidská
povolání.
Já už jen vdìènì podpoøila bezplatné
vyso ké ško lství z an e d b a te ln ým i
(ouvej!) poplatky za pøihlášky, bance, ze které jsem posílala peníze,
jsem pøidala po 75 Kè za každý variabilní symbol a další tøi stovky
poštì za doporuèené dopisy.

Abych se odreagovala od velkého rozhodovacího stresu, pøihlásila
jsem se s tøemi pøítelkynìmi do psí školy. Se svými psími
holèièkami a jedním chlapeèkem se pod vedením cvièitelky
snažíme do jejich hloupatých chlupatých hlavièek vecpat
pochopení povelù: ke mnì, sedni, lehni, podej pac, nevšímej si
cizího pejska, štìkej, neštìkej, zùstaò a mnohé další. Pøeskakujeme
pøekážky, klièkujeme mezi kužely, psíci prolézají tunelem, my
naštìstí nemusíme...
Psí škola hrou nás všechny dostala! Pøedstavte si kroužek šesti
ženských, každá má na šòùøe svého pejska (nìkdy omotanou kolem
šòùry jiného pejska), každá do nìj huèí své povely, nezøízenì ho
chválí a odmìòuje òaminkami.
A tak jsem se koneènì našla. Já, která nejsem ctižádostivá, se
snažím, aby byla Sofinka nejchytøejší a nejlepší ze všech.
Nauèily jsme se podávat pac v závratném èase pùl dne.
Umíme sednout, prolézat tunelem a skákat pøes pøekážky,
do kterých narazíme nebo je obìhneme jen obèas. Já se
dokonce tìším na spoleèné závody, já, která vždycky
schválnì zpomalovala, abych náhodou nìkoho
nepøedbìhla. Je pravda, že Sofinka všechno dìlá jen s
vidinou pamlskù z mé kapsy. Ale dìlá to nadšenì. A naše
lektorka nás pøipravuje na záøivou budoucnost naši i
našich psíkù. V první øadì prý musíte chválit:
Ššššššikovná! Jóóóo! (Musíte na tu chválu dát dùraz,
chápete!)
A tak já, která se nikam necpu, nerada rozhoduji a
nejsem zvyklá vítìzit, teï i zbytku rodiny dávám
nekompromisní pøíkazy, nediskutuji o nich, a hodlám se
v naší první psí soutìži porvat o medaili. Ten adrenalin,
který získávám, je opojný. Už chápu, za èím se hnala Sáblíková na
Olympiádì a pøehodnotím, proè jsem si na vysokou školu nikdy
nepodala pøihlášku já sama. Jsem totiž šššššššššššikovná!

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

Gastronomické akce v restauraci Kapr

BLAHOPØÁNÍ :

5. a 7 bøezna – Tatarákové hody – opakujeme pro velký zájem
a také pro ty, na které se v lednu nedostalo.

Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci bøeznu 2010 oslaví významná výroèí
Havlová Františka
Voráèková Marie
Marie Palmová
František Nekola

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

91 let
80 let
75 let
75 let

19. a 20. bøezna – Kuchaøské èarování Petra Stupky
– po dva dny budete moci ochutnat nepøedstavitelné kreace
mediálnì profláknutého jihoèeského kuchaøe Petra Stupky,
nejen z KA.PRa, ale tøeba i jihoèeské variace na kuchynì
evropských státù.

V mìsíci bøeznu oslavili 50 let spoleèného života »Zlatou svatbu«
manželé František a Hana Štindlovi z Hluboké nad Vltavou.
Do dalších let pøejeme dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu
Narodili se
Blažková Tereza
Kofroòová Liliana
Procházka Oskar
Stella Menzingerová

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

Opustili nás
Koláøová Marie
Kálalová Jana
Hejný Miloslav
Vicianová Marie

Munice
Hluboká
Kostelec
Hluboká

Hledám paní na úklid 2 rekreaèních chat
kvìten - záøí sobota od 10,00 - 14.00 hod. Vhodné pro ženy na mateøské, 125 Kè/ hod.
Auto podmínkou - 12 km od Hluboké. Informace na tel. 602 320 677.
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Za paní Janou
Kálalovou
Když jsem v roce 1991
nastoupil jako tajemník na
hlubockou radnici, poznal
jsem tu drobnou usmìvavou
dámu poprvé.
Našli jsme si k sobì
pøátelský pracovní vztah
a hlavnì naprostou dùvìru.
A tak když jsem v roce
1994 poprvé kandidoval na
starostu, udìlal jsem s paní
Janou Kálalovou dohodu, že
podmínkou
mého
starostování bude ona ve
funkci hlavní úèetní. Roèní
rozpoèet našeho mìsta je cca 80 až 100 milionù roènì a to jsou
peníze, které každý rok protékaly paní Janì Kálalové rukama. A já
potøeboval mít jistotu, že peníze »protékají« správnì. U paní Jany
Kálalové jsem tuto jistotu mìl naprostou a ona mne za celou dobu
naší spolupráce nikdy nezklamala. Odešla tak náhle, že jsem se jí
už nemohl zeptat, zda jsem nìkdy nezklamal já ji. Naše úzká
spolupráce nám vydržela celých 16 let a nejen mnì paní Jana moc
chybí.
Èest její památce.
Tom áš Jirsa, starosta a senátor

Odešel èlovìk,
kamarádka – Jana Kálalová
Bylo to jako blesk. Jana nás opustila náhle a beze slova rozlouèení.
Nikdo z nás není na takovéto události pøipraven. Zpráva o Janinì
smrti nás všechny hluboce zasáhla. Proè právì ona a tak brzy
musela odejít? Tu otázku si klademe poøád dokola.
A jaká byla? Takových lidí je na svìtì opravdu málo. S laskavým
slovem a se srdcem otevøeným vítala každého, kdo za ní pøišel. A
nebyli jsme to jenom my z radnice, ale i lidé z mìsta a okolních
vesnic. Každému se snažila pomoci nebo poradit. Nikdy nepoèítala
minuty do konce pracovní doby. Jejím mìøítkem bylo splnìní
povinností a vèas odvedená práce. Nikdy neodešla, dokud nesplnila
svùj úkol. Práce s lidmi a èísly, to byl její svìt.
Ale nad tím vším byla její rodina. Manžel Láïa a synové Honzík
a Vía. Jana myslela vždy více na svou rodinu, než na sebe. Byla
velice skromná a obìtavá. Netoužila po pøepychu, ani po luxusních
dovolených. Byla šastná, když se všichni sešli a cítila, že je
všechno v poøádku. To byl pro ni veliký dar. Ona svou rodinu nade
vše milovala.
Ani já už k ní nepùjdu pro radu, nebo si postìžovat, jak se to dìlá
mezi dìvèaty . Ani si už nevypijeme ranní kávu. Je to pro mì tìžké,
když pøicházím ráno do práce a dívám se na její rozsvícené okno.
Je tam sice svìtlo, ale Jana už tam není.
Jana nám opravdu chybí !!!
Jarka Šindeláøová

h ZPRÁVY Z RADNICE h
Z jednání rady mìsta
 Návrh rozpoètu na rok 2010. Rada znovu
projednala návrh rozpoètu mìsta. Èlenové rady
obdrželi tabulku se zmìnami oproti poslednímu
návrhu. K tìmto zmìnám došlo na základì
vznesených pøipomínek a doplòkù. Dále rada
diskutovala nad vlastním rozpoètem, pøíjmy
a výdaji. Do rozpoètu je zapojeno pøes osm
milionù z pøebytku hospodaøení roku 2009.
Starosta navrhl, aby v rámci vytvoøení urèité
rezervy byla u nìkterých akcí výdajové èásti
rozpoètu pozastavena realizace minimálnì do
poloviny roku, kdy bude provedena analýza
plnìní pøíjmové èásti rozpoètu a poté bude
rozhodnuto o realizaci tìchto akcí.
 Jako souèást rozpoètu na rok 2010 je nutno
schválit rozpoèet Fondu rozvoje bydlení
a Sociálního fondu. Dle návrhu rozpoètu lze
vypsat výbìrové øízení na získání pùjèky na rok
2010 a pùjèit èástku do výše 600 000 Kè.
 Dopravní podnik mìsta ÈB pøedložil
Smlouvu o závazku veøejné služby v silnièní
dopravì na rok 2010. Poèty spojù jsou obdobné
jako v roce 2009 a celkové náklady jsou také na
pøedchozí úrovni. Jedinou zmìnou je ukonèení
provozu IDS k prosinci roku 2009, tzn,
ukonèení vzájemného uznávání èasových
pøedplatních jízdenek DP ve vlacích ÈD
a autobusech ÈSAD Jihotrans na trase Hluboká
– ÈB.
 Rada mìsta souhlasí s poøádáním
cyklistického závodu MTB RALLYE VLTAVA
dne 18. 4. 2010 na pozemcích mìsta dle
navržené trasy. Rada mìsta souhlasí s
poøádáním triatlonového závodu XTERRA
CZECH 26. 6. 2010 na pozemcích mìsta.

www. hluboka.cz

Rada mìsta ukládá dopracovat úpravu køižovatky
ulic Tyršova – Nad parkovištìm, zajistit
pøíslušná povolení správních orgánù a po
vypracování rozpoètu stavby vrátit na jednání
rady mìsta.
 Vzhledem k výpadkùm v dodávce pitné vody
v Kostelci byla realizována loni nová el. pøípojka
k èerpadlùm na vrtech pro pitnou vodu. Nyní
bylo doplnìno ovládání vodojemu pro zlepšení
komunikace mezi èerpadly a vodojemem.
Pøíspìvek na zaøízení byl zaøazen do rozpoètu.
 Rada souhlasí se zahájením prací na pøípravì
podkladù a s podáním žádosti o dotaci z MAS
Hlubocko – Lišovsko na projekt Parkovištì ve
sportovním areálu Hluboká nad Vltavou
u baseballového høištì.
 V souvislosti s vyhlášením mimoøádné dotace
výzvy na možnost získání dotace na zateplení
veøejných budov byly urychlenì zpracovány
podklady na objekt Domova dùchodcù.
 Mìsto uzavøelo s Jaroslavem Koøánkem
smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace
o provozování pojízdné prodejny smíšeného
zboží pro èásti obce Bavorovice, Munice,
Líšnice, Kostelec, Hroznìjovice, ale vzhledem
k ukonèení èinnosti dotyèný vrátil pomìrnou
èást. Nyní zajišuje obsluhu pouze 1x týdnì
pojízdná prodejna pana Buøila, v Bavorovicích
osadní výbor o náhradì jedná.
 PMH Hluboká nad Vltavou na základì
požadavkù nìkterých nájemníkù pøipravil návrh
nového Domovního øádu pro bytové a nebytové
objekty a zaøízení v majetku mìsta, které
spravuje. Návrh vychází ze vzoru užívaného
v ÈB. Dosud je v bytových domech mìsta
umístìn zastaralý nebo domovní øád chybí.

 Rada mìsta souhlasí s kalkulací vodného
a stoèného na rok 2010. Cena byla zachována
na úrovni ceny loòské.

INZERCE
Administrativní pracovnice
 Townshend mezinárodní gymnázium
v Hluboké nad Vltavou nabízí volné místo
administrativní pracovnice ve školní
kanceláøi. Tato pozice vyžaduje
administrativní, managementské schopnosti
a schopnosti pro práci s veøejností. Zájemci
o toto místo musí mít výborné znalosti
anglického i èeského jazyka slovem i písmem,
PC Word. Životopis zasílejte na e-mail:
contact@townshend.cz
 Bowling AQUA s.r.o.
v Hluboké nad Vltavou
pøijme zamìstnance na plný PP
• obsluha bowlingu a baru
• muže do 35 let
• technicky zruèný
• èasovì variabilní
• zodpovìdný, spolehlivý,
komunikativní,
pøíjemné vystupování
kontakt: Tomáš Chrt ? 721 384 834
 Daruji do dobrých rukou štìòata
dlouhosrstých jezevèíkù (pejsci).
K odebrání koncem bøezna. Václav
Kabourek, Purkarec 46 tel. 604 403 563
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h MÌSTSKÁ POLICIE h

Mladí baráèníci v Hluboké

Strážníci varují

Svým elánem a snahou pøiložit ruku k dílu jsou vlastnì tetièky a sousedé
hlubocké obce baráènické mladí všichni. Pøece však máme v pozornosti
ty vìkovì mladší. Ke dvìma mladým baráèníkùm pøijatým již døíve,
pøibyli nyní další dva. Na únorovém sedìní složili baráènický slib, na
rychtáøské právo, Vìra Mácová a David Gabriško. Urèitì budou posilou
v práci hlubockých baráèníkù.
V dalším programu byl slib èlenù konšelstva novì zvoleného na
minulém výroèním sedìní, kde byla rychtáøkou znovuzvolena tetièka
Marie Gabrišková.
Kromì úèasti našich baráèníkù na plesové sezonì okolních baráènických
obcí, pøipravuje tetièka rychtáøka Gabrišková zajímavý dvoudenní zájezd
na jižní Moravu v polovici kvìtna. Stále je možnost se pøihlásit.
Pravidelná mìsíèní sedìní baráèníkù (první pátek) ve své rychtì
»kaplanka,« mají po vyèerpání oficiálního programu, v další èásti
pøátelskou besedu, èasto provázenou zpìvem pøítomných a hrou heligonek
pana Ladislava Rouska a pantatínka Jaroslava Dobeše. Hosté jsou vítáni.
František Kvapil

Bìhem hlídání pøechodù u školy si strážníci všimli nìkolika rizikových
zpùsobù chování, pøed kterými chtìjí varovat. Jedná se o tyto pøípady:
1. parkování na pøechodu – nìkteøí øidièi pøi vystupování dìtí zastaví
pøímo na pøechodu. Neuvìdomují si zøejmì, že tak ohrožují chodce,
v tomto pøípadì hlavnì jiné dìti, které pak musí vozidlo obcházet
a vstupovat tak do vozovky mimo pøechod. Na tomto místì musím
pøipomenout, že i pouhé zastavení na pøechodu pro chodce nebo ménì než
5 metrù pøed ním, je pøestupek, který lze øešit pokutou až 2 000 Kè.
2. vystupování dìtí z vozidla pøímo do vozovky – dìti mají jiný odhad
vzdálenosti než dospìlý a mají vìtší sklon ke zbrklosti a nepozornosti,
proto snáze pøehlédnou pøijíždìjící vozidlo a mohou tak vystoupit pøímo
pøed nìj. V lepším pøípadì to odnesou pouze otevøené dveøe od auta,
v horším mùže být zranìno vystupující dítì. Pokud nauèíte své dítì
vystupovat na chodník, vyhnete se riziku jeho zranìní i poškození vozidla.
3. pøecházení mimo pøechod – nìkteré dìti mají tendenci pøecházet
vozovku mimo oznaèený pøechod (dokonce i když u nìj stojí strážník)
a bohužel se najdou i rodièe, kteøí je sami takto pøevádìjí a tím je to
rovnou i uèí. Pokud je pøechod pro chodce blíže než 50 metrù, je chodec
povinen jej použít. V opaèném pøípadì mu hrozí pokuta až 2 000 Kè.
Pokud nauèíte dìti už v raném vìku vyžívat pøechody pro chodce, snížíte
do budoucna podstatnì riziko jejich poranìní.
4. parkování v protismìru – takovéto parkování zvyšuje riziko i následky
pøípadné srážky, protože pøi ní vozidla nejedou ve stejném smìru, ale proti
sobì a jejich rychlosti se tak sèítají. Pokud navíc pøed ním stojí jiné
vozidlo, øidiè má pøes nìj zhoršený výhled a mùže snáze pøehlédnout
pøijíždìjící auta a cyklisty a narazit do nich. Opìt se jedná o pøestupek, za
nìjž je možné uložit pokutu až 2 000 Kè.
5. zákaz stání – komunikace u školy je úzká a umožòuje tak sice zastavení
(vystoupení osoby), ale ne stání (øidiè se vzdálí od vozidla). Zaparkovaná
vozidla komplikují dopravní situaci v okolí pøechodu a zvyšuje se tak
riziko zranìní dítìte, srážky vozidel a zneprùjezdnìní komunikace. Pokud
chcete své dítì doprovodit do školy, zaparkujte radìji vozidlo co nejdále
od pøechodu, jinak øidièi taktéž hrozí postih do 2 000 Kè.

Zveme Vás na návštìvu
Schwarzenberská mateøská škola zve všechny,
kteøí mají zájem, na návštìvu naší školky
v Den otevøených dveøí, které jsme pøipravili na
støedu 31. bøezna mezi 9– 15,30 hodinou.
Rádi pøivítáme nejen maminky s budoucími
»školáèky,« ale i ostatní spoluobèany, kteøí mají
zájem prohlédnout si zrekonstruované prostøedí
souèasné mateøské školy.
Vzpomínky na dìtství jsou vždy milé!
Zvou Vás dìti
a kolektiv uèitelek Schwarzenberské MŠ

Pøi hlídání pøechodù mají strážníci za úkol pøedevším zajistit bezpeèné
pøecházení dìtí a nemohou se proto souèasnì zabývat øešením dopravních
pøestupkù. Pøesto mohou závažnìjší pøestupky zdokumentovat a pøedat je
dodateènì ke správnímu øízení.
øeditel MP Mgr. Karel Hubinger
Mìstská policie, Masarykova 35
Kontakt: 387 001 334, 774 728 009, 775 965 442

Velikonoèní posezení v hotelu Záviš
Termín: 2. dubna 2010 Zaèátek: 17,00 hodin Poplatek: 50 Kè
Rok se s rokem sešel a jsou pøed námi opìt velikonoèní
svátky. Stejnì jako loòský rok jsme pro vás
v Hotelu Záviš pøichystali odpolední posezení,
kde ovšem nebudeme jen sedìt,
ale upeèeme si opìt velikonoèní bochánky a ve volné chvíli
si ušijeme malou velikonoèní ozdùbku pod vedením nám všem známé výtvarnice
paní Dominové ze Zámostí, která i pøes svùj nabitý program (zvláštì v tomto
období) pøislíbila, že si najde chvilku a potìší nás svou pøítomností.
Tìsto na bochánky bude zadìlané, jen si prosím pøineste mandle na ozdobu.
Kdo si bude chtít vyrobit malou velikonoèní ozdobu,
pøinese si ještì šicí potøeby.
Umìlé vajíèko (cena 10 Kè) a látku pøinese paní Dominová.
Nic dalšího není tøeba.
Všichni zájemci se mohou pøihlásit pøímo v recepci Hotelu Záviš
nebo telefonicky na è. 387 966 666 do konce mìsíce bøezna.
Moc se na vás všechny tìší Hanka Hanušová a ostatní zamìstnanci hotelu Záviš.
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Starosta a jeho starosti
Pod zákazem vstupu je témìø 20 tisíc hektarù
V úterní MF DNES (9. února 2010) mne pan Jiøí Bureš obvinil, že nemám
právo kritizovat uzavírání tisícù hektarù na Šumavì. Zdùvodnil to tím, že
v katastru Hluboké nad Vltavou, kde jsem starostou, je 1) »pro bìžného
obèana, jen z dùvodu existence obory a golfového høištì, uzavøeno cca
46 % jeho rozlohy a témìø všechny lesy« a 2) »i když je obora protkána
množstvím cest, pro novì budovanou cyklostezku musel být nasypán
zemní val do koryta Vltavy, aby se oplocení vyhnula«.
Ad 1) Èíslo 46% území je buï úmyslná nepravda, nebo pan Bureš neumí
poèítat. Stará obora (1511 ha) u Hluboké nad Vltavou byla zøízena
a oplocena v roce 1771 a od té doby urèena k chovu a lovu zvìøe. I když
nejsem myslivec, uznávám tento fenomén a jeho ekonomické pøínosy pro
mìsto. A také uznávám, že støílí-li se ve Staré oboøe po celý rok, není
možné do ní pustit volnì veøejnost. Nicménì,
vedení obory ji nìkolikrát roènì, když se neloví,
pro veøejnost otevírá. Je také potøeba, aby si pan
Bureš pøeèetl, za jakým úèelem se zøizuje obora
a za jakým národní park. Ad 2) Trasa zmínìné
cyklostezky vznikala velmi komplikovanì
a musela respektovat øadu zájmù, zejména
požadavkù ochrany pøírody.
Správce obory, Lesy ÈR, vydal k trase pøes
oboru souhlasné stanovisko. Mnoho »nevládek«
se tehdy do povolovacích øízení odvolávalo.
Cituji napø. tehdejší stanovisko hnutí CALLA:
»Trasa cyklostezky z Hluboké nad Vltavou do
Purkarce je navrhována atraktivním, historicky
i pøírodovìdnì hodnotným územím Staré obory.
Jedno z nejvýznamnìjších center výskytu
pøirozených smíšených porostù dubohabøin a
lipových buèin v jihoèeském regionu zahrnuje
nejen zmínìnou oboru s chovem daòèí, mufloní a jelení zvìøe, ale i
chránìná území Baba a Karvanice. V soustavì Natura 2000 je území
zaèlenìno jako evropsky významná lokalita a ptaèí oblast. Jedna
z navrhovaných tras pøecházela pøes pravìké hradištì, které je nemovitou
kulturní památkou.« »To jsou fakta, která ovšem nevyluèují za urèitých
podmínek návštìvu tohoto území, což dokazuje i turistická pìší stezka.
Nová asfaltová cyklostezka ale do obory nepatøí«, dodává Vladimír Molek.
Ptám se, mám-li si zamést pøed vlastním prahem já (jak mi navrhuje pan
Bureš), nebo ekologisté. Rozdíl mezi Hlubokou nad Vltavou a mnou
kritizovanou situací na Šumavì je, že a už trasa cyklostezky, vznik
golfového høištì èi využití a zpøístupnìní obory probíhá jako otevøená
diskuze s vyjednaným kompromisem na konci. Tento kompromis je
nakonec schválen usnesením zastupitelstva a potvrzen magistrátem èi
krajem, podle toho, komu pøíslušné správní rozhodnutí náleží. Na rozdíl
od Šumavy, kde je vìtšina rozhodnutí provedena zpùsobem »o nás bez
nás«.Pan Bureš se v kritice vyhnul tomu, že 19 šumavských obcí podalo
správní žalobu na ministra Bursíka za to, že s nimi neprojednal rozhodnutí
o rozšíøení bezzásahových území.
Pan Bureš také nezmínil, že šumavští starostové musí bojkotovat jednání
Rady NPŠ, aby upozornili na skuteènost, že správa NPŠ ani ministerstvo
neplní sliby a dohody a potøebné podklady s obcemi neprojednává. Pan
Bureš také nezmiòuje nìkolikaletou ostrou kritiku obou krajù, na jejichž
území se NP Šumava nachází, nebo kraje nejsou do rozhodování o
budoucnosti Šumavy pøizváni. A jak je to s uzavíráním území na Šumavì?
Po roce 2007 bylo novì instalováno cca 200 zákazových tabulí podél
státní hranice, kam turisté z bavorské strany mají volný pøístup od 1. 7. do
15. 11. každoroènì i po neznaèených cestách vèetnì hranièního chodníku.
Šlo tedy jen o to, jak šumavský park znepøístupnit. Navíc zákaz chùze po
hranièním chodníku v oblasti mezi Luzným a Roklanem, prosazený v roce
2009 správou NP Šumava zatím na 2 roky, je protizákonný, protože
odporuje zákonu o schengenském prostoru. Pan Bureš není patrnì
informován o tom, že rozsáhlé oblasti centrální Šumavy byly už v letech
bez opory v zákonì nazvány »klidovým územím« se zákazem vstupu.
Právníci krajského úøadu pak pøišli na to, že klidové území ano, ale zákazy
ne. Obce se proti nezákonným zákazùm vstupu vzbouøily a Správa NPŠ
slíbila starostùm, že klidová území zruší. To se ale nestalo. Jejich naprostá
www. hluboka.cz

vìtšina byla pøetransformována do území zvýšené biotopové ochrany«
nebo do »zvláštì cenných území« a byl sem plošnì zakázán vstup na
základì paragrafu 64 zákona o ochranì pøírody a krajiny. Novì pak další
území dostalo ještì navíc název »divoké srdce Evropy«, jehož podstatou
je právì, mimo jiných aktivit, zákaz vstupu. Upozoròuji, že vìtšinou nejde
o oblasti I. zón.
Na èeské stranì se do tìchto pøíhranièních území, a se jmenují tak nebo
onak, kromì výjimek nesmí, na bavorské vìtšinou ano. Dobrým pøíkladem
je Modrý sloup, z nìmecké strany volný pøístup a z èeské strany zákaz
i pøes to, že sem na našem území vede cesta. Další zákazy a omezení jsou
podle vyjádøení správy parku plánovány už v tomto roce. Kromì devastace
lesù v NPŠ kritizuji trvale to, že turisté do èeských èástí Šumavy nesmí,
pøestože Správa NPŠ tvrdí, že oba parky, tedy Národní park Šumava
a Národní park Bavorský les, musí být co nejvíce propojeny. Podle
posledních údajù je dnes pod zákazem vstupu na Šumavì témìø 20 tisíc
hektarù.
Ing. Tomáš Jirsa, Mladá fronta DNES, 16. 2. 2010

Se slavným chirurgem,
pøítelem Hluboké n. Vlt.
prof. Dunglem
S panem profesorem
Pavlem Dunglem
diskutujeme budoucnost
hlubockého
rehabilitaèního centra
www.tomasjirsa.cz

OZNÁMENÍ
Zástupci Finanèního úøadu v Èeských Budìjovicích
navštíví mìstský úøad Hluboká nad Vltavou
ve dnech 8.3 a 15.3.2010 v dobì od 10 do 17 hod.
(v zasedací místnosti) ve vìci daòových pøiznání k dani z pøíjmu
fyzických osob. Úèelem je poskytnutí tiskopisù pøiznání, daòových
složenek a informaèních materiálù poplatníkùm.
Dále budou pracovníci finanèního úøadu daòová pøiznání pøijímat,
pøípadnì zodpoví konkrétní dotazy k jejich vyplòování.
Stejnì jako v minulých letech nelze daò platit na místì v hotovosti, ale
každý má možnost zaplatit napø. daòovou složenkou bez poplatku na
jakékoliv poštì
Ing. Pavel Adámek, MÚ Hluboká nad Vltavou,
Odbor ekonomický a správa majetku

Prodej palivového
a krbového døeva
Naštípané v délkách 25,33,40
a 50cm – 725 589 521
Naštípané v délce 1 metr
– 721 602 436
www.palivovedrivi.eu

Firma hledá místnost
v Hluboké nad Vltavou, èistou, suchou,
cca 12 až 15 m2,
kterou bychom si pronajali jako sklad,
tel. 387 965 939, paní Trèková
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Ještì jedna vzpomínka na Vánoce – Živý Betlém v Bavorovicích
Snad všichni, kteøí se dozvìdìli o návrhu mladých hasièù uspoøádat
v Bavorovicích Živý Betlém, byli pøekvapeni a se zvìdavostí
oèekávali nahlášený termín 23. prosinec 2009.
I pøes nepøízeò poèasí se akce uskuteènila. Díky velikému
nasazení všech úèinkujících byly desítky divákù nadšeny a ke
koledám našich malých zpìváèkù se spontánnì pøidaly. Bez
vydatné pomoci našich hostinských Petry a Jirky s organizací,
ozvuèením i zkouškami by asi pøedstavení tak úspìšné nebylo –
moc dìkujeme. Zatímco kozièky okusovaly stromeèky kolem

stáje, Josef s Marií chovali Ježíška a pøijímali dary od chudých
pastuškù i od tøí králù, andìl poletoval kolem a pøihlížející pøispívali
dárky dle svých možností – od penìžních do truhlièky, pøes hry
a dárkové pøedmìty, až po krmení pro konì – dopøedu bylo totiž
ohlášeno, že veškerý výtìžek z této akce bude vìnován centru
ARPIDA v Èeských Budìjovicích. Pøedání tìchto darù se
uskuteènilo v nedìli dne 7. února 2011. Dìkujeme všem dárcùm,
úèinkujícím i divákùm, kteøí nás pøišli podpoøit.
SDH Bavorovice

Hroznìjovický Masopust
Dne 13.2.2010 se již po ètvrté sešel prùvod masek
v Hroznìjovicích na návsi, aby popøál a potìšil obyvatele
vesnice. Letošní tuhá zima umožnila i projížïku na saních
samochodkách z Mrazíka. Takže M arfuška místo kamenného
pokladu vezla poklady nejcennìjší – a to dìátka, které si to
nádhernì užily.
Náš prùvod zavítal ještì do Ponìšic a následnì na Mìstský
úøad Hluboká nad Vltavou a do Domova dùchodcù na Hluboké.
S harmonikou nás doprovodil hlubocký zastupitel pan Ing. Jan
Zasadil. Patøí mu naše velké podìkování za jeho pøízeò vùèi
nám. Jeho zpìv a veselé tóny jeho harmoniky zpøíjemnili cestu
prùvodu jak v sobotu v Hroznìjovicích, tak v úterý po
Hluboké.
Tóny jeho harmoniky a jeho hlasu se rozléhaly po
Hroznìjovicích dlouho do noci.
Moc dìkujeme i jménem všech
Hroznìjovických, kteøí sena spoleèné
zpívání každoroènì moc tìší.
Všichni mìli možnost vybrat
si písnièku dle vlastního pøání.
A samozøejmì dìkujeme i panu
starostovi (v kostýmu – údajnì to byl
kirgizský kroj, dostal jej darem na
toulkách po zemích bývalého SSSR),
který se k našemu prùvodu pøidal
alespoò na cestu do Domova dùchodcù.
Jménem celého prùvodu dìkujeme
všem, kteøí nás pohostili a do našeho
košíèku pøidali nìjakou tu koledu.
S pøáním hezkého dne Katarína Hylenová
a Hroznìjovická Dobromysl OS
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Nové domy Pod Hùrkou
Možná i vy jste si všimli nové protihlukové zdi podél silnice smìrem na
Týn nad Vltavou v oblasti hlubocké ètvrti Pod Hùrkou. A nìkteøí lidé se
ptají, proè se objevila zrovna tam, nìkomu se líbí, nìkomu ne... Lidi se
zajímají, proè tam ta stìna je a proè ji mìsto nepostavilo také v jiných
lokalitách mìsta, podobnì zatížených dopravou.
Karel Vácha ml., spolumajitel firmy Stavitelství Vácha a syn nám k tomu
øekl: Pokud mohu pøiblížit celou akci, a vysvìtlit o co jde, tak tedy naše
firma provádí pøípravu základní technické vybavenosti – voda, plyn,
kanalizace, elektrika – pro parcely budoucích 46 rodinných domù v této
lokalitì. Jsme zavázáni splnit urèité podmínky, které pro staveništì urèují
vodohospodáøská povolení – povoloval Magistrát ÈB, dopravní – silnice,
komunikace a chodníky, tam podmínky povoloval Dopravní odbor
Magistrátu mìsta Èeské Budìjovice. Plynové pøípojky, sadové úpravy
a protihlukovou stìnu odsouhlasil stavební úøad Hluboká nad Vltavou.
Takže máme vydána tøi stavební povolení a protože je to stavba ve vìtší
èásti mìsta a hygiena se k tomu také vyjadøovala, pøedepsala
protihlukovou stìnu, kterou jsme vybudovali.
Nutnost vybudování protihlukové stìny byla tímto dána, sdružení
vlastníkù tìchto pozemkù jako investor financovalo ètyøi miliony, aby
stìnu vybudovalo. Stìna tam tedy není proto, že my si ji pøejeme, ale
proto, že musíme splnit pøedepsané podmínky. Ta stìna je urèitì nutná
z více hledisek, které je nutno podle pøedpisù dodržovat.
Je pravda, že v tomhle úseku silnice na Týn jezdí auta hodnì rychle, a to
pøesto, že je to už na zaèátku mìsta a navíc je tam teï díky stavbì rychlost
omezena na 30 km/h. Díky budoucí zástavbì se bude upravovat
i odboèovací pruh a je tam pøedepsaný bezpeènostní ostrùvek, což také
zklidní jízdu. Je to pøipraveno tak, že pokud by se lokalita zastavìla
rodinnými domy i na druhé stranì, bude tam opìt vybudován kruhový
objezd, do kterého by se vjíždìlo z obou tìchto míst. Je pravda, jak se tam
teï èasto pohybuji, že auta tudy profièí stovkou, stodvacítkou,
bezohlednost øidièù je znaèná a zøejmì ostrùvky a kruhové objezdy jsou
nutností. Na tohle si musíme zvykat a já si myslím, že všechna opatøení
jsou pøínosem pro lidi, kteøí tam v budoucí zástavbì budou bydlet.
V této èásti také prochází vzduchem vysoké napìtí, ovšem my vedení
v rámci ZTV ukládáme pod zem. Bude uloženo pod komunikacemi,
vlastnì i smìrem k Municím až ke kravínu s ohledem na možné rozšíøení
výstavby i do této èásti, takže pro nìkteré majitele pozemkù i polí výhoda
v tom, že nebudou mít sloupy uprostøed svého pole nebo pozemku.
Je to všechno zøejmì i proto, že pøedpisy se zpøísòují a mìní?
Pravidla se mìní, stejnì tak je v této lokalitì jinak proveden odvod
splaškových vod. Obvyklý byl – tak jak je bìžné nejen na Hluboké –
spoleèný odvod splaškových a dešových vod, ale dnes už jsme museli
provádìt oddìlenì odvod dešové i splaškové vody.
Všechny parcely jsou už rozprodány? Kdy se zaène stavìt?
Èasové omezení, kdy zaèít stavìt, není pøedepsáno. Nìkteøí parcely koupili
i jako investici do budoucna, jednak ceny pozemkù na Hluboké stále
stoupají, takže je jistì možné je èasem s výhodou prodat, nebo je kupují
tøeba pro své dìti až nastane èas, kdy budou potøebovat stavìt. Vìtšina
pøípadù je ale tìch, kteøí chtìjí zaèít stavìt hned.

Prodej parcel zajišuje rovnìž hlubocká firma Zprobas , myslím, že to je
také pøínosné. V záøí jsme zaèali s pracemi na inženýrských sítích,
dokonèené by mìly být v kvìtnu nebo èervnu. Pokud se nestane nic
nepøedpokládaného, budou v této dobì zkolaudovány a v létì by už se
mohlo zaèít stavìt.
Volných je ještì asi deset parcel. Záleží, jak se majitelé rozhodnou,
stavìt v tìch místech bude i naše firma, máme zájem tam postavit nejen
klasické rodinné domky, ale napøíklad i kombinované bydlení – dùm se
ètyømi byty a spoleènou zahradou, takže by to byla schùdnìjší a levnìjší
možnost pro ty, kteøí nechtìjí bydlet v paneláku nebo bytovce, ale finanènì
nedosáhnou na rodinný dùm. Vìtšinu z tìch parcel koupili hluboètí
obèané, nìkolik lidí z Budìjovic a ze Zlivi, pøevážná èást je mladší
generace kolem 30 let, takže už zøejmì uvažují o stavbì.
Parcely v této lokalitì jsou navržené tak, aby v severovýchodní èásti
byly o minimální výmìøe 600 m2 a v jihozápadní èásti minimálnì 950 m2.
Hustota domù bude menší, navíc je tam odborem životního prostøedí
pøedepsáno osázení zelenì, takže i vedle komunikace, kde se poèítá
s chodníkem, budou osázeny stromy, jeøáby, javory a pod. Bude to
pøírodnìjší, zelenìjší a protihluková stìna v další èásti pokraèuje zemním
valem, který také bude osázen døevinami.

Informace pro rodièe budoucích pøedškolákù
Pøijímání dìtí do mateøské školy pro školní rok 2010– 2011
Pøijímání dìtí pro nový školní rok 2010– 2011 bude probíhat postupnì
na 3 pracovištích v dobì od 7,30 hod. do 12,00 hod.
vždy jeden den v mìsíci dubnu 2010.
MŠ Ruská 527
MŠ Masarykova 56
MŠ Masarykova 62

støeda 7. 4. 2010
ètvrtek 8. 4. 2010
pátek 9. 4. 2010

K pøijímání do MŠ se dostaví rodièe spoleènì se svými dìtmi
(vìk 3–6 let). Je-li dítì dlouhodobì nemocné, donesou
s sebou rodièe vyjádøení odborného lékaøe o zpùsobilosti dítìte.
Zároveò doloží rodièe oèkovací prùkaz pøihlašovaného dítìte.
Pro pøijetí dìtí jsou stanovena kritéria:
1. dìti 1 rok pøed zaèátkem povinné školní docházky,
rodièe mají trvalé bydlištì v Hluboké n.Vlt.
2. dìti, které dovršily vìk 4 let, mají trvalé bydlištì v Hluboké/Vlt.
3. dìti vìku 3 let na celodenní docházku,
mají trvalý pobyt v Hluboké/Vlt.
4. dìti, které dovršily vìk 4 let a nemají trvalý pobyt v Hluboké/Vlt.,
ale rodièe zde pracují
5. dìti na nepravidelnou docházku (4 hodiny dennì, 5 dnù v mìsíci),
pouze v pøípadì nenaplnìní kapacity MŠ
Žádosti o pøijetí do MŠ si mohou rodièe vyzvednout na jednotlivých
pracovištích mateøské školy ve dnech 29. – 31. 3. 2010
nebo stáhnout z www.ms.hluboka.cz.

Kam s nimi? Aneb jarní psí zamyšlení...
Dobøe se podívejte na toto štìòátko, toto psí dítì. Jsou jako
dìti lidské. Pøicházejí na svìt, protože pøíroda má svoje
pravidla. Na rozdíl od tìch lidských, tato pravidla fungují
bezchybnì. Takže – je jich víc, jsou asi tøi mìsíce tady, jsou
roztomilá, rostou jako z vody a mají svoje oprávnìné
nároky. Jenže – kam s nimi??? Jejich pøíchod na svìt totiž
nikdo neplánoval. Paní majitelka jejich rodièù jaksi
opomnìla pøírodní pravidlo èíslo jedna – rozmnožovat se,
jde-li to. V pøípadì soužití fenky a psa v jednom bytì lze
tento nevyhnutelný vývoj pøedpokládat, pokud tomu ten za
nì zodpovìdný, majitel, nezabrání. Pokud nezabrání, jako
v tomto pøípadì, co potom? V jednom malém bytì pak bydlí
dva lidé a sedm psù. Tøi dospìlí a tato štìòata. Budou ale
muset byt opustit a do nového domova lze vzít pouze
jednoho ze sedmi psù. Otázka kam s nimi? je tedy velmi
aktuální.
www. hluboka.cz

Lze jen nechápavì, pøípadnì pobouøenì, potøásat hlavou nad
tak, kulantnì øeèeno, nezodpovìdným pøístupem majitelky ke
svým zvíøatùm. Tato dùchodkynì má totiž ve svém stávajícím
bytì naprosto nevhodné podmínky k jejich »chovu« a v
souèasné dobì, podle jejího vyjádøení,nemá ani finanèní
prostøedky. Hrozí, že situaci bude øešit z pohledu štìòat a
dvou dospìlých psù velmi drasticky – vyhodí je na ulici!
Je to nekoneèný pøíbìh – lidé napravují pochybení jiných
lidí, aby nebylo ubližováno nevinným. Je to opìt na tìch
zodpovìdných, chápavých, soucitných... ale nebýt jich,
èlovìk by pøestal být snad èlovìkem.
Proto prosíme – pomozme najít tìmto obìtem lidské
nezodpovìdnosti a neschopnosti øešit vìci vèas nový domov!
Jsou v tom opravdu nevinnì, narozdíl od nás, dospìlých lidí.
SOS Animal, ? 777 597 535
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Jak se stìhuje prodejna potravin?
Zmìna je život, øíká se. Nìkdy
k lepšímu, jindy k horšímu. Prodejnu
Jednoty potkala zmìna dosti
podstatná v lednu, kdy se stìhovala
z prostoru vìtšího do mnohem
menšího. A po výstavbì nového
multifunkèního domu, který nahradí starou budovu Jednoty uprostøed
mìsta, se postìhuje zase zpátky. Zkrátka a dobøe, prodejnu potravin
Jednota teï najdete vedle Knihkupectví Olgy Trèkové, v budovì Domova
Dùchodcù U Zlatého kohouta. Jak pøesun probíhal jsme se zeptali vedoucí
prodejny paní Heleny Slabé:
Všechno zboží jsme odvozili na nákupních vozíèkách – hezky z kopeèka
– a mìli jsme štìstí, protože v té dobì ještì nebyl sníh! Veškerý pøesun
zboží odnosili osobnì zamìstnanci prodejny a z ústøedí naší firmy nám
také pomohli. A jen jsme otevøeli, tak sníh napadl. Druhého ledna jsme
udìlali inventuru, pak se stìhovali a otevírali jsme osmého. Co se nám sem
ze zboží nevešlo, to Jednota rozvezla na jiné prodejny. Ale ano, bylo to
dost nároèné, ale zvládli jsme to, jsme zvyklí, zboží pøece pøenášíme
a navážíme poøád... A musím øíct, že jsme se už docela i tìšili, jaké to tu
bude.
A jak jsme si zvykli? Z vìtšího do menšího se nestìhuje obvykle nejlíp
– ale zvykli, ze zaèátku samozøejmì jsme se cítili nezvykle, je to tu menší,
veškerý sortiment tady mít nemùžeme. Když jsem sem prvnì pøišla,
vydìsila jsme se, že z tohohle prostoru krám nikdy neudìláme. Uprostøed
stála míchaèka – podlaha je dodnes od betonu, to nejde odstranit –
øemeslníci tady byli rozkramaøení se svým vercajkem... Ale všichni se
snažili, vyhovìli nám v èem mohli a oranžový tón výmalby – který má
Jednota v logu – místnost krásnì rozsvítil.
I ten prodej tady je milý, není to tak neosobní, lidé si popovídají, mají
nìjaký problém, tak se svìøí, není to tak anonymní, jako ve velkých
prodejnách. Pøece jen na Jednotì usoudili moudøe, že lidé tady byli zvyklí
nakupovat, ti, co nemají auto a staøí lidé z mìsta to sem mají blízko a jsou
tady nakupovat zvyklí. Snažíme se, aby základ sortimentu tady k dispozici

byl, takže vše nejdùležitìjší tady najdou. Objednáváme zboží po ménì
kusech, v mírnì omezeném sortimentu, ale je teï rychlejší obrat a jde to
také. Pochopitelnì že tržba klesla, obrat je menší, ale jsme tu spokojeni
a skoro se nám ani nechce stìhovat zpátky, až to bude dokonèené.
Také si myslím, že je to tady sice menší, ale hezèí. Svítí vám sem
sluníèko a hned za dveømi jde život kolem...
Je pravda, že tam ve staré prodejnì jsme uvnitø nevìdìli, jestli je den, jestli
prší nebo svítí sluníèko. Navíc tady máme trochu prostoru pøed prodejnou,
jsme v úrovni chodníku, a lidem to zøejmì docela vyhovuje.
Zakotvené ve smlouvì máme, že se vrátíme do novì postavené budovy,
ale dùm už nebude ve vlastnictví Jednoty. Jistì to bude moderní, nová
prodejna, je pravda, že stará Jednota už opravdu dosloužila.
Já si to všechno pamatuji, byla jsem tady v prodejnì Jednoty od samého
zaèátku, je to 31 let. To už jsem pøedtím prodávala na zámku, tam mìla
Jednota bufet, 34 let jsem u Jednoty.
Jsem v obchodì zvyklá, já už bych mohla být i doma, ale nemùžu – mnì
by lidi chybìli. Práce mì baví, líbí se mi tady, a dokud budu moci, chci
prodávat. Tady v prodejnì je to klidnìjší a pøehlednìjší, ve staré býval
tøeba problém i se zlodìji, s krádežemi, skrze regály nebylo moc vidìt
dozadu a nìkteøí toho využívali. Pak se sice instalovaly kamery a to trochu
pomohlo, ale tady máme krásný pøehled pøes celou prodejnu.
Jsme rádi, že takhle v nové prodejnì mùžeme lidem vyhovìt,že si mají
kde nakoupit uprostøed mìsta a zvláš ti starší si to moc chválí, nejvíc asi
obyvatelé Domova dùchodcù, ti jsou nadšení, nemusí se ani oblékat
a skoèí si pro èerstvý rohlík nebo nìco dobrého.
Tìšíme se na léto, nìco vymyslíme, tøeba zmrzlinu, nebo pøed vchod
nìjaký stoleèek, aby se tu lidé zastavili. Pøibereme do sortimentu víc zboží,
aby si tady lidé mohli dát nìjaký chlebíèek nebo rychlou svaèinu. Pøece
jen kolem projde proud turistù a i když stavba život tady kolem asi trochu
naruší, snad prùchod lidí bude v rámci možností zachován.
Jsme tady pro vás, vítáme stálé i nové zákazníky, po pøechodnou dobu
se tady budeme potkávat a za dva roky zase na shledanou v novém
obchodì Jednoty. Zøejmì to tady potom s novým domem ještì víc ožije,
pøibudou nové partaje, nové obchùdky – a to je snad dobøe...

sí prodejen Trefa, Jednota spotøební družstvo Èeské Budìjovice
Adresa: Zborovská 857, 373 41 Hluboká nad Vltavou Telefon: 387 965 327 Vedoucí: Helena Slabá
Provozní doba: Po-Pá: 7-18 hod. So: 7-12 hod. Ne: 8-11 hod.

Vyberte si svobodnì dodavatele elektøiny
Stále se mezi námi najdou tací, kteøí netuší, že
stejnì jako si mohou svobodnì vybrat mobilního
operátora, si mohou zvolit svého dodavatele
elektøiny. Bez ohledu na to, v které èásti ÈR
bydlí. Všude kam vedou »dráty«, které konèí
elektromìrem, umí všichni dodavatelé
elektrickou energii dodat.

Není tøeba nic pøedìlávat Pøi pøechodu
k novému dodavateli elektrické energie zùstává
elektromìr i vedení na svém pùvodním místì.
Pouze probìhne odeèet stavu elektromìru (bez
Vaší asistence) a zaène Vám chodit vyúètování
s jiným logem. Nemusíte nic aktivnì dìlat.

Je to snadné Zmìna dodavatele je navíc velmi
snadná. Bìžným standardem je vyøešení bìhem
jednoho telefonního hovoru nebo návštìvy
webové stránky. Veškeré formality spojené
s pøechodem za Vás obvykle vyøídí nový
dodavatel na základì plné moci, kterou
podepíšete a zašlete poštou.

Nikdo se nebude zlobit Svým pøípadným
rozhodnutím o zmìnì na sebe nepøivoláte hnìv
pùvodního dodavatele ani »majitele drátù«, tedy
distributora. Ten Vám bude nadále poskytovat
stejnì kvalitní služby, protože za pronájem
rozvodné sítì bude z Vašeho úètu za elektøinu
dostávat stále stejný díl. Nový dodavatel mu jej
bude vaším jménem pøeposílat.

Bez rizika Pøechod není spojen s rizikem
pøerušení dodávky elektrické energie, a to ani
v pøípadì krachu dodavatele. Ze zákona by
v takovém pøípadì elektøinu automaticky
dodával místnì pøíslušný distributor za nepatrnì
nevýhodnìjší sazbu a jen do okamžiku, než si
vyberete nového dodavatele. Pro bìžnou
domácnost by taková situace vyvolala dodateèné
náklady asi 5 Kè za den.

Na co si dát pozor? Je velmi nerozumné
podepisovat smlouvu pod nátlakem, bez
pøedchozího prostudování obchodních podmínek
a ceníku. Rozhodnì je tøeba se ujistit, že nejsou
zvláš zpoplatnìny nìkteré úkony, jako je
aktivace nebo ukonèení smlouvy èi využití
zákaznického servisu. Pøed podpisem smlouvy je
dobré pøesvìdèit se o délce výpovìdní doby,
standardem na trhu jsou 3 mìsíce.
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Má zmìna smysl, když se vlastnì nic nezmìní?
Pro každého mùže mít jiný smysl. Nìkdo si
prostì rád vybírá a vyhovuje mu, že o jeho pøízeò
soupeøí více firem. Jiný si najde konkrétní
pøínosy, které jsou s pøechodem k jinému
dodavateli spojené. Napøíklad Nano Energies
nabízí takzvanou zelenou elektøinu získanou
z obnovitelných zdrojù, vyrobenou pøevážnì
v solárních elektrárnách na území ÈR.
Navíc prodává elektøinu za nejnižší ceny
v Jižních Èechách. Roèní úspora oproti
nejbìžnìjším cenám v regionu mùže dosáhnout
nìkolik tisíc korun za rok. Nabídka je doplnìna
systémem zvýhodnìní pro spokojené klienty,
kteøí se rozhodnou Nano Energies dále
doporuèit. Získají tak pro sebe i nového klienta
takzvané volné kWh, které ještì sníží výdaje za
elektøinu. Samozøejmostí je kvalitní zákaznický
servis na lince 226 257 257 s informovanými
a pøíjemnými pracovníky, kteøí ochotnì
poskytnou informace zájemcùm i zákazníkùm.
Provìøte sami kvalitu servisu
na lince 226 257 257, nebo si vyhledejte
potøebné informace sami na stránce
www.nano-energies.cz
– inzerce –
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KLÁŠTERY 21. STOLETÍ – øehole moderní doby
První nové kláštery vyrostly v Èesku už
v 90. letech minulého století. Dva, které u nás
zaèal stavìt øád trapistù, až v novém tisíciletí,
jsou s nimi nesrovnatelné. Rozlohou, kapacitou
i umìleckou autenticitou konkurují tìm, které
vznikly pøed nìkolika staletími. Jejich výstavbu
financují mateøské komunity z Francie a Itálie.
Na likvidaci pùvodních center øeholního
života staèilo komunistické tajné policii nìkolik
dní roku 1950. Pod krycími názvy »Akce K«
a »Akce R« provedla jejich bleskové pøepadení.
Øeholníci skonèili v internaèních táborech, kde
øada z nich i zemøela, budovy i movitý majetek
byly zabrány.
Budovy, které mnohdy patøily k architektonickým skvostùm, nechal socialistický stát
chátrat, v horším pøípadì je pøizpùsobil »pro své
úèely«. Promìnily se ve sklady, armádní
ubytovny nebo kravíny. Pøesné vyèíslení škod
možné není, pohybují se ale v øádech miliard
korun.
Obtížné znovuzrození
Øeholní øády u nás – s výjimkou sester, které se
staraly o mentálnì postižené – prakticky až do
roku 1989 neexistovaly. Znovu zaèaly ožívat až
v roce 1990.

»Nastìhovali jsme se do zchátralých budov
a pokoušeli se dát je do takového stavu, abychom
v nich mohli žít,« vzpomíná Michael Pojezdný,
strahovský opat a pøedseda Konference vyšších
pøedstavených mužských øeholí v Èeské
republice. Hledání duchovního života tehdy
mnoho mladých zájemcù o øeholní život vyvedlo
do zahranièí.
Vracet se první komunity zaèaly už v polovinì
90. let. Napøíklad klarisky, které odešly tìsnì po
roce 1989 do západonìmeckého Paderbornu, po
pìti letech pøesídlily zpìt do Brna. V roce 1997
se øeholnice pøestìhovaly do nové budovy
v Brnì– Sobìšicích.
Kdo jsou trapisté
– Jejich historie sahá do roku 547, kdy byl
založen benediktinský øád v italském Monte
Cassinu.
– Roku 1098 se ve francouzském Citeaux
odštìpili cisterciáci, kteøí benediktiny vinili
z pøílišného zájmu o svìtské záležitosti.
– K dalšímu oddìlení došlo o osm století
pozdìji. Ve francouzském cisterciáckém klášteøe
La Trappe vznikla pøísnìjší komunita trapistù.
Zájem o øeholní život vyvedl øadu mladých lidí

z Èech za hranice. Právì oni zakládají novodobé
èeské kláštery...
Žít v odlouèenosti
Pátého srpna 2008 položila komunita ètrnácti
sester trapistek z italského Vitorchiana základní
kámen stavby v Polièanech na Benešovsku.
Klášter Naší paní nad Vltavou, stojící na bøehu
vodní nádrže Slapy, po svém dokonèení ubytuje
až 80 sester.
Øády tohoto typu mají zvláštní požadavky na
své umístìní. Je to dáno zpùsobem jejich
každodenní života. Trapisté, pøísnìjší odnož
cisterciáckého øádu, totiž žijí modlitbou
a v tichu. Proto hledají místa, která jim umožní
žít v odlouèenosti. A protože se živí manuální,
a to nejèastìji zemìdìlskou prací, potøebují
vlastní pozemky.
Dùvodù, proè se mniši prostì nenastìhují do
pùvodních klášterù, je ale více. Pro nìkterý druh
spoleèenství by rekonstrukce staré budovy byla
nepøijatelnou. Je totiž tøeba vyrovnat se
s požadavky památkáøù. To celou záležitost
nesmírnì prodražuje, nebo dokonce znesnadòuje
vlastní èinnost øádu. Autor: Pavla Kreuzigerová,
èasopis Ekonom, výòatek z èlánku

Jak postavit klášter?
Hlubocká firma Stavitelství Vácha a syn staví pro pøíští tisíciletí
Když jsem tak pøemýšlela, že po masopustním tématu plném zabijaèkových specialit by to chtìlo tentokrát nìjaké duchovnìjší – postní – téma, netušila
jsem, že inspirace je tak blízko. Stavitelství Vácha a syn z Hluboké nad Vltavou totiž staví kousek níž po proudu Vltavy – vìøte tomu, nebo ne – klášter!
V Polièanech, pár krokù od proslulých Køeèovic, známých vìtšinì národa spíš pod jménem Vesnièka má støedisková.
O stavbì kláštera mi vyprávìla Eliška Adamová a její bratr Karel Vácha, spolumajitelé hlubocké stavební firmy. Bylo znát, že provádìní stavby, která
je pøežije aspoò o tisíc let, je zajímá a tìší.
Cesty Boží jsou nevyzpytatelné, stavaøské úkoly nároèné: postavit rozlehlý klášter i s kostelem, a to ještì tak, aby v nìm bylo naprosté ticho – tedy
až po kolaudaci – není jednoduchá vìc. Øád trapistek je totiž øád tichý, mlèenlivý, ovšem pracovitý a rozjímající. Když jsem si prostudovala, jaký život
sestry a bratøi tohoto øádu žijí, øeknu vám – žijí ho moudøeji než my. Uvnitø kláštera se vìnují
kultu Božímu podle Øehole sv. Benedikta, slouží Bohu v samotì a mlèení, ve vytrvalé modlitbì,
práci a radostném pokání. Práce je zdrojem jejich obživy. Protože kláštery tohoto øádu najdete
rùznì ve svìtì, ale pùvod má v Itálii, pìstují napøíklad zeleninu, ovoce, olivy a vinnou révu, dìlají
marmelády, olej a víno, vaøí pivo, nebo tisknou obrázky. U kláštera Naší Paní nad Vltavou budou
mít èokoládovnu a zaènou vyrábìt èokoládu!
Jak jste pøišli ke stavbì kláštera?
Eliška Adamová: Nevím, co se vybaví vám,
když se øekne »trapistický klášter«. Když jsem
na nìj dìlala v roce 2008 cenovou nabídku, tak
mi to slovo nic neøíkalo. Dnes máme za sebou
16 mìsícù práce, se sestrami øádu se potkávám
každý týden na kontrolních dnech – už jich
máme za sebou pøes šedesát – a sestry obdivuji,
jak se vìnují svému poslání.
Zaèalo to tak, že v srpnu 2008 jsme mezi více
zájemci vyhráli výbìrové øízení na stavbu
Kláštera Naší Paní nad Vltavou a v záøí 2008
jsme zahájili jeho výstavbu v Polièanech.
Na tom místì od roku 2007 v Domì poutníkù
žije k dnešnímu dni už 17 øádových sester
trapistek se svou matkou pøedstavenou a
kontrolují prùbìh naší stavby na zelené louce.
Dùm poutníkù stavìla jiná firma a sestry
dojíždìly každý mìsíc a na stavbu dohlížely.
A hned po kolaudaci se nastìhovaly, aby mohly
být u vzniku celého komplexu kláštera. Jsou
mezi nimi Èešky, Italky a jedna Maïarka.
Jak bude klášter vypadat? Komplex bude mít
pìt nadzemních objektù, v souèasnosti jsou
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hotové ètyøi ve fázi hrubé stavby. Stavbu
jsme v roce 2008 zahájili výstavbou spojovací
chodby, na ni navázala výstavba kláštera
a kostela a v souèasné dobì stavíme objekt
èokoládovny.
Zhruba je to 3 600 m2 plochy, když ji poèítám
v nadzemním patøe, plus ještì nìjakých 650 m2
rajské zahrady uprostøed areálu.
Stavba zahrnuje rozlehlý areál, který se skládá
z již kolaudovaného Domu poutníkù a nyní
stavìného kláštera, uzavøeného kolem rajské
zahrady. Zahrada uprostøed èítá zhruba 25 na 25
metrù, bude urèena k rozjímání.
Kolem rajské zahrady je kolem dokola
køížová chodba, která má vìtšinou nad sebou
pultovou støechu a pøi modlení a rozjímání se
tou chodbou bude chodit.
Dùležitý je kostel, který je pøipojen chodbou
z Domu poutníkù až do kláštera. Samozøejmì ke
klášteru patøí velké pozemky, louky, sady, pole,
retenèní nádrže, protože se chystá i zavlažování
sadù a podobnì. To vše pospojováno chodníky,
chodníèky, jedná se o velký areál, který vzniká
opravdu na zelené louce, v odlouèení od

civilizace. Tenhle øád si staví sídla mimo mìsta,
uprostøed polí a lesù, chtìjí být v ústraní.
Klášter ale bude ve styku s poutníky, kteøí
pøijíždìjí do Domu poutníkù. Jinak obyvatelé žijí
v uzavøené komunitì, pracují a modlí se. Dnešní
trapistické kláštery stejnì jako v døívìjších
dobách zachovávají povinnost stát se do tøí let od
založení sobìstaènými. V Polièanech proto
budou pìstovat ovoce a zeleninu, chovat vèely
a budou fungovat øemeslnické dílny. Souèástí
klášterního objektu bude také už zmínìná
èokoládovna.
Klášter se asi nestaví jako rodinné domky...
Sestry stále zdùrazòují, že chtìjí mít klášter,
který vydrží tisíc let. Stavíme rodinné domy,
užitné objekty, ale tady je na nás kladena
odpovìdnost za to, že ten klášter pøetrvá
generace. Proto napøíklad zdi mají 75 cm,
protože místo klasického provedení cihla plus
zateplení, provádíme cihla porotherm 30 cm, 12
cm zateplení a ještì zvenku znovu pøizdíváme
cihlovou zeï porotherm 24 cm.
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Objekt bude vytápìn pøes tepelná èerpadla,
pøísnì jsou sledovány tepelné odpory použitých
materiálù, aby tepelný audit dosáhl tìch
nejlepších hodnot, na to sestry velmi dohlížejí.
Mají na stavbu neobvyklé nároky nejen na
tepelné a zvukové izolace, ale setkáváme se
s úplnì novými materiály. V klášteøe bude muset
být ticho, tam nebude smìt být slyšet ani
spadnout špendlík.
Kdo vytvoøil projekt? Architektura kláštera je
inspirována cisterciáckými kláštery v Itálii.
Projekt je podle italského architekta, jmenuje se
Marco Annoni. Pohledovì klášter zùstává
nezmìnìn, ale všechny konstrukce a nìkdy
i dispozice uvnitø objektù se mìnily a my
postupnì za pochodu projekt pøepracováváme
a jednotlivé detaily dotváøíme. Všechny zmìny
máme na papíøe, musí být doložené
a zkontrolované, vše pøedáváme sestrám a ty to
zas pøedávají do Itálie. Je to precizní záležitost
i ze strany kontroly a odsouhlasení.
V létì 2010 by mìla probìhnout kolaudace
celého objektu, architekt, který stavbu navrhl, je
Ital, který každý týden dojíždí na kontrolní dny.
Tam se všichni, vèetnì sester scházíme,
a protože nìkteré jsou Èešky, nìkteré Italky,
ještì je nutné tlumoèení, takže jsou to docela
nároèné dny. Ale zase je obdivuji, jak si to
zodpovìdnì hlídají, obcházejí, fotí, natáèí. Mají
to všechno pøesnì zpracované a rozumí tomu
jako odborník...
Výstavba je tedy spojení historie a moderních
technologií? Ano, využívá se všech moderních
technologií, napøíklad všechno topení je
v podlaze, žádné radiátory. Potrubí, kanalizace
a jiné vedení je uloženo pod støechou
spojovacích chodeb, nebo pod stropy, ale opìt
musí být zcela odhluènìno, perfektnì izolováno,
budeme dìlat i zkoušky hluènosti, aby – až tudy
budou chodit, rozjímat, pøedèítat si, nebyli nièím
a nijak rušeni. Absolutní ticho v moderním
klášteøe s vyhlídkou na tisíc let dopøedu. Støechu
kostela nesou lepené vazníky, nìkteré
obloukové, a všechny budou pohledovì
viditelné, proto se musela støešní izolace dávat
seshora, na tu se pak rovnou kladla taška.
Zhruba 650 m2 krytiny je jenom na kostele.
Vize italského architekta byla, že klášter bude
èásteènì obložen kamenem z Asisi, sestry
dodávají kámen z Itálie, my provádíme montáž.
Bude jak z vnìjšku na fasádì, tak uvnitø kostela.
V kostele bude dominantní jak kámen, tak
vazníkový strop, tak také kamenná dlažba na
podlaze, která nás ještì èeká. Tøi stupínky
k oltáøi a dlažba v celém kostele musí vyjít
pøesnì na míru.
Je to zajímavá stavba, používaly se tam hodnì
novodobé materiály, napøíklad stropní panely
Spirol, a právì na tom stropì bude stát obvodová
zeï. Ta nesmìla být tìžká, aby strop pøíliš
nezatížila, takže jsme hledali vhodné materiály.
Máme k použití bloky Heluz, které jsou
vysýpané perlitem. Sestry odmítají izolaci
polystyrénem, aby se nepromáèkl a nemusel
opravovat. Takže jsme vysýpali bloky Heluz
perlitem, a to zas je velmi choulostivé, nesmí
vám do toho napršet, musí se všechno preciznì
zakrývat, zpøísnit veškeré technologické
postupy, parapety oken bezpeènì utìsnit, aby se
tam nikudy nedostala voda. I elektrika se dìlala
pro nás neobvyklým zpùsobem. V Itálii jsou
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zvyklí rozvádìt vodièe v trubkách, takže všude
ve zdech a podlahách jsou trubky. Kdyby pak
nìjaký vodiè nefungoval, jen by protáhli jiný
a nemuseli sekat ve zdech.
Právì zastøešujeme objekt èokoládovny, pøes
jaro udìláme fasády, obklady, vnitøní dlažby,
podlahové topení. Nakonec se pustíme i do
6000 m2 komunikací a zpevnìných ploch a
2000 m2 chodníèkù, spojujících okrasné
zahrady, políèka a podobnì.
Zvládnete všechno s vašimi øemeslníky, nebo
jste museli hledat ještì jinde? Dìlníky, zedníky,
truhláøe, tesaøe, vodaøe a malíøe máme, to není
problém, elektrikáøe, sádrokartonáøe, topenáøe
a podobné specialisty si najímáme. Tisíce metrù
ètvereèních vnitøních omítek a fasád zvládáme se
specializovanými omítkáøskými firmami, které
mají stroje na strojní omítání.
Celý areál bude oplocen, pøístupný pro
veøejnost bude kostel a Dùm poutníkù, ale pak
dál to už bude uzavøené soukromí. Do budoucna
tady plánují i pohøebištì, takže právì žádáme
zmìnu územního plánu, aby bylo povoleno.
I když bude neveøejné, urèené jenom pro sestry,
které zde v budoucnu ukonèí svoji životní pou.
Cely jsou malé, zhruba po osmi m2 pro jednu
sestru, sociální zaøízení spoleèné. Vìtšinu dne
by totiž mìly trávit spoleènì, prací a rozjímáním.
Ale pak jsou tam na druhé stranì kláštera i cely
se sociálním zaøízením, pøipravené pro starší
sestry, aby už nemusely chodit do vzdálenìjších
spoleèných sociálních zaøízení, také místnosti
mají o nìco vìtší. Mají to všechno dobøe
rozmyšlené.
Zajímalo by mnì kolik takových staveb v èesku
vzniká? O žádném jiném novì postaveném
klášteøe jsem neslyšela. Klášterní unikát pro
trapisty, ale muže, vznikl rekonstrukcí zchátralé
barokní usedlosti v Novém Dvoøe u Toužimi. Žít
v ní má až 40 mnichù.
Vyèetli jsme, že nápad, založit nový klášter
v Èesku pro muže, vznikl pøed deseti lety
v trapistickém klášteøe v burgundském Sept–
Fons. V 90. letech do nìj vstoupilo tolik èeských

novicù, že se tamní opat Patrick Olive rozhodl
najít místo pro trapisty i v Èesku. Pøi tvorbì
konceptu architektury Nového Dvora
spolupracoval plzeòský architekt Jan Soukup,
který se o cisterciáckou architekturu zajímá
dlouho a cílenì ji studoval, s britským
architektem Johnem Pawsonem. Pawsonùv
minimalismus je totiž blízký duchu øádu, který
se øídí regulemi svatého Benedikta. Ten
doporuèoval vyvarovat se zdobení a barev
rozptylujících mnichy od modlitby a rozjímání.
Výsledkem spolupráce je unikátní spojení stavby
a rekonstrukce, která se drží tradièního schématu
cisterciáckého kláštera. Na nejvyšším místì
areálu stojí rezidence s prùjezdem do dvora.
Barokní objekt s klenutými místnostmi je
pravdìpodobnì dílem Kiliána Ignáce
Dientzenhofera. Jako jediný byl obnoven ve
stylu pozdního baroka. Zbytek komplexu má
podobu prostých moderních staveb opatøených
jednoduchou hrubou omítkou.
Architektùm se také podaøilo zharmonizovat
obì fáze výstavby – barokní i moderní. Souèást
areálu tvoøí i ovocné sady a zeleninová pole.
Mniši na nich pìstují biozeleninu a bioovoce. Po
pìti letech existence je jejich klášter plnì
sobìstaèný.
Køíž na vìži. V »našem« klášteøe jsme také
vyrábìli køíž, který jsme vztyèili nahoøe na vìži.
Køíž navrhl architekt celého projektu Annoni,
a pøesnì podle jeho detailu se vyrobil
dvoumetrový kovový køíž. Dìlalo ho naše místní
zámeènictví Hájek. Je pozinkovaný a ještì
nastøíkaný èernou speciální barvou.
Než jsme ho na vìž kostela vyzvedli, pøišel
duchovní, který tam provádí mše a vysvìtil ho.
Všechny jeptišky a my také jsme se sešli
v prostoru kostela, tak jak je ještì rozestavìný,
on požehnal køíž i všem nám, co jsme tam byli.
Pak teprve naši lidé mohli vystoupit nahoru
a umístit køíž na speciální konstrukci. Prostor
kostela na vás už dnes harmonicky pùsobí, je
tam nádech nìèeho, co ve zdech už je, i když
není interiér dokonèen.
Hlubocký zpravodaj | bøezen 2010

Bude po dostavbì následovat nìjaká umìlecká
výzdoba kláštera? Uvnitø bude jenom kámen
z italské Asisi, probarvená omítka plus hladká
omítka v krémové barvì. Skla oken budou
zasklená barevným sklem. Jestli tam bude ještì
nìjaká další výzdoba netuším, mám pocit, že ne.
Ve vìži kostela budou ale umístìny dva
zvony, už je mají pøipravené, my pro nì
chystáme závìsné zaøízení. Ve firmì Perner,
zvonaøství (známé nám na Hluboké a v Kostelci
pro nás odlitými zvony) udìlají dubovou stolici
pro oba zvony. Pak je tam také zavìsí a budou
provádìt doladìní zvonù.
Sestry, které dostávají rùzné dary od rùzných
dárcù, zøejmì zvony dostaly pro tento nový
klášter. Sestry veškeré platby preciznì
dokládají, zøejmì musí vše prezentovat svému
zøizovateli – rozpoèet na klášter byl 180 milionù
korun. Je to hodnì penìz a ony opravdu
dokládají každý výdaj, kopie skic, vzájemnì
podepisujeme každý doklad.
Sestry mají rozdìlené pozice, jedna kopíruje,
druhá dìlá úèty, další má na starosti technické
vìci, další pøekládá a tlumoèí, jedna už jezdí na
traktoru, který je urèen na zemìdìlské práce.
Jsou pracovité, a velmi pøátelské, vždycky mi
vloží do papírù nìjaký dárek – tøeba obrázek,
který také vyrábìjí.
Musím øíct, že pro nás je tahle stavba
neuvìøitelná škola a naší firmì spolupráce
s nimi hodnì dala. Na jednu stranu neuvìøitelnì
nároèná práce, neobvyklá, setkání s novými
technologiemi, musíme odvést naprosto precizní
práci. Na druhou stranu je pìkné vidìt, že sestry
umí rozdìlit své povinnosti spravedlivì mezi

reálný a duchovní svìt. Mìli jsme mít na
Popeleèní støedu kontrolní den, ale nebyl,
sestry svìtily svátek. Zúèastnila jsem se
i modliteb, pozvaly mnì. Všechno zpívaly
v èeštinì, ze zpìvníkù, øeèí té zemì, ve
které žijí. Sestra, která jim tlumoèí, je
z Moravy, odešla do Itálie, vstoupila do
øádu a nauèila se dokonale italsky. A teï
se s nimi vrátila zpátky...
S prací to myslí vážnì, mají pracovní
odìvy a jsou pøipraveny dìlat všechno.
Ale svùj èas mají pøesnì naplánován.
Budou tøeba ètyøi hodiny vyrábìt
èokoládu. Pak se budou modlit. Pak zase
nìco vyøezávat, dìlat polní práce. Stavíme
i garáže pro traktor, a dílny pro další
øemesla. Mají tam na poli všechno, co
potøebují, vypìstují, pak si ze zásob i vaøí,
i když urèitì nìco nakupují. Nad jejich
životem se prostì zamyslíte a nìjak to
obohatí i váš svìt.
A jsem moc zvìdavá, jak dobrou èokoládu
budou mít, usmívá se Eliška Adamová.
OO Trapistky a trapisté žijí podle Øehole
sv. Benedikta a podle jeho hesla Modli se
a pracuj. Žijí spoleènì, v poslušnosti
k pøedstavenému, v každodenní snaze

o obrácení, v odlouèenosti od svìta, tichu
a samotì. Kláštery staví daleko od mìst,
uprostøed polí a lesù. Mají jednoduchý životní
styl – prosté jídlo, zdrženlivost od masa,
nezbytný odìv a podobnì.
Sedmkrát dennì se mnišky scházejí v kapli ke
zpívané liturgické modlitbì, mezitím meditují a
vykonávají urèené práce. Jejich život má pøísná
pravidla, vstávají velmi brzy ráno a rytmus

života urèuje napøíklad duchovní èetba, osobní
modlitby a také manuální práce. Každý
trapistický klášter obhospodaøuje urèité
pozemky, chová zvíøata, pìstuje ovoce
a zeleninu. Patøí do Øádu cisterciákù pøísné
observace, který vznikl v dùsledku reformy
zapoèaté ve Francii v 17. století. Jsou však
známy spíše pod názvem trapistky, odvozeného
z francouzského La Trappe – jména jednoho
z nejznámìjších klášterù zmínìné reformy. Tato
reforma odolala i náporu Francouzské revoluce,
kdy se mniši a mnišky vydali pøes celou Evropu
až do Ruska, aby unikli pronásledování. Do
Francie se vrátili až po pádu napoleonského
režimu.
OO V Polièanech na Benešovsku byl základní
kámen novì vznikajícího trapistického kláštera
zvaného Naší Paní nad Vltavou požehnán
apoštolským nunciem Diego Causero spolu
s generálním vikáøem Michaelem Slavíkem.
Trapistky pøišly do Èech na pozvání kardinála
Miloslava Vlka z italského kláštera Vitorchiano.
Dùm pro hosty, který je souèástí budoucího
kláštera, je otevøen všem návštìvníkùm, kteøí
touží prožít chvíle v ústraní, tichu a modlitbì.
Komunita ve Vitorchianu pøibližnì každých
deset let zakládala nový klášter – v Itálii,
v Argentinì, Chile,
Venezuele, Indonésii, na
Filipínách. Nìkteré sestry
odjely také do Konga na
výpomoc tamní komunitì.
V posledních letech
vstoupilo do komunity
hodnì Èešek a tato
skuteènost, spolu s
pozváním kardinála, se
s ta la pro komuni t u
podnìtem k založení
kláštera v Èechách.
OO FILM, KTERÝ
PROSLAVIL
KØEÈOVICE
V letech 1984 – 1985
natáèel Jíøí Menzel podle
scénáøe Zdeòka Svìráka
f i l m V es n iè k o m á ,
støedisková. Natáèení probíhalo nejen
v samotných Køeèovicích, ale i v širokém okolí.
Za vynikajícího hereckého obsazení v èele s
Rudolfem Hrušínským, si zahrála celá øada
místních obèanù. V Køeèovicích bylo natoèeno
mnoho filmù. Byly to filmy vztahující se k
životu a dílu Mistra Josefa Suka (rodák a èestný
obèan). Za zmínku stojí film Faráøùv konec a
televizní film Není sirotek jako sirotek.
z webových stránek Køeèovic

Z truhlárny skøínì pro seniory

Víte, že…

Až 25 vestavìných kombinovaných skøíní by mìla v letošním roce dodat
chránìná truhláøská dílna Domova sv. Anežky do prostor Domova
dùchodcù U Zlatého Kohouta v Hluboké nad Vltavou. Na sklonku
minulého roku uspìla ve výbìrovém øízení a první èást dodávky již
pøipravuje k montáži. Celá zakázka tak pøedstavuje témìø tøetinu objemu
potøebných zakázek naší truhláøské dílny pro letošní rok a je významnou
podporou pro zamìstnávání lidí s postižením právì v této dílnì.
Z informaèního èasopisu, vydávaného Domovem sv. Anežky v Týnì nad
Vltavou – Èihovické listy

stránky www.anezka-tyn.cz navštívilo v roce 2009
osmnáct tisíc lidí? Novì od øíjna mìli možnost
kliknout také na www.eshop-anezkatyn.cz, kde je
umístìn internetový eshop. Za tøi mìsíce tak uèinilo
2700 potenciálních zákazníkù. Dìkujeme.

www. hluboka.cz
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Mexièané na Hluboké
Bylo to bìhem druhého semestru roku 1991, když jsme se jako mladý mexický pár
pøistìhovali do Hluboké nad Vltavou poprvé. Mìl jsem tu možnost pracovat tady jako uèitel
angliètiny a bìhem této èinnosti jsem mìl to štìstí potkat spoustu bájeèných lidí. Naši rodinu,
která se o nás starala, studenty, sousedy a pøátele. V té dobì to bylo ještì stále
Èeskoslovensko. Jedna skvìlá zemì, která nedávno prošla sametovou revolucí, se
rozhodovala, jestli se rozdìlí do dvou samostatných zemí. Byl to èas, kdy jsem mohl dobøe
vnímat ten hlad po vìdomostech ze Západu, èas, kdy znaèka nebo balení zboží v obchodech
nebyla tak dùležité jako kvalita zboží samotného, èas, kdy jsem od lidí mohl slyšet, že vìdìní
je dùležitìjší než vlastnictví...
A také to byl èas, kdy moje žena otìhotnìla a bylo to také kvùli oèekávanému narození
dítìte, kdy jsme se bohužel rozhodli vrátit zpátky do Mexika kde se pak narodil náš první syn.
Uplynulo více než 18 let a na zaèátku roku 2010 v lednu jsem se vydal na malý výlet spolu
s mým synem Pavlem. Už jako malý chlapec chtìl vždycky vìdìt, proè je jeho jméno tak
odlišné od ostatních chlapcù v Mexiku. A já jsem mu vysvìtlil, že je to speciální jméno, které
dostal díky zvláštní zemi, která se jmenuje Èechy. Byl to skvìlý zážitek vrátit se zpátky, projít
letištì v Praze bez tolika kontrol, výslechù a razítek a kontrol cestovních pasù. Cítil jsem
velkou úlevu.
Bìhem naší tøídenní návštìvy Èeské republiky jsem mohl spatøit, že mnoho ze západních
zvyklostí, napøíklad rozlehlých nakupovacích center a podobnì se tady také objevilo. Ale cítil
jsem úlevu, že Hluboká tolik neutrpìla zásahem téhle komerèní vlny. Pochopitelnì i tady se
udály zmìny. Socha ètyø roèních období se pøestìhovala z
místa blízko kostelu na nové místo vedle policejní stanice.
Masarykova je dnes jednosmìrná ulice v srdci mìsta a zámek
je otevøen celý rok, aby si ho užili všichni návštìvníci.
Hluboká se zøejmì zmìnila i v jiných aspektech, ale já nemìl
možnost si bìhem krátké návštìvy všeho všimnout. Ale je tu
jedna vìc, u které jsme rád, že se nezmìnila. Byl jsem hrdý,
že jsem sdílel s Pavlíkem upøímné vítání od lidí, kamkoli
jsme pøišli. Cítili jsme se upøímnì vítáni, když nás lidi
zdravili v zámku, obchodech, na poštì, na ulici, mùj syn byl
mile pøekvapen, když jsme obìdvali a nìjaký muž vstal od
stolu, aby nás pozdravil a popøál nám hezký pobyt. Pozdìji
jsem zjistil, že to byl starosta. To je nìco, o èem doufám, že
s moderními èasy nikdy nezmizí!
Dìkuji ti, Hluboká nad Vltavou, za nezapomenutelný návrat! Salvador Gomez Espinoza, salgomeze@hotmail.com

Vinotéka vedle radnice
... Nepij, Jano, nepij vodu, voda je ti jen na škodu, napij sa ty radši vína, to je dobrá medicína
Zøejmì nejmladší z rodu majitelù vinoték na Hluboké je Jindøich Petr (20 let), který si 8. bøezna otevøe novou vinotéku v domì vedle radnice. Po celý
otevírací týden od 8. do 13. bøezna jej tam mùžete navštívit, posedìt, popovídat a pøedevším ochutnat zdarma vše, co bude v jeho vinotéce k mání. Dne
18. bøezna slavnostnì otevøe jeho prodejnu Miloš Zeman, nebo bude zároveò sloužit jako kanceláø hlubocké organizace Strany práv obèanù.
Mùžete nám krátce pøedstavit váš podnik?
Vínùm se vìnuji již delší dobu, oficiálnì od
svých osmnácti let, ale pøiznám se, že zalíbení
v nich jsem našel již o trochu døíve. Jak jsem
stále více pronikal do tajù révy vinné, zaèali se
na mì obracet lidé z okolí a byl jsem tak trochu
donucen, k mé nemalé radosti, zaèít vína
prodávat. Ve sklepì bratrova domu v Zámostí
jsem si vybudoval vinný archiv, na Moravì jsem
zaèal spolupracovat s nìkolika vynikajícími
vinaøstvími a octl se v roli tzv. négocianta, což
je v západních zemích oznaèení pro obchodníka
s víny, který je zároveò sommelierem, jenž
mùže díky svým teoretickým znalostem
i praktickým zkušenostem zaruèit plný servis
i nároènìjším zákazníkùm. Pøedpokládá se, že
díky svým obchodnickým schopnostem a úctì
ze strany vinaøù je tento èlovìk schopen zaruèit
ty nejlepší ceny.
Jakým zbožím chcete zákazníky nejvíce
oslovit? V souèasnosti se zamìøuji na dvì
oblasti, Moravu a Moldávii. Z moravských
vinaøství mám v nabídce napø. Znovín,
Moravíno, Kovacse nebo Ilèíka. Tato vinaøství
produkují prvotøídní pøívlastková vína, která se
pohybují v cenové relaci mezi 150 až 200 Kè za
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láhev. Jedná se o vína pro vìtšinu z nás
sváteèní, vyžadující náležitou péèi, vhodná
k podávání v kombinaci s vybranými pokrmy,
nejlépe v pøíjemné spoleènosti našich blízkých
èi pøátel.
Kromì moravských vín se vìnuji také vínùm
moldavským. Z Moldávie dovážím za vydatné
pomoci mého spoleèníka, který pochází pøímo
z hlavního mìsta – Kišinìva, kolekci témìø
deseti vín a nyní i moldavské vinné destiláty
vyrábìné stejnou metodou jako koòaky, jež se
v Moldávii názývají divin, božský nápoj. Pokud
vše dobøe pùjde, pøedpokládám, že zaèneme
dovážet i likéry, sekty a šampaòské.
Moldávie, to zní zajímavì, i když to asi není
zrovna první zemì, která se èlovìku vybaví,
když se øekne víno. Moldávie sousedí
s Rumunskem a Ukrajinou, má velice blízko
k Èernému moøi, pøidejte k tomu pøíhodné klima
s dostatkem sluneèního záøení a fakt, že se jedná
o zemi s nejèistším ovzduším v Evropì,
a nemùžete se divit, že na mezinárodní úrovni
vyniká tato zemì právì v pìstování vinné révy
a ve výrobì vína, tradice vinaøství tam sahá až
do 2 tisíciletí pøed Kristem. Vždy hlavní
vinaøské oblasti Moldávie leží na stejné

zemìpisné šíøce jako vyhlášené vinaøské regiony
Francie – Bordeaux a Burgundsko.
V souèasnosti patøí moldavská republika do
první desítky nejvìtších svìtových producentù
a exportérù vinaøské produkce. Vinná réva se
pìstuje na témìø sto padesáti tisících hektarech
vinic (pro srovnání v Èeské republice máme cca
19 tisíc hektarù vinic) a mezi národními
kulturními památkami Moldavska jsou
jedineèné komplexy podzemních vinných
sklepù. Vìtšinu pìstovaných vín tvoøí nám
známé odrùdy typu Chardonnay, Ryzlink
rýnský, Tramín èervený, Cabernet Sauvignon èi
Merlot, ale nezanedbatelné jsou i místní, vysoce
kvalitní odrùdy jako napø. Plavai, Izabela, Lidia
nebo Feteasca.
Mohl byste srovnat naše vína a moldavská
vína? V Moldávii se kvalita vína hodnotí podle
jiných pravidel než u nás, což je dáno pøedevším
odlišnými zpùsoby zpracování a rozdílnými
klimatickými podmínkami. Moldavská vína jsou
témìø výhradnì sbírána ruènì a nechávají se zrát
v dubových sudech, u nás máte jistotu ruèního
sbìru až u pøívlastkových vín a vína zrající
v dubových sudech jsou spíše vzácností známou
pod názvem barrique. Jelikož je Moldávie jinak
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velice chudá zemì, není zde bìžné investovat do
pøehnané mechanizace a chemie, by je dnes
moldavské vinaøství ve støedu pozornosti
francouzských vinaøských spoleèností, které tam
dodávají nejnovìjší technologie. Kdyby
existovaly normy pro známku »bio víno,«
moldavská vína by je jistì bez problémù
splòovala. Co se týèe chuti, je pro èlovìka
zvyklého na moravská vína zpoèátku nezvyklá.
U bílých vín nenajdete pøísloveènou kyselinku
a jiskru moravských vín, kterou mnozí u bílého
vína oèekávají, pøesto potìší svou lahodností
danou vyšším obsahem pøírodního cukru, jež
my najdeme u našich vín pouze výjimeènì.
Èervená vína jsou však prosycená sluníèkem
projevujícím se v plnosti a výraznosti chuti.
A abych nezapomnìl, moldavská vína jsou
levnìjší, ceny vín základní kolekce, kterou
dovážíme, se pohybují mezi 52 až 54 korunami,
to je cena, za kterou vám v Èeské republice
dobré víno nikdo nevyrobí.
Vy sám jste v Moldávii byl? Víte, že Hlubokou
pøed èasem navštívil sám pan prezident?
Zatím jsem v Moldávii nebyl, ale chystám se
letos, rád bych vidìl na vlastní oèi dva
moldavské svìtové unikáty. Ve sklepích
vinaøského kombinátu Cricova, dlouhých 120
km, 95 metrù pod zemským povrchem najdete
kromì kolekce ètyøiceti originálních druhù vín,
sektù a šampaòských také vinotéku nacistických
pohlavárù, tzv. Göringovu kolekci, èi nejstarší
archivovanou Becherovku na svìtì. Ještì vìtší

sklepy, zapsané také v Guinessovì knize
rekordù, se nacházejí 15 km západnì od
Kišinìva. Patøí spoleènosti Milestii Mici a jsou
dlouhé 200 kilometrù. Ve sklepním komplexu
jezdí v ulicích pojmenovaných po odrùdách
vinné révy auta èi autobusy. To je pro mì nìco
nepøedstavitelného.
Bývalého prezidenta Voronina jsem bohužel
na Hluboké nestihl, hovoøil jsem však s bývalou
premiérkou Graccheani, když zde byla na
služební cestì. Dnes je situace v Moldávii jiná,
komunistický prezident Voronin se vzdal svého
postu a koalice proevropsky a demokraticky
zamìøených parlamentních stran nyní pracuje na
nové ústavì. Moldavané jsou velice pracovití
lidé, mají vlastní jazyk, krásnou pøírodu
a dlouhou a zajímavou historii spojenou
pøevážnì s Rumunskem. Pokud jim jejich
reformní snahy vyjdou, myslím si, že o nich
ještì hodnì uslyšíme.
,A jaký máte vy osobnì vztah k vínu, kterou
láhev si nejradìji sám otevøete?
Víno piji velice rád, jak kvùli chuti, tak kvùli
jeho pøíznivým zdravotním úèinkùm. Je
prokázáno, že v objemu dvou až tøí deci dennì
zlepšuje víno krevní obìh a snižuje riziko
infarktu, to je známý »francouzský paradox« –
dále pøíznivì pùsobí na zažívací trakt, podle
cukernatosti stimuluje èi uklidòuje nervový
systém èlovìka. Já osobnì jej v pøechodných
roèních obdobích používám jako prevenci
chøipky, mám ozkoušené dvì deci èerveného

pøed spaním. Víno by se však mìlo vždy
spojovat s dobrým jídlem, nejlépe s masitou
stravou bohatou na bílkoviny a zeleninou
obsahující vlákninu a vitamíny, které jsou vínem
z krve vyplavovány. Nejradìji si otevøu víno
z našeho sklepa, nejlépe nìjaký pozdní sbìr
z Moravy, v zimì radìji èervené, v létì spíše
bílé. Z odrùd mám rád André, Frankovku,
Sauvignon èi Ryzlink rýnský, to je pravé
chlapské pití.
Chtìl byste ještì nìco sdìlit ètenáøùm?
Protože studuji, nebudu ve vinotéce moci být
dennì, ale alespoò jeden den v týdnu budu
dodržovat. Mimo nìj budu v prodejnì støídavì,
podle volného èasu. Mým pøáním by bylo, aby
si lidé vytvoøili k vínu a dobrému pití hlubší
vztah tak, abychom mohli spoleènì objevovat
jeho krásy. Budu se na vás tìšit a »Na zdraví...«

Prodejna vín
pro malo i velkoodbìratele
Adresa: M asarykova 35,
Hluboká nad Vltavou
Telefon: 732 681 582
Pijme víneèko, dobré, dobré je, a kdo že nám
ho, naleje, naleje, naleje nám ho, svatý Jan,
svatý Jan, požehná nám ho Kristus Pán,
Kristus Pán

Taky už jste se tak tìšili na jaro? Když jsme s fotografem Honzou Pirglem pøemýšleli o bøeznové titulní stranì, napadaly nás rùzné vìci. Ovšem uznejte,
první rozkvetlá poupata, byt provonìný hyacintem, èerstvá pažitka v kuchyni – kdo by odolal? Ale ano, ještì si klidnì zajeïte zalyžovat na hory, ale
v údolí už chceme dýchat jarní vzduch. Tak tady máte historicky první barevnou titulní stranu Zpravodaje a v Zahradnictví pana Duška jsme se zeptali:

Jsou zahradníci na jaøe šastní?
Jsou a tìší se z hezkého poèasí, øíká Jitka Šimonová. Veškerý jarní
sortiment už je na prodej... Naštìstí už poslední dny února byly prozáøené
sluníèkem, sníh mizel a první poslové jara se už vyhøívají venku pøede
dveømi obchodu. Kolem neprojde žádná
hospodyòka, aby nesáhla pro nìjaký kvìtníèek
a ještì po zimì mrzuté a sluncem opilé vèelky se
hladovì dobývají do prvních kvìtù. Vidíte to,
zaèínají se prodávat narcisy, hyacinty, petrklíèe,
ven jsme už také dali macešky, protože je hezké
poèasí. Ano, mùžete je dát do truhlíku za okno,
pokud už bude kolem nuly. Truhlíky už lidé nejsou
líní vysadit tøeba nadvakrát, natøikrát. Napoprvé
petrklíèe do jarních truhlíkù, ty vám pøece
zùstanou, když si je pak po odkvìtu pøepíchnete
pøímo do zahrádky a pak teprve osázíte okna tøeba
muškáty, a na podzim ještì podzimky nebo vøes.
V bøeznu už by nemìl zùstávat zahrádkáø
v klidu, ani za kamny. Má jít do zahradnictví
a nakoupit sazenièky. Urèitì kytièky, potìší vám
oèi – a kdo má skleník a chu, tak už máme malé
salátky, protože sluníèko už má sílu a saláty
porostou, za chvíli budou na prodej i kedlubny.
Hodnì se teï zdobí na velikonoce rùznými
dekoracemi, to taky døíve tolik nebývalo, a je
pravda, že pod sklenìnou støechou zahradnictví
vám oèi budou pøecházet a nevíte, co vybrat. A hle,
tady jsou navíc vyrovnané v døevìných bedýnkách
vína zvuèných znaèek, a nejen z Moravy, najdete tu
i øeckou retsinu èi víno. Možná, když už pøi práci
v zahradì umdlíte, skryjete se s lahvinkou v altánku
a ...

www. hluboka.cz

V zahradnictví jsou dìvèata, která tu dìlají tøicet, ètyøicet let. V zahradì
je jich šest na stálo, na krámì jsou ètyøi a pak se nával práce zjara øeší
brigádníky. Vìtšinou jsou to už staøí známí, aby trochu vìdìli, o èem práce
zahradníka je.
Ve skleníku už zahradnice nakvetly
kolem 40 000 petrklíèù, prodávají se
nejen jednotlivì, ale odvážejí si je ve
velkém i další obchodníci. Najdete tady
staré skleníky, dva ještì jako památku na
schwarzenberské doby, z 60 – 80 let jsou
tady ještì paøníky, to ještì hluboètí
pamatují, že se pro sazenice zeleniny
chodilo pøímo tam. Kdepak jsou ty èasy,
to se braly sazenièky rovnou ze zemì
z paøníkù, dneska už je všechno v
kelímkách. Další skleník je nový, už s
jinou technologií, stavìl ho pan Dušek.
V nìm už jsou zalévací systémy, posuvné
stoly, topení modernì vyøešené...
Když vejdete do skleníku, cítíte už
krásnì prohøátý vzduch, dotyky sluníèka
a vlahé dýchání kytièek, skleník je plný
sazenièek muškátù. První muškáty se už
dìlají kolem Vánoc a teï už jsou z nich
krásné malé støapaté rostlinky. Voskovky,
taky ještì miminka. Muškátky
naøízkované. Surfinie...
To se plochy stolù osejí, pak se
pøepichují mini rostlinky špejlièkami do
menších kelímeèkù, to jsou takové
titìrnosti, to byste nevìøili.
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Malé øízky rostlinek se pøikrývají dìravou
bublinkatou fólií (bude jim tepleji) a zelenou
síovinou s miniaturními oèky (aby je
nespálilo sluníèko). A pak už se pøíroda tuží
sama a vytahuje rostlinky nahoru, jeden
lísteèek za druhým...
Zvenku skleníky napohled nevypadají až tak
velké, ale když se octnete uvnitø a vidíte tu
plochu a spoustu rostlinek, které èekají na
zahradníkovu péèi, je vám jasné, že
v zahradnictví se nenudí nikdo.
Je to léèba šokem, øíká paní Jitka. Mám
ráda kytièky, ale po týdnu ve skleníku jich má
èlovìk až nad hlavu. Horko je tu a nekoneèné,
spoøádanì rovné øady vysetých, vysazených
rostlin, pøepichování... obsah skleníku se otoèí
za léto tøeba tøikrát. A každou rostlinku máme
v ruce tøikrát, ètyøikrát. Když se na jaøe
odprodají první jarní kytièky, tak se zase celé
plochy vysadí letnièkami a jede se nanovo.
A pak už je èas na chryzantémy, Dušièky...
Tak by mì zajímalo, jestli ženy zahradnice
potìší, když jim manžel pøinese domù kytku?!?
Tady asi romantika utichne.
Petrklíèové království. Posuvné stoly, na nich petrklíèe, zalívá se pomocí
èerpadla, automatika žene vodu na stoly, jsou vlastnì obøí truhlíky, naplní
se vodou do urèité úrovnì a rostliny si ji nasají. Pak se zavlažování vypne
a hladina zase klesne. Topí se plynem z velkých ohøívaèù a ještì jsou na
zemi trubice, do kterých se dá vpustit teplá voda pro pøitopení zespoda.
Všechnu zem, kvìtiny, kelímky, kvìtináèe, hnojivo, musíte navozit,
zasadit, rozvozit, rozložit po stolech, poøád hlídat, kontrolovat,
chemicky ošetøit, aby všechny potvory a nemoci utekly, je okolo toho
bìhání... Jsou to velké plochy a když už se nìjaká nemoc chytí, jde to
strašnì rychle, kvìtiny musí být poøád pod pøísnou kontrolou.
Procházíme starý skleník, ještì schwarzenberský – øíká se mu
vinárna, tady se prý pìstovalo víno pro schwarzenberky. Dnes už se
v nìm pìstují kvìtiny. Topilo se v nìm jinak – horkým vzduchem
zespoda stolù a navrch byly pláty eternitu. Pøes léto je tu záhon na
kvìtníky a na podzim se tu sází chryzantémy. Starý skleník se
v devadesátých letech opravoval, ale pøece jen parné vlhko dìlá své,
omítka opadává a stoly jsou krásnì zrezavìlé, rozhodnì však má svùj
romantický pùvab.
V jednom ze skleníkù rostou dokonce dvì broskvonì, krásnì tady
jdou a je jistota, že nenastydnou. Dnes prý mùžete mít doma malé
stromky broskvoní, jablíèek, ve velikosti, která se vejde na terasu. Inu,
zahradníci nám dìlají pomyšlení.

Je to krásné øemeslo, ale musíte se mu vìnovat proto, že vás baví. Soboty,
nedìle služby, zalívat se musí, a nejen když je horko, to musíte jít dvakrát,
je to živá pøíroda. A voòavá. A i když kolem ještì leží sníh, skleníky jsou
plné rozkvetlého jara.
Foto: všechny kvìtiny v bøeznovém èísle: Jan Pirgl

Další pùvodní skleník s rezervoárem vody, a pìknì nahoru posazenými
policemi na kvìtináèe, hezky vysoko pod sklenìnou støechou, zajímavá
konstrukce. Zalívalo se tehdy ještì kropáèky, nahoru šplhalo po
schùdkách a bývala tady množírna. Z historického hlediska zajímavé,
krásné patky kovových stolù, staré dlaždice.
Je hezké, že se v zahradnictví dá porovnat staré a nové, moderna
i nostalgie, a vlastnì nic z toho døívìjšího nepøestává sloužit svému
úèelu. Kytièky pøece potøebují poøád to stejné, dobrou zem, slunce
a vodu a peèlivou ruku zahradníka, i když technika pøece jen pokroèila.
Kvìtinám se dnes dá i rùznì pøisvítit, aby se sluneèný den prodloužil,
ovšem že by se tady nìkde pìstovala marihuana a elektromìr se zbìsile
protáèel, jsme si nevšimli. Všechno se sází ruènì, nasypat zem, zasadit
do kelímku, položit na místo a èeká se až kytky rozkvetou. Pravda je, že
jsem v zahradì 10 let a za tu dobu se taky èasy zmìnily, døív se
neprodávaly tolik macešky, byly to jen kytky na høbitov a teï je o nì
veliký zájem, lidi si s nimi osazují truhlíky. Taky už jsou jiné druhy,
nižší, krásnì barevné. Móda se mìní nejen v oblékání.
A co v zimì, to zahradník leží za pecí a odpoèívá, nebo ne?
A víte, že ne? Už koncem srpna se zaèínají pøipravovat vánoèní hvìzdy,
ty potøebují teplo, jsou ve dvou teplých sklenících. Povolovat, aby mìly
prostor kolem sebe, zaštipovat, poøád je nìco na práci.
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Novinky v Zoo Ohrada

Z receptáøe prodejny U Kozla

V pondìlí 8. února 2010 brzy ráno se
koèkodanùm husarským v Zoo Ohrada narodilo
mládì. Matka ho velmi peèlivì hlídá a neustále
ho drží v náruèi, takže zatím není možné poznat,
jedná-li se o sameèka nebo samièku. V Zoo
Ohrada se od roku 2002, kdy tento druh chová,
narodilo celkem 9 živých mláïat. V roce
2002 chovala jen 2 doèasnì zapùjèené
samice, od roku 2003 už ale trvalou
chovnou skupinu složenou ze zvíøat ze
dvou nìmeckých zoologických zahrad.
První mládì se narodilo v roce 2004.
Èást odchovaných zvíøat odešla v
loòském roce do bìloruské zoo v Minsku.
Zoo Ohrada v souèasné dobì chová tøi
druhy primátù – kromì koèkodanù
husarských jsou to také tamaríni pinèí
a kosmani zakrslí – také kosmanùm
zakrslým, nejmenším opicím svìta, se
v Zoo Ohrada narodila mláïata, ovšem
již na konci minulého roku .
Veterináø vyšetøením potvrdil bøezost
domácí oslice, mládì by se mìlo narodit
koncem února. Pár tìchto zvíøat je poslední vánoèní novinkou naší zoo.
Zima byla v Zoo Ohrada vždy typickým obdobím mláïat domácích koz.
Od vánoc se zde narodila už 3 kùzlata a v nejbližší dobì oèekáváme další.
Bøezí jsou pravdìpodobnì i obì klisny shetlandských poníkù a samice
lamy krotké. Porod mláïat oèekáváme v èervnu a v èervenci. Chovatelùm
v Zoo Ohrada se podaøilo zjistit pohlaví mládìte kusu lišèího, vaènatce
z australské expozice. Mládì už vyrostlo natolik, že bylo možné
odpozorovat bez zbyteèného chytání, že se jedná o sameèka.
Od zaèátku února je v zoo opìt slyšet hlas tokajícího samce puštíka
bìlavého. Tyto sovy hnízdí od bøezna do kvìtna a již v únoru vytváøejí
páry a hledají místo ke hnízdìní. I ostatní druhy sov se ale již pøipravují
na hnízdìní, chovatelé proto pøipravují budky a hnízdní dutiny a podávají
kvalitnìjší potravu doplnìnou i o vitamíny. Její hlavní souèástí se stávají
pøedevším rùzní hlodavci
Krkavci se již pøipravují na tok, samec se projevuje typickými hlasy.
Chovatelé jim do voliéry pøipravili hnízdní podložku a materiál na stavbu
hnízda. Zima je nejvhodnìjší období pro doplnìní párù vrubozobých
ptákù, jejichž samci jsou již v barevném »svatebním«opeøení. Dva samci
èírek dvouskvrnných proto získali nové partnerky a nová samièka pøibyla
také do skupiny morèákù bílých
Zaèíná také období páøení koèek divokých, které trvá obvykle od února
do bøezna. Chovatelé proto spojili páry, které jinak žijí oddìlenì.
Pár aligátorù èínských, který žije v zázemí Zoo Ohrada je snižováním
teploty v teráriu pomalu pøivykán na zimní klid. V povodí øeky
Jang-c-tiang, kde tento vzácný druh v pøírodì žije, totiž musí v zimì jako
jediný druh krokodýla øešit problémy s opravdovým pøezimováním.
Teploty tam v této dobì klesají i pod bod mrazu. Vìøíme, že zazimování
je dùležitým krokem vedoucím k rozmnožení tohoto druhu v naší zoo,
protože naši aligátoøi ale zatím nikdy nezimovali, musí chovatelé
postupovat velmi opatrnì.
Sníh a mráz na èas pozastavil práce na stavbì jihoamerického pavilonu
Matamata Mary patagonské v expozici Koati se nauèily odcházet ze svého
výbìhu po zamrzlém jezírku, jeho bøeh musí chovatelé do oblevy ochránit
plùtkem. Medvìdi v Zoo Ohrada sice neprospí celou zimu, pøesto ale
trochu lenoší a zejména nyní v období mrazù nìkdy jeden dva dny
nevylézají z brlohu. Zato vydry si užívají vody v bazénech dál – pøijïte se
podívat v 10:00 a v 15:00 hodin na jejich krmení. Na snìhu mùžete v
tìchto dnech vidìt tøeba i klokany.
Od 22. ledna do 21. bøezna probíhá ve Støedoèeském muzeu v
Roztokách u Prahy výstava Vetøelci – nepùvodní druhy fauny ÈR, na
kterou zoo Ohrada zapùjèila nìkteré preparáty ze svého vzdìlávacího
centra a také živé želvy nádherné a želvy zelenavé. Zejména americké
želvy nádherné se v poslední dobì objevují èím dál èastìji v naší pøírodì.
RNDr. Roman Kössl, www.zoo-ohrada.cz

Minulý mìsíc jsme si povídali na masové masopustní téma. Nìkteøí èlánek
nemohli doèíst ani do konce a sbíhaly se jim sliny, zøejmì zapracoval
Pavlovùv reflex a chu na masové výrobky byla neodolatelná.
Je sice zøejmé, že pøipravit si pochoutky z vepøíka, tak jak je zvládne
správný øezník, není jednoduché, ale jestli to chcete zkusit, máte možnost.
Inspirace, kterou se øídí v Øeznictví U Kozla, máme od nich laskavì
zapùjèenou. Pokud se vám do samostatné práce nechce, pak si jdìte
nejdøíve ke Kozlùm nakoupit a pak teprve ètìte. Aspoò budete pøesnì
vìdìt, z èeho se právì vaše svaèinka èi veèeøe skládá.

www. hluboka.cz

Lahùdková huspenina
3 kg masa z vepøových hlav, 3 kg masa z kolen, 2 kg vepø. kùží, 2 kg
drobù – srdce, ledvinky, játra, 200 g syrové cibule, 500 g sterilovaných
okurek, 500 g steril. mrkve, 50 ml 8 % octa, sùl, 15 g mletého èerného
pepøe, 10 g celého nového koøení, 5 g bobkového listu, masový vývar 1 l,
vepøové žaludky nebo hovìzí deníky, motouz
Vepøové hlavy a kolena uvaøíme ne pøíliš do mìkka, vytøídíme libové
maso, které nasekáme na drobné úhledné kostky. Mìkké šlachy
a kolagenní èásti jemnì umeleme spolu s uvaøenými kùžemi. Pøecezený
vývar z masa nalijeme do kotle, pøidáme nakrájné maso, nasekanou cibuli,
zeleninu, ocet a sùl. Po pomalém provaøení pøi teplotì 95C po dobu 20-30
min z povrchu odstraníme tuk a výrobek v horkém stavu naplníme do
pøipravených žaludkù nebo deníkù. Huspeninu opláchneme teplou vodou
a uložíme do chladnièky. Krájíme ji na plátky až po vychlazení na teplotu
2 až 6° C.
Èeské jaternice
3 kg podøadnìjších masitých èástí, 1 kg tuèného oøezu nebo ovaru, 1,5 kg
plic a sleziny, 1 kg kùží, 1 kg jater, 1 l masového vývaru, 1 kg bílého
peèiva, 10 až 15 dkg majoránky, 25 g èerného pepøe, 5 g muškátového
kvìtu, 5 g nového koøení, 5 stroužkù tøeného èesneku, sùl, 20 – 25 m
vepøových tenkých støev (obrácených a vypraných), špejle
Vaøené maso a orgány umeleme nebo nasekáme nožem èi kolébkou na
hrubší kousky od 5 do 10 mm. Uvaøené kùže umeleme najemno podobnì
jako syrová játra. Bílé peèivo rozmoèíme v horkém masovém vývaru
a dobøe rozmícháme. Pøidáme mleté maso, játra, kùže koøení. Vše dobøe
promícháme, upravíme konzistenci vývarem a osolíme. Promíchaný hustší
prejt plníme do tenkých vepøových tsøev ruènì – vytlaèováním prejtu
z dlanì prsty do pøidrženého otvoru støeva, pomocí pístových plnièek èi
masového mlýnku s narážecí hubicí. Mìkce naplnìné jaternice
zašpejlujeme a ováøíme ve vodì 90 C asi 10 až 15 min. Uvaøené jaternice
plavou na povrchu. Sbíráme je do studené vody a dochlazujeme je úhlednì
rozložené na platech, roštu nebo èisté režné slámì.
Vídeòské párky
7 kg hovìzího pøedního masa zbaveného loje a vìtších šlach, 3 kg
vepøového tuèného výøezu bez kùží dusiènanová solicí smìs, 20 g pepøe,
5 g nového koøení, 500 g bramborového škrobu, skopové strunky
Pøedsolené hovìzí maso velmi jemnì rozmìlníme, pøidáme koøení, sùl, ve
vodì rozmíchaný škrob. Spojku dobøe rozpracujeme, pøidáme stejnì
umleté vepøové tuèné maso (nebo i tuk) a dílo prohnìteme do poloøídké
lepivé konzistence. Narážíme do skopových strunek, párky oddìlujeme po
15 cm nožièkách. Udíme horkým kouøem.
Vinná klobása
7 kg vepøového libového masa, 2 kg syrové slaniny, 0,5 l bílého vína, 800
g žemlí, 300 ml nízkotuèného mléka, 20 g bílého pepøe, 5 g nového
koøení, 5 g muškátového kvìtu, 2,5 g muškátového oøíšku, trochu
citrónové kùry, sùl, skopová støívka, špejle
Maso umeleme najemno, v bílém vínì rozmoèíme žemle, dobøe je
rozemeleme a vše smícháme a vypracujeme. Postupnì pøidáme mléko,
koøení a sùl. Dílo plníme do skopových støívek, která stoèíme v délce asi
20 cm do spirály a tuto napøíè pøes oba konce støev propíchneme špejlí.
Syrové klobásy vychladíme a do 24 hodin konzumujeme. Na stùl je
pøipravujeme obalené v mouce a opeèené na sádle.
Ladislav Steinhauser: Zapomenté receptury masných výrobkù,
vydavatelství potravináøské literatury z roku 1991
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Pozvánka na výstavu
Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad Vltavou a Oblastní galerie
Vysoèiny v Jihlavì pøipravila výstavu

Pozitivní dezorientace
4. února 2010 – 21. bøezna 2010, Wortnerùv dùm AJG, U Èerné vìže 22,
Èeské Budìjovice. Komentovaná prohlídka ve ètvrtek 4. bøezna 2010 od
17:00 hod. Autor výstavy: Karel Babíèek
Kurátor výstavy pro Èeské Budìjovice: Martin Vanìk
Zmìna je jedinou možnou alternativou... (Bakunin)
Výtvarné umìní nejsou abstraktní struktury, ale "sociální systémy"
postavené na urèitých hodnotách. Úspìšnì je
zmìnit znamená dát stávajícím hodnotám
novou strukturu, nebo vyvinout nové hodnoty.
Kdo "rozbije" stávající, aby vybudoval nové
je v nebezpeèí, že ztratí, to co lidi spojuje
a motivuje, aniž by získal to nové.
Neexistuje termín nadèasové umìní. Umìní
vždy zùstává reakcí na dobu, v níž vzniká
a její problémy. V souèasnosti neexistuje
pøevládající tendence nebo avantgardní teorie
smìøující do budoucnosti.
Pøestala platit pravidla. Ambiciózní teorie
hrozí extrémy individualismu, nebo
globalismu a nemají nárok na všeobecnou
platnost. Znovu nastala doba chaosu a zmìny,
které probíhají, vedou k neklidu. Pøibývají
otázky, na které není odpovìï. Už nejsme
poutníci s jasnì daným posláním,
nepohybujeme se v pøehlednì strukturovaném prostøedí. Stali se z nás
"vandráci hledající Bùh ví co". V chaotické spoleènosti se tradice stává
ještì více nezøetelnou. Bariery mizí a hmota i duch se volnì vznáší v
prostoru. Tradièní struktury jsme doposud využívali k úhlednému tøídìní
do hromádek podle druhu. Tento akt nám pomáhal snížit míru nejistoty.
Svìt kultury byl sada karet a my jsme se jen dohodli, že budeme používat
jeden zpùsob, jak tyto karty vyložit na stùl. Døíve jsme hovoøili o
zmateèném definování a dnes z této chaotické smìsi vytváøíme loga a
slogany - Kultura upøímnosti, Nová normalita, Smrt postmoderny.
Historická role modernismu je nepopíratelná. Je to fenomén vzniklý v
rámci umìní samotného a pomáhal v rùzných formách v prùbìhu 20.
století zdolat nástrahy zakonzervovaných tradic, nacionalismu, rùzných
forem nálepkování v rámci hlavních konveèních proudù. Dnešní umìní je
ohrožováno fundamentalismem, konzumní uniformitou a vlivem sdílených
informací "masifikací". Zároveò souèasné teorie chaosu popírají jakékoliv
lineární interpretace historie a výtvarna – èistou linearitu charakteristickou
pro modernu i èas a dìje bìžící ve smyèkách – postmodernismus. Kultura,
tak jako tøeba i makroekonomické jevy se mìní vlivem globalizace a
sdílených informací a internetu samotného v "síové pøíhody". Nevzniká
postupným vývojem, ale v nahodilých shlucích ve "kmenech" jejichž
spojení jsou náhodná a abstraktní.
Moc kultury, a vždy tomu tak možná bylo, spoèívá v zásobování lidí
sny. Sny, které lidi osloví, vzruší, nadchnou, znejistí. Ve svìtì
rozmanitosti, ve svìtì "kmenù" sny znamenají všechno a nic. Otázka zní,
jak vytvoøit silné sny. Vìk nadbytku pøechází ve svìt emocí a e@mocí.
Divák touží být osloven, touží po pozornosti, touží po autentickém a
hmatatelném zážitku.
Na výstavì "Pozitivní dezorientace" se potkává, možná nahodile
vzniklá, skupina výtvarníkù, možná malý "kmen" spojený sdíleným
regionem, generací, malbou jako médiem a emocemi používanými v malbì
samotné – jako zdroj, jako prostøedek, jako cíl. V rámci hodnocení tvorby
této mladé malby nacházíme spoleèné jmenovatele jedné generace –
jednoho "kmenu". Citlivost umìlcù v pøístupu k realitì, pøání
demonstrovat svou vìkovou a sociální pøíslušnost, zaøadit se do aktuálního
trendu naší výtvarné scény. Jejich variace na zdroje 20. století
multiplované novými výrazovými a technologickými prostøedky rostou
exponencionálnì a vznikající kombinace vytváøí novou, pro mì zásadní,
hodnotu. Malba pak samotná a pro silnou generaci, která právì nastupuje
na lokální výtvarnou scénu, vytváøí novou variaci kulturní komunity,
tvorbu nové popkultury a zároveò pøitom neznamená komerèní degeneraci
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a snahu o masový populismus. Jak jsem již zmínil, novodobí "lapaèi snù"
nechtìjí být manipulováni a "síová kultura" ve všech technologických
formách se stává zase jen informací. Emoce nelze ošidit nebo simulovat.
Autentický osobní zážitek mùže být do budoucna jedním ze základních
pilíøù novì se formující kultury 21. století.
Karel Babíèek
Vystavují: Laïa Gažiová, narozena 1981 Spišská Nová Ves, Slovenská
republika. / Žije a pracuje v Praze. Martin Krajc Narozen 1984 v Praze.
/ Žije a pracuje v Praze. Jitka Mikulicová, narozena 1980, Hustopeèe. /
Žije a pracuje v Praze. Miroslav Polách, narozen 1980 Èeladná. Conrad
Armstrong, narozen 1980 Nairobi, Kenya. Studoval v Praze.
ILUSTRACE: Miroslav Polách, Letní projížïka

Alšova jihoèeská galerie
VÝSTAVY
Hluboká, AJG, jízdárna
stálá expozice : Gotické umìní /
Malíøství a sochaøství, Èeské sochaøství
20. století,
Flámské a holandské malíøství 16.–18.
století
31. 3. – 18. 4. Ve zvíøecí kùži / Výstava
prací žákù a studentù jihoèeských škol.
Èeské Budìjovice, Wortnerùv dùm
4. 2. – 21. 3. Pozitivní dezorientace.
4. 3. / 17:00 hod. – Pøehlídka
5 souèasných výtvarných umìlcù.
Poøádáno ve spolupráci s Oblastní galerií Vysoèiny v Jihlavì.
Komentovaná prohlídka.
25. 3. – 9. 5. Míla Preslová Retrospektivní pøehlídka známé osobnosti
souèasné výtvarné scény. Jedná se o prezentaci fotografických
minicyklù, pøedstavujících ve vìtšinì pøípadù samotnou autorku ( forma
autoportrétù) a její blízké. O pøevzetí výstavy má zájem Galerie
moderního umìní v Hradci Králové.
Slavnostní zahájení výstavy 25. 3. / 17:00
Architektura pro 21. století. Pøednáškový cyklus Ústavu dìjin umìní
FF JU, poøádaný ve spolupráci s AJG
9. 3. / 17:00 Ivan Kroupa / ARCHITEKTURA 1989-2009
16. 3. / 17:00 Martin Rajniš / STAVBY A MÌNÍCÍ SE SVÌT
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
stálá expozice: Nejstarší èeská odborná škola keramická v Bechyni,
Mezinárodní keramická sympozia
Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad Vltavou / ? 387 967 041,
E-mail: ajg@ajg.cz , www.ajg.cz.
Poøady pro školy na objednávku / zimova@ajg.cz
Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG.. Zmìna programu vyhrazena!

h MALÉ ZAMYŠLENÍ h
Jako špaèci
Neustále nadáváme na poèasí. Jednou je moc horko i ve stínu, jindy moc
zima i na sluníèku. Jednou prší málo a musíme zalévat zahrádku, jindy
zase moc a nestaèíme vylévat vodu ze sklepa. Nadáváme, že zase na
Vánoce není sníh, ale když ho napadne víc než pìt centimetrù, je to
kalamita a kdo to má pak uklízet. Ale zaèíná se blýskat na lepší èasy. Sice
se ani pomocí plastické chirurgie nepøedìláme na špaèky (i když nadávat
umíme stejnì dobøe) a za lepším poèasím neodletíme, ale mùžeme zmìnit
zákony. Tøeba se tak doèkáme kromì obecního úklidu snìhu
a protipovodòových zábran obecních rozprašovaèù ve všech zahrádkách,
klimatizovaných ulic, gigantických vysouvacích deštníkù a sluneèníkù nad
celé obce a umìlého zasnìžování o Vánocích. Možná pak pøestanou
nadávat i ti špaèci a dokonce se ani nebudou stìhovat za lepším poèasím.
A i kdyby nepøestali, vždycky jim to ještì mùžeme pøikázat nìjakým
zákonem, ne?
Mgr. Karel Hubinger

Hlubocký zpravodaj | bøezen 2010

h SPORT h Baseball

Ples pøátel baseballu 2010 je za námi
Pøíjemný vstup do nové sezóny zaèal tradièním plesem pøátel baseballu
a softballu. Jako již tradiènì Sokolové uspoøádali ples v Parkhotelu
Hluboká nad Vltavou, a to za doprovodu hudebního orchestru Globus,
vedeným Petrem Píšou. Celé veselení zaèalo osmou hodinou veèerní.
V 8.30 byl ples odstartován tradièním proslovem Davida Šastného
o novinkách pøipravovaných pro nadcházející sezónu. Po oficialitách již
nic nebránilo volné zábavì na taneèním parketu. Klubového pøedtanèení
se letos ujal mužský A-tým. Michael Jackson v podání hlubockých
baseballistù byl opravdu skvìlou podívanou :-)!
Na programu veèera samozøejmì nechybìla ani tombola, taneèní soutìž
a pivní štafeta, kterou letos suverénnì vyhrály softballistky podpoøené
jedním baseballistou. Tìšíme se na další plesové setkání v roce 2011!

Zimní pøíprava v plném proudu
Naši kluci už mají za sebou 3 mìsíce zimní pøípravy. Od ledna se k tomu
pøidaly i páteèní nadhazovaèské tréninky. Systém tréninkù probíhá
v pondìlí od 17:00 do 19:00 hod na Sudárnì a ve støedu od 17:00 do
19:00 hod v Sokolovnì. Tréninkù se pravidelne zúèastní HC - Radek
Drmota, asistent - Jaroslav Duroò a každé pondìlí asistent - Ondra
Konvalinka. Nadhazovaèské tréninky jsou pod vedením zkušeného trenéra
Jakuba Jandy vždy v pátek na Sudárnì.
Letos nás opìt èekají turnaje v Hrotovicích v termínech, první byl
7.2.2010 a další 21.3.2010.
Kluci na trénincích poctivì makají, obèas nás však trápí marodka nebo
nestíháme kvùli škole. Proto prosím všechny hráèe, aby si èas rozvrhli
takovým zpùsobem, že se budou moci zúèastnit všech tréninkù. Urèitì
poèítáme s tím, že nový trenér Jim nám bude pomáhat i na kadetech.
Za tým ml. kadetù
Ondra Konvalinka

Jim Malec na Hluboké!
Americký trenér Jim Malec pøiletìl
do èeské kotliny už v pátek 29.ledna,
a hned v sobotu se vrhl do práce.
Dlouho oèekávaný a avizovaný
pøíchod nového trenéra by mìl
hlubockým baseballistùm pøinést
americký »drajv«, který v posledních
letech lehce utichl, zatímco
probíhala v hlubockém kádru
g e n er a è n í výmì n a. Ligo ví
baseballisté si prožili svou nejlepší sezónu v roce 2004, kdy hráli
tuzemskou Extraligu. Od té doby se pravidelnì umisují v horní polovinì
Èeskomoravské ligy, když v posledních dvou letech byl v jejich
výkonnosti znatelný pokles. Tým byl doplnìn o klubové talenty z øad
dorostlých juniorù, kteøí spolu se zkušeným jádrem budou tvoøit osu týmu,
který chce pod vedením ambiciózního amerického trenéra stoupat
výše.
Jim Malec je mladým trenérem, který dlouhodobì pùsobí
v americkém systému univerzitních a støedoškolských soutìží, má za
sebou angažmá v rakouské lize i Holandsku. Kauè má podepsaný
kontrakt do konce sezóny, vedení klubu si od nìj slibuje pozdvihnutí
úrovnì tréninkù a následnì zápasù jak v mužské kategorii, tak i v
mládežnických soutìžích. Malec pøiletìl i se svou snoubenkou a
bude bydlet v hlubockém Parkhotelu.
Jakub Janda

prezentace, výroba brožury »Týden v jižních Èechách« a nákup poèítaèù
vèetnì základního vybavení a SW. Realizace tohoto projektu výraznì
pøispìje k rozšíøení nabídky služeb jak klubu, tak areálu. Konkrétnì se
bude jednat napøíklad o internetové wifi pøipojení s rozsahem po celém
areálu, veøejný poèítaè s internetem a 4 nové webové kamery, pøièemž
jedna z nich bude neustále snímat pouze baseballové høištì. Kvalita
rozlišení obrazu u tìchto kamer je natolik kvalitní, že bude možné sledovat
zápasy na internetu!
Další dùležitou novinkou je vytvoøení webu www.sport-hluboka.cz.
V rámci tohoto portálu vzniknou nové stránky hlubockého baseballového
a softbalového klubu, Sportovnì relaxaèního areálu, Adrenalin parku,
sportovní nabídky mìsta Hluboká a komplexní sportovní nabídky regionu
jižních Èech. Od 1. 3. 2010 se v celých jižních Èechách rozbìhne
prezentace portálu, a to na billboardech, vozech MHD, v tisku a v radiu.
Obsahem projektu je také vytvoøení brožury »Týden v jižních Èechách.
Tento materiál bude obsahovat vždy 7 tipù konkrétních výletù, a to ve
variantách jaro/léto a podzim/zima. Náklad brožury je 150 000 ks, které
budou distribuovány do informaèních center v jižních Èechách.
David Šastný, pøedseda klubu

Letošní turnaje na Hluboké
Turnaje v Hluboké nad Vltavou v roce 2010 (38kB) I v letošním roce jsme
si pro baseballovou a softbalovou veøejnost pøipravili plný kalendáø akcí.
Z klubových turnajù je v nabídce hned ètveøice akcí na jihu Èech.
Spring Cup 2010 Prvním turnajem bude jarní Spring Training Cup,
kterého se zúèastní 4– 5 týmù. Ve dnech 10.– 11. dubna se na Hluboké
odehrají poslední pøípravné zápasy pøed ostrým startem Èeskomoravské
ligy. Úèast zatím potvrdila domácí Hluboká, Tøebíè a Tempo Praha. Úèast
zvažuje maïarský mužský národní tým. Místa jsou ještì volná, více
informací v letáku.
Mezinárodní hry pøátelství – žáci 2010. Maratón letních klubových
turnajù odstartuje Mezinárodní turnaj žákù, který je v plánu mezi 2. a 4.
èervencem. Realizaèní tým Hluboké se v souèasnosti snaží na turnaj dostat
zahranièní celky, úèast èeských klubù je témìø jistotou. Hlubocký areál má
už zkušenosti s vrcholovou evropskou mládežnickou akcí, když se na jihu
Èech již dvakrát konalo Mistrovství Evropy žákù a letoøe mùžeme tìšit již
na tøetí klání nejlepších evropských baseballistù do 12 let.
Mezinárodní hry pøátelství – ženy 2010. Mezi 9. a 11. èervencem si
pøijdou na své fanoušci jemného pohlaví, když se budou ve Sportovním
areálu konat Mezinárodní hry pøátelství žen. Po loòské úspìšné premiéøe
by se poøadatelé chtìli opøít i o zahranièní celky. Místa jsou ještì volná,
více informací v letáku
Mezinárodní hry pøátelství – muži 2010. Prázdniny plné baseballu
vyvrcholí pøi Mužských hrách pøátelství, když se mezi 30. èervencem a 1.
srpnem na Hluboké utkají domácí Kardinálové s pravdìpodobnì
mezinárodními soupeøi, organizátoøi jednají s týmem z Chorvatska, který
se zúèastnil turnaje vloni, úèast zvažuje i maïarský mužský národní tým.
Jakub Janda

Klub získal dotaci
Obèanskému sdružení hlubockého baseballového a softbalového
klubu se podaøilo získat dotaèní podporu z Evropského fondu pro
regionální rozvoj na projekt „Vybudování webového a informaèního
systému CR pro Sportovnì relaxaèní areál Hluboká nad Vltavou“.
Souèástí projektu je vytvoøení informaèního systému ve formátu
webových stránek www.sport-hluboka.cz a jeho
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PANORAMA
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit
od 8.00 – 10.00 hodin, nebo 1 hodinu pøed
zaèátkem pøedstavení.
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout
nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem
pøedstavení, poté budou uvolnìny k prodeji !
tel. + fax: 387 966 170

Biograf
Støeda 17. bøezna – Kawasakiho rùže. ÈR
2009. Drama. Kdo udával STB? Hrají: Lenka
Vlasáková, Daniela Koláøová, Martin Huba.
Režie: Jan Høebejk. Pøístupný. V 19. hod.
Dìtské pøedstavení
Støeda 24. bøezna – Alvin a Chipmunkové
2. USA 2009. Pohádka. Alvin, Simon a
Teodor potkají nové kamarády. 18.00 hod.
Režie: Betty Thomas. Pøístupný – èeský
dabing!!!
Støeda 31. bøezna – Princezna a žabák. USA
2009. Pohádka. Walt Disney pøináší pøíbìh
žábáka, jenž se chce stát èlovìkem …
Režie: Ron Clements, John Musker.
Pøístupný. 18.00 hod.

Komorní scéna
støeda 10. bøezna – Cestujeme ... Nový
Zéland. Dr. Ray Johnson – øeditel
Mezinárodní školy (pøekladatelka Dana
Deanová). 17.00 hodin.
Zasedací síò Mìstského úøadu.

Foto: z komedie Letos se rajèatùm nedaøí.
pátky a soboty 5. a 6. a 19. a 20. bøezna
VRAŽDY A NÌŽNOSTI
Divadlo Hluboká v produkci Zdeòka
Pikla
Divadelní pøedstavení – komedie
19.00 hod.

pátky a soboty 13. a 29. a 30. bøezna
LETOS SE RAJÈATÙM NEDAØÍ
Obèanské sdružení KØÍŽžáci
Divadelní pøedstavení – komedie
19.00 hodin
Novì jsme naplánovali DERNIERU pro
dùchodce na 9.4.2010.
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