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Automobil Praga V. Prokeše. Hluboká nad Vltavou. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net.
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h ÚVODNÍK h
Snad opravdu tentokrát budou volby. Snad opravdu ještì budou svobodné. Snad pùjdeme všichni volit. Snad budeme volit s èistým
svìdomím. Snad si vzpomeneme na své pøedky. Snad si pøedstavíme naše dìti. Snad se budeme tìšit na budoucnost našich vnukù.
Snad...
Tomáš Garrigue M asaryk, otec
– Iluze máme každý, ale je otázka, mám-li vìdomì
dìlat nìkomu iluzi, to jest lhát.
– Nebát se a nekrást!
– Jen a jsou spory,
ale a se bojuje s rozumem a poctivì.
– Násilná revoluce branná nebrání politické svobody,
naopak je poškozuje.
– Práce je to, co nikdo nechce dìlat.
– Øekni mi, co èteš, a já ti øeknu, kdo jsi.
– Škodit a pøekážet dovede i nejhloupìjší èlovìk.
(o èeských komunistech bránících zakládání legií v Rusku)
– Šastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šastný je ten,
kdo dovede poctivým úsilím zèásti uskuteènit své ideály.
– Vùdcem dobrým bude ten, kdo dovede sloužit a kdo cítí,
že sám je veden a veden být chce.
– Vzdìlání není pouhým nashromáždìním jednotlivých vìdomostí,
jako tìstem není mouka, voda, sùl, kvasnice atd. dohromady
naházené.
– Zejména malý národ má svatou povinnost vychovávat si pokolení
silné a mužné – silné a mužnost ducha, tìla jen èistota zabezpeèuje.
– Tož demokracii bychom už mìli, teï ještì nìjaké ty demokraty.
– Vy jeden, každý musíme snést mínìní druhého. Demokracie
znamená diskusi.
– Demokracie znamená, že každý obèan mùže øíct po vzoru
francouzského monarchy: »Stát jsem já.« Nebo skromnìji: »I já
jsem stát.«
– Komunism je možný, ale jen mezi bratry, v rodinì nebo
v náboženské a v pøátelské obci; mùže být udržen jen opravdovou
láskou. Nepøijímám tøídního boje.
– Byl jsem ètyøikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi
to dává legitimaci, abych Vás poprosil a celý národ èeskoslovenský
i spoluobèany národností ostatních, abyste pøi správì státu
pamatovali na to, že státy se udržují tìmi ideály, z nichž se zrodily.
Sám jsem si toho byl vždycky vìdom.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h
BLAHOPØÁNÍ
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci dubnu 2010 oslaví významná výroèí
Hájek Karel
Dobiášová Terezie
Kabele Jiøí
Samcová Božena
Šantorová Marie
Smrž Jiøí
Šenbauer Jiøí
Cinklová Hedvika
Mašková Jaroslava
Sedláèková Emila
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Do dalších let pøejeme dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Kristýna Edlová
Jan Kálal
Erika Lois Edwardsová
Anetta Romi Køížová
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Munice
Hluboká
Hluboká
Hluboká

Linda Jùzová
Hluboká
Daniel Koøánek Hluboká
Marie Tupá
Hluboká
Natálie Klabouchová Hluboká

– Mravnost je pomìr èlovìka k èlovìku.
– Kniha je nejlepším pøítelem. Jsme knihami spojeni s duchem
všech národù a dob.
– Láska ukazuje èlovìku cíl jeho života. Rozum ukazuje
prostøedky, jak jej uskuteènit.
– Opravdová láska k národu je vìc velmi krásná; u slušného
a èestného èlovìka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho
nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do svìta svou lásku
k ženì a rodinì.
Jan M asaryk, syn
– Pravda vítìzí, ale dá to fušku.
– Demokracie, to je záležitost výchovy.
– Volnost je velká vìc a pøíjemné je bydlet ve volné zemi.
– Demokracie je rovnost, a to znamená, že každý musí taky
akceptovat stejná pravidla hry. A nejenom to. Ony také metody
politického boje mohou být všelijaké, ale musí zùstat v rámci
nejzákladnìjší slušnosti.
– Lidé nedovedou žít. Musí se je nauèit žít. Musí se je nauèit, že
všecko, co se dìje a co se stane v jejich vesnici zrovna tak jako ve
svìtì, je jejich starost. Že jsou za to za všechno odpovìdni. Musí
se je nauèit, že se vìci nesmí nechat v rukou hrstky profesionálních
politikù, protože to mohou být zlodìji, gauneøi, dobrodruzi,
hrdloøezové, kariéristi a kšeftaøi se životy celých folkù.
– Praotec Èech, dej mu pánbùh vìènou slávu, byl vùl. Tolik
pìkných míst na svìtì – a on pak se musel zastavit zrovna tam, kde
se zastavil a posadil nás mezi Nìmce a Rusy. Vùl.
– Lidi nejsou andìlé. Kdybych byl všemohoucí Pánbùh, tak bych
nechal i andìlùm sem tam nìjakou tu chybièku. On to asi taky
udìlal. Jinak by ráj musel být náramnì nudné místo.
– Èlovìèe, mysli trochu na druhé. Nemysli si, že jenom ty jsi
dùležitý. Na každém záleží zrovna tolik, jako na tobì.
– Lidi jsou blázni. Aspoò vìtšina lidí. Dìlají vìci, které vùbec
nechtìjí dìlat, a nedìlají, na co mají chu.
– Pamatuj si, že dokud budeme generálùm platit víc než uèitelùm,
nebude na svìtì mír.
Opustili nás
Marhounová Marta
Brož Jaroslav
Køíž Václav
Havlíèek Oldøich
Krejèí Karel
Pešl Ladislav

Hluboká
Hroznìjovice
Purkarec
Bavorovice
Hluboká.
Hluboká

OZNÁMENÍ
Anglická konverzace na Mezinárodní škole Townshend
zaène až 19.4.2010, protože jsou ve škole prázdniny!
 Hledáme babièku, hodnou starší paní, které se stýská po
vnouèatech a mì a mé 8 leté dceøi by èásteènì nahradila babièku s
obèasným pohlídáním dcerky, pokud bych musela do práce. Mohu
též pomoci protislužbou – odvézt k lékaøi èi pomoci s nákupem.
Zn. Vzájemná pomoc. ? 602 943 847
 Daruji do dobrých rukou štìòata dlouhosrstých
jezevèíkù (pejsci). Václav Kabourek, Purkarec 46
? 604 403 563
Hlubocký zpravodaj | duben 2010

h ZPRÁVY Z RADNICE h
ze zastupitelstva mìsta
O Zastupitelstvo projednalo návrh
rozpoètu na rok 2010. Èlenové byli
seznámeni se zmìnami, ke kterým
d o š lo n a z á k la d ì d o p lò k ù a
pøipomínek. Rozpoèet byl podrobnì
tvoøen nìkolik mìsícù, byl projednán
v radì, odsouhlasen finanèním
výborem. Zastupitelé byli seznámeni
s nutností poøídit nové auto pro
dopravu jídel pro DD, MŠ a obèany
v èástech mìsta – obcích. Bylo vzato
na vìdomí s tím, že MÚ provede
výbìrové øízení a návrh bude znovu
pøedložen.
O Zastupitelstvo se zabývalo smìnami
a pøevody pozemkù, návrhy týkající se
územního plánu atp.
O Mìsto podalo Státnímu fondu
životního prostøedí žádosti o dotace:
I) odbahnìní rybníkù Hvìzdáø Velký
a Malý II) Domov dùchodcù – Snížení
energetické nároènosti
a v rámci grantových programù
Jihoèeského kraje:
I) Projekt v dovybavení MŠ Hluboká
nábytkem II) Obnova drobné sakrální
architektury v krajinì – oprava kaple
Munice
O Pan starosta informoval zastupitele
o plánu výstavby pravobøežní cyklo stezky z ÈB na Hlubokou. Jednalo by
se o stezku se zpevnìným nikoli však
asfaltovým povrchem. O stavbì je
v souèasnosti jednáno a je vytváøena
projektová dokumentace.

Opravy sekaèek,
zahradních traktùrkù,
pøevodovek, stavebních strojù,
motorù – Honda, Vari, Tera, MF –
70, Tecumseh, Brigs Stratton
Jiøí Zajíc, Kostelec 40,
? 604 852 601

ROB k.s.
prodej a servis
èerpadla, vodárny...
zahradní technika, sekaèky...
ROB k.s. Riegrova 71,
370 01 Èeské Budìjovice
tel: 387 311 150,
prodejna 387 949 316
pracovní doba 7– 17 hod od 1.5.
i v sobotu 9– 11 hod
www.robks.cz info@ robks.cz

www. hluboka.cz

Spolek pøátel Velikonoc v Linci
Na pozvání Spolku pøátel velikonoc z Lince jsme 20. bøezna já
a vnuèka Kateøina, odjely do rakouského Ennsu. V budovì zámeèku,
kde døíve sídlila armáda, byla Velikonoèní výstava.
V celém areálu byla k vidìní rùznì zdobená vajíèka, perníèky, øezbáøi,
práce s pergamenem, keramici i kameník. A mezi tìmito všemi
výtvarníky ze støedu Evropy jsme byly my dvì s vajíèky vyšívanými
rybími šupinami. Vzhledem k tomu, že s tímto spolkem již spolupracuji øadu let, zaèala jsem
vajíèka dìlat jen kvùli nim. Protože je to rarita, mám povoleno dìlat na umìlá vejce, tak
nemusím koukat na to, že mi pøed dodìláním praskne. A letos poprvé už se mnou vyšívala
i vnuèka. Jako sponzorský dar jsme od firmy Turi obì dvì dostaly kroj. Já jednobarevný, aby
šel vyšít šupinami a vnuèka dìtský. Kroj má sice nìmeckou podobu, ale se šupinami to nevadí.
Že jsme Èešky každý poznal podle pìkné jmenovky, kterou nám pøipravil pan tajemník Jan
Piskaè. A nebylo snad jediného návštìvníka, který by neøekl: Aha, to je ten krásný zámek!
Vždyt´Enns je asi tak daleko jako Praha, tedy kousek. Návštìvníkù bylo hodnì, ale co mì vždy
pøekvapuje, starší pánové. Milí, usmìvaví, se zájmem o vystavené vìci. To u nás moc neznám.
Vùbec jsem nelitovala vynaložených penìz, na to už jsme sponzora nemìly, nocleh i místo si
platili všichni sami. Vnuèka poznala, jaké to je, celý den sedìt, ukazovat jak se šupinami vyšívá,
povídat si pøitom s lidmi, nemít èas se ani najíst, veèer padnout do postele a ráno nanovo.
Nevím jestli jsem ji naopak – místo toho, abych ji povzbudila k práci – vlastnì neodradila. Ale
všichni okolo ji chválili, jak je šikovná, tak èas ukáže... Ludm ila Dom inová

Pokání
Koneènì je zima za námi a jaro nám mává rašícími pupeny keøù a stromù. Jaro probouzí
pøírodu, urèitì i nás. Èasto pøitom zapomínáme, že jsme její souèástí, z jejích chemických
prvkù jsme složeni i my. Pokud se dokážeme (obèas) odpoutat od nezbytné materiální funkce
života – myslím tím duchovní odpoutání – staèí se napøíklad v sedì, v køesle èi na pohovce,
podívat na kaštanovou vìtvièku ve vodì vázy. Lepkavé pupeny bìhem týdne, v teple pokoje,
puknou, na jemnì chlupatých tyèinkách vyraší drobné zelené lísteèky. Tak se k nám pobízivì
naklánìjí, že nás jejich nevinnost dojme k jemnému pohlazení. Uvìdomíme si pøitom zázrak
zrození a nadìji na splnìní urèeného úkolu daného pøírodou? To mne pøivádí ke zpytování
svìdomí, a nemusí to být v kostelní zpovìdnici. Co jsme každý z nás udìlali, a dìláme, zlého
èi dobrého naší pøírodì, které vdìèíme za náš život! Kdo si myslí, že ona »všechno snese,« a že
naše osobní jednání jí nepomùže, je na velkém omylu!
Nehleïme na celosvìtové problémy nièení pøírody (bohužel), dívejme se kolem sebe!
Potom urèitì poznáme – každý z nás – že máme nìjaký høích. Tady, pro spravedlivého èlovìka,
je na místì POKÁNÍ. Slib, že se polepšíme! Potom nám mávající kvìty keøù i kvìtin budou
odmìnou!
František Kvapil

K vìci: Protihluková zeï
Podle mých informací byla iniciována výstavba protihlukové zdi v hlubocké lokalitì Pod
Hùrkou, jež má za úkol chránit nejen budoucí novou zástavbu, ale podle mého i protilehlou
stranu se starou zástavbou, by jen do urèité míry. Na této východní stranì silnice, pøímo proti
zdi, stojí ètyøi domy, vèetnì našeho. Zajisté pochopíte, že veškeré dìní na stavbì nás zajímá.
Oceòuji proto použití speciálních profilovaných panelù pøi stavbì, které mají pohlcovat znaènou
èást zvukové energie zpùsobované projíždìjícími motorovými vozidly. To samozøejmì prospívá
i východní volné stranì silnice.
V poslední dobì však stavební firma pøipevnila na stìnu reklamní poutaèe informující o svojí
existenci nabídkou volných parcel. Tato hladká plocha sice zabírá jenom necelé dvì pole
profilovaných panelù, avšak, co mne znepokojuje, je potenciální nebezpeèí, že podle latinského
exempla trahunt dojde k nekontrolovanému pøipevòování dalších reklam a jiných poutaèù na
silnièní stranu zdi. Tu se nabízí možnost zneužití plochy v probíhající volební kampani, kdy
mùže chybìt síla a snad i vùle zjednat nápravu. Netøeba uvádìt, že takto polepené plochy by
svými odrazovými úèinky rušily ochrannou funkci stìny a nejen to, hluk by ještì narostl.
Pøi této pøíležitosti chci upozornit i na potøebu bránit zbyteènému nárùstu exhalací provozem
motorových vozidel. Není žádným tajemstvím, že na uvádìném úseku silnice dochází velice
èasto až k nìkolikanásobnému pøekraèování rychlosti projíždìjících aut a hlavnì motocyklù.
Oèekávám proto, že snížená rychlost do 50 km/hod. bude brzy zavedena i smìrem do Èeských
Budìjovic, nikoli pouze od Týna nad Vltavou. Již i proto, že v severní èásti bude fungovat
pøístup do areálu.
Rád bych, aby mùj dopis byl brán jako dobøe mínìné rady, které po pøijetí pøíslušných
preventivních opatøení zabrání možnému znehodnocení funkce protihlukové zdi.
Ing. Miroslav Zahradka
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prvním jarním úplňku (letos byl prvním
jarním dnem 20. březen, Měsíc se ocitne
v úplňku 30. března a tak velikonoční
neděle splňující výše popsané pravidlo
nastane 4. dubna).

Foto: Jan Pirgl

Za první jarní den byl pevně stanoven
21. březen, což se nemusí shodovat s astronomickým
výpočtem
jarní
rovnodennosti, která může díky skokovým úpravám kalendáře pomocí přestupných dnů nastat až o dva dny dříve
či později. Z uvedeného vyplývá, že připadne-li úplněk na 21. března a tímto
dnem je současně sobota, následující neděle 22. března je již nedělí velikonoční.
Je to současně i nejrannější datum, na
které může velikonoční neděle připadnout. To je jedno z určujících
pravidel. Další pravidlo pak stanoví, že
nejzazší datum Velikonoc může být 25.
dubna. V případě, že by první jarní
úplněk připadl na 19. dubna a tento den
byla současně neděle, vyšlo by datum
velikonoc až na 26. dubna. Protože toto
není přípustné, přesouvá se úplněk o jeden den zpět (na 18. duben) a velikonoční nedělí se pak stane již 19. duben.
Ve dvacátém století tento případ nastal
v roce 1981.

PROČ SE VE LIKONOC E SLAVÍ
PO PRVNÍM JARNÍM ÚPLŇKU?
Velikonoční svátky patří k nejstarším
svátkům vůbec. Jejich základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového
vegetačního období, v přeneseném
slova smyslu vítězství života nad smrtí.
Tyto svátky jara byly slaveny různou formou už u starých Slovanů a Germánů. Jako významné a již nábožensky
organizované svátky se objevují poprvé
u Židů. Byly to svátky přesnic (pascha)
slavené na památku vysvobození Izraelitů z Egypta vždy čtrnáctého dne měsíce
Nissanu. Svátek pascha (hebrejsky pesah
= přejítí, ušetření) je oslavou toho, že
Hospodin, když hubil prvorozence v Egyptě, přešel a ušetřil domy Židů, které
byly označeny krví beránka. Podle bible
byl Ježíš ukřižován bezprostředně před židovským svátkem Pesach, což je oslava
Mojžíšova exodu z Egypta. Slavení svátStrana 4

ku Pesach začíná čtrnáctého dne jarního
měsíce Nissan. A protože židovský měsíc
začíná s novým Měsícem (tzv. novem) na
obloze, tak čtrnáctý den měsíce následuje bezprostředně po měsíčním úplňku.
Velikonoce, jako svátky umučení a vzkříšení, patří k základním křesťanským pohyblivým svátkům. Ostatní pohyblivé
svátky se odvozují vždy od data velikonoční neděle. Způsob určení dat
křesťanských Velikonoc byl stanoven na
ekumenickém koncilu v maloasijské Niceji roku 325.
Podle církevní historie připadlo utrpení
Kristovo na dobu, jež následovala po
jarní rovnodennosti a současně mu předcházel jarní měsíční úplněk.Toto
pravidlo bylo vzato za základ
a křesťanské Velikonoce (velikonoční neděle) se slaví vždy první neděli po

Jak je ale možné „přesunout“ měsíční
úplněk?
Astronomický
výpočet
okamžiku měsíčního úplňku pochopitelně přesunout nelze. Církevní počty
však nepracují s reálnou fází Měsíce,
ale s tzv. církevním (cyklickým) měsícem, který se dlouhodobě shoduje s reálnými měsíčními fázemi, v konkrétním
případě se ale může od skutečné měsíční
fáze poněkud odlišovat. Protože určení
církevního měsíčního úplňku je v podstatě určením „administrativním“, lze jej
též i administrativně přesunout.
Ani tím však komplikace nekončí. Další
pravidlo vymezující datum velikonoční
neděle praví, že v jedné devatenáctileté
periodě tzv. zlatého čísla nesmí být velikonoční neděle dvakrát v nejzazším
přípustném datu, tj. 25. dubna. Tento případ nastal ve dvacátém století v letech
1943 a 1954, které patří do jedné a téže
periody začínající rokem 1937 a končící
rokem 1956. V roce 1943 se Velikonoce
slavily 25. dubna, v roce 1953 se však
velikonoční neděle přesunula o týden dopředu na 18. dubna. Na mezní data však
připadají Velikonoce jen velmi zřídka.
Převzato z http://www.hvezdarnapv.cz/

Na fotografii propracovaný velikonoční
motiv z dílny Jany Pulcové z Hluboké
nad Vltavou (technika - šustí, voskem
malovaná skořápka, velikost 6 cm).
Hlubocký zpravodaj | duben 2010

h MÌSTSKÁ POLICIE h
Strážníci mìstské policie se v minulých mìsících mimo
pravidelné hlídkové èinnosti a bìžného øešení pøestupkù
zabývali i tìmito událostmi:
28.1. øešili stížnost na vozidla bránící úklidu snìhu
3.2. kontrolovali neobydlené objekty v Tøeboòské ulici
11.2. zjišovali majitele materiálu neoprávnìnì uloženého na centrálním
parkovišti
12.2 kontrolovali se sociálním odborem skupinu bezdomovcù v objektu
v Tøeboòské ulici
13.2. vykázali z Penny – marketu bezdomovce obtìžujícího nakupující
obèany
19.2. spoleènì s PÈR provedli kontrolu mladistvých na diskotéce +
veøejný poøádek
26.2. zjišovali majitele vozidel pøekážejících v køižovatce Nerudova –
Švermova, øešili napadení pøed DDC a s podezøením na trestný èin vìc
pøedali hlídce PÈR, poté ještì na témže místì zajistili vypnutí pøespøíliš
hlasité muziky v autì
5.3 øešili zneèišování veøejného prostranství, pachatel zneèištìní odstranil
9.3. øešili ve spolupráci s MÚ neoprávnìnou tìžbou døeva u Líšnice
10.3. pomáhali hlídce PÈR zjišovat škody po noèním vandalství
11.3. zajistili odchyt dvou volnì pobíhajících psù (doga, jezevèík)
13.3. zabránili vandalovi v nièení majetku mìsta, pachatel se však staèil
schovat na diskotéce
17.3. pomáhali hledat zabìhnuté psy

Upozornìní pro cyklisty a bruslaøe
Blíží se o pìt cyklistická a bruslaøská sezóna. Chceme proto pøipomenout
nìkteré povinnosti a práva týkající se tìchto sportovních úèastníkù
silnièního provozu. Porušení tìchto pravidel mùže høíšníka vìtšinou pøijít
až na 2 000 Kè.
Osoby pohybující se na koleèkových bruslích jsou považovány za chodce
a proto pro nì pøevážnì platí stejná zákonná ustanovení, napø.:
– povinnì užít chodníku, stezky pro chodce, pøípadnì levého okraje
pozemní komunikace
– neohrozit ostatní chodce
– povinnì užít znaèeného pøechodu pro chodce, nadchodu nebo podchodu
jsou-li blíže než 50m

– pøecházet komunikaci tak, aby neohrozil sebe nebo ostatní úèastníky
provozu
– na pøechodu pro chodce jít vpravo
– osoby na koleèkových bruslích nebo lyžích smí užít stezku pro cyklisty
(ostatní chodci ne!)
Cyklisté jsou osoby pohybující se na jízdním kole i na kolobìžce.
Protože se mohou pohybovat i po vozovce, kromì zvláštních ustanovení
pro cyklisty se na nì vztahuje i øada povinností urèená pro øidièe
napø.:
– nebýt pod vlivem alkoholu èi jiných návykových látek,
– vìnovat se plnì øízení,
– musí dát pøednost chodcùm na pøechodu pro chodce,
– nesmí pøi jízdì držet telefon ani kouøit
– musí znát pravidla pro jízdu na vozovce a dopravní znaèky (køižovatky,
zmìna smìru jízdy, dávání pøednosti,…)
– povinnì užít k jízdì stezku pro cyklisty je-li zøízena a vyznaèeného
pøejezdu pro cyklisty POZOR!: cyklista na tomto pøejezdu nemá stejnou
pøednost jako chodec na pøechodu!!! – platí zde stejná pravidla jako pøi
pøecházení mimo vyznaèený pøechod pro chodce
– nesmí jezdit vedle sebe
– smí podjíždìt stojící nebo pomalu jedoucí vozidla z pravé strany
– do 18 let je povinná helma
– dìti mladší 10 let mohou jet jen v doprovodu osoby starší 15 let – to
neplatí na chodníku, stezce pro cyklisty a v obytné a pìší zónì
– na jednomístném kole smí jet jen jedna osoba – mimo pøepravování
osoby mladší 7 let na pomocném sedadle, ale opìt jen osobou starší 15 let
– cyklista nesmí jet bez držení øídítek, vést za jízdy druhé kolo, vozík nebo
zvíøe (psa), vozit pøedmìty ohrožující jízdu nebo ostatní úèastníky provozu
– musí mít pøi jízdì obì nohy na šlapadlech
– musí mít za snížené viditelnosti (nejen za tmy) rozsvícení svìtlomet
s bílým svìtlem dopøedu a èerveným svìtlem dozadu (za urèitých
podmínek mohou být nahrazeny blikaèkami stejné barvy)
– POVINNÁ VÝBAVA (mimo jiné): bílá odrazka vpøedu, èervená
odrazka vzadu, žluté odrazky ve výpletech kol a na šlapaèkách
Chceme zde apelovat zejména na rodièe dìtí, aby se snažili své ratolesti co
nejvíce chránit povinnou výbavou a obdobnì ji aplikovat i pro jízdu na
kolobìžce a bruslích (aè to není povinné). Zdraví máme jen jedno a
ušetøené peníze za helmu a chránièe se mohou vymstít zbyteènou pokutou,
bolestí èi psychickou újmou a v horším pøípadì i vážným zdravotním
poškozením.
Za MP Hluboká nad Vltavou, Mgr. Karel Hubinger

Pozvánka do Lovecké
chaty
2.– 5. dubna

Velikonoèní pokrmy
našich babièek
14.–16. kvìtna
Ochutnejte Loveckou chatu
– Nový jídelní lístek
Rezervace: 387 006 200
Více informací na:
www.parkhotel-hluboka.cz

www. hluboka.cz
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Centrum Hluboké v prostoru ulice
Masarykova se zaèíná mìnit,
oživovat a dotváøet. Stávající,
architektonicky ne pøíliš zdaøilý
objekt prodejny Jednoty bude
kompletnì odstranìn a na jeho místì
vyroste zcela nový objekt s byty a menším obchodním centrem,
které rozšíøí služby obyvatelstvu v historickém jádru mìsta.
Spoleènost Real-Treuhand Reality
a.s. prostøednictvím své projektové
spoleènosti Hluboká City Centre s.r.o.
je investorem této nové a pro daný
prostor pøínosné výstavby. Jedná se
o spoleènost ze skupiny
Raiffeisenlandesbank Horní Rakousko,
která pùsobí na realitním trhu v Èeské
republice již témìø 20 let.
Cílem tohoto projektu je vybudovat
moderní bytový dùm s terasami a
komerèními prostory skládající se ze
dvou navzájem propojených objektù.
Architektonicky je dùm øešen
s maximálním dùrazem na soulad
estetiky a funkènosti reagující na
moderní trendy bydlení,
ale i potøeby obèanské vybavenosti.
Celý projekt tak bude nabízet ètyøicet
nadstandardních bytù všech velikostí a
pøes 1.000 m 2 reprezentativních
komerèních prostor. Ke každému bytu
je urèeno jedno garážové parkovací
stání v suterénu domu, stávající
parkovací plochy tedy nebudou výstavbou více zatìžovány.
Nové byty kromì vysoké užitné hodnoty mohou svým
obyvatelùm nabídnout nadstandardní vybavení dle pøání a výbìru
klienta. Každý si tedy v poèáteèní fázi projektu mùže dotvoøit
svùj byt podle svých pøedstav a potøeb. Proto již nyní mají
zájemci možnost se o projektu informovat, a to prostøednictvím
webových stránek www.podzamci-hluboka.cz, kde s postupem
projektu budou informace aktualizovány, nebo pøímo
v kanceláøích investora v Èeských Budìjovicích.
Rovnìž Hlubocký zpravodaj bude pravidelnì pøinášet aktuality
o vývoji tohoto projektu, který svým významem mùže pøispìt
k oživení centra i v dobách mimo turistickou sezónu.
Petra Nagy, Veronika Huleová, Real-Treuhand Reality a.s.

18 milionù. Protože šlo o to objekt koupit, zboøit a pak teprve nìco
na tom místì vytvoøit, investovat.
Budoucí objekt je projektován tak, aby náklady do nìj vložené
se investorovi vrátily. Je mi jasné, že se ozvou hlasy, že je pøíliš
velký, že se sem nehodí, škoda pohledu na kostel apod. Takové
pocity provázely projekt lázní, projekt Mezinárodní školy, své
odpùrce mìla ledová plocha... Jsem pøesvìdèen, že tak jako se už
klidnìji sžíváme s budovou lázní, zvykli jsme si na nový horizont

Z tiskové konference pøed zahájením demolièních prací:
Tomáš Jirsa, starosta, øekl mimo jiné: »Budova Jednoty sloužila
tøicet let, takže jistì dnes mnohý Hluboèák zamáèkne slzu v oku
a nostalgicky zavzpomíná. Našel jsem ovšem novinový èlánek už
z roku 2003, kde byla zmínka, že Hluboká plánuje demolici
budovy. Tím chci øíct, že první úvahy o možné pøestavbì toho
domu pocházejí z 90. let. V ypracovalo se nìkolik
architektonických studií, co by se s objektem dalo udìlat, jestli by
nešla konstruovat nahoru støecha a pod støechu byty, pøístavba,
pøestavba, jak jinak objekt zkulturnit... Ukázalo se, že konstrukce
domu je stavìna tak, že s ním nejde udìlat vùbec nic.
Došli jsme tedy k øešení boøit, a protože starostu už dìlám 16
let, vím, že jsme si velmi pøáli zboøit a nechat volné prostranství.
Ovšem architekti nás pøesvìdèují, že Hluboká by neuživila takhle
velké námìstí. Pak se iniciativy – protože jsme o tom mluvili deset
let, ale sami zaèít si netroufli – chopili soukromí investoøi. A to je
pro mìsto dobøe, finanènì by totiž mìsto bylo mimo hru. Úvaha
jenom koupit a zboøit a mít námìstí by stála v dnešních cenách asi

Do pøíštího roku, kdy zøejmì v èervnu bude nový objekt kolaudován,
si sice zøejmì – my i turisté – zažijeme mírné ústrky, které stavbu budou
provázet. První bourací akce zabere tøi týdny, poté se dva týdny budou
odklízet trosky, betonový odpad z naší Jednoty bude prý recyklován, tj.
použit do dalších staveb. To zní optimisticky.
Možná bychom každý mìli pøedstavu, jak zdejší místo využít lépe, jinak,
k nìèemu úplnì úžasnému. Jak nechat prostranství otevøené, vysadit
kvìtiny a kochat se pohledem na kostel. Otázka je, zda bychom na své
plány mìli rovnìž finance a energii je vytvoøit v reálu. Pokud ano, mìli jste
se pøihlásit. Rozpoèet mìsta na rok je kolem 80 milionù, jenom koupit
a zbourat pøijde na 18 milionù, Jednota mìla rovnìž striktní podmínku
prodeje – vrátit se po pøestavbì do prodejních prostor. Dámy a pánové,
kdo z vás na to má? Lépe øeèeno, kdo z vás by se rozhodl k podobné
investici, za kterou by vytvoøil park klidu a pohody? V dobì, kdy se svìt
potýká s krizí, a kdy jsou mrtvá centra mìst i vesnic také u nás v Èechách,
bych odvahu a vùli investora vložit do projektu své peníze spíše ocenila.
Když se projedete v Západních a Severních Èechách po místních vesnicích
a mìstech, možná pochopíte, o èem mluvím. Mají tam místa a
neobydlených rozpadlých ruin opravdu hodnì. Neinvestuje tam nikdo.
Foto: Jan Pirgl
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školy, oceníme i projekt vedoucí k oživení støedu mìsta. Pohled
z pozice mìsta je tedy takový, že investor koupil objekt Jednoty,
dohodl se s ní, že se tam po dostavbì opìt vrátí, takže lidé
nepøijdou o své nákupní centrum, jak byli zvyklí je používat tøicet
let, budou zde další obchody a byty. Výbìr stavební firmy byl velmi
tvrdým výbìrovým øízením zvolen z 12 zúèastnìných firem.
Je to historická událost, mizí obchodní dùm – ale všichni víme,
že on prostì pøestal v této své podobì fungovat. Aè Jednota
zkoušela co mohla, bez parkoviš a dalšího zázemí docházelo ke
stagnaci, pak se nastìhovalo levné zboží, mìli jsme obavy, aby se
k nám nenastìhovalo asijské zboží, aby støed mìsta nebyl
degradován, jak tomu v nìkterých mìstech dnes bývá. Domníváme
se, že toto øešení je pro dnešní situaci lepší.«

Hlubocký zpravodaj | duben 2010

Duby u Munického rybníka
... mají smùlu.
U nové
zástavby
rodinných
domù na bøehu
Munického
rybníka dva
z nich padly za
obì lidské
hrubosti. Ano,
dva, pøibližnì
tak velké, jako
ten, který vidíte
na fotografii.
Rostly podél
cesty za ním.
Už jsme o nich
pøed èasem
psali. Dole
u rybníka,
v lokalitì, kde
se staví nové
rodinné domy,
možná bude mít
pøíroda trochu problém. Že by ty krásné zdravé stromy pøíliš pøekážely
ve výhledu, anebo se hodily na topení?
Pokud bychom naivnì pøedpokládali, že patøíme k tìm národùm, které
radìji strom zabudují do architektury domu, než aby mu ublížili,
s vìdomím, že jsme to my, kdo jsme v pøírodì hostem, bylo by to krásné.
Bohužel. V Èechách dost nereálné, spíše opak je pravdou.
Døevo se nejen na jihu Èech krade stále víc, policie je bezradná, letošní
tuhá zima zøejmì ještì víc nahrávala zlodìjùm.
Majitelé a správci lesù v jižních Èechách napoèítali až dvojnásobek
krádeží døeva oproti pøedchozímu roku. Podle policie i lesníkù za to mùže
dlouhá zima, pøibývá také domù vytápìných døevem, a lidí, kteøí si obèas
rádi zatopí v krbu. A zøejmì pøibývá i otrlejších zlodìjù.
Podle ing. Zasadila, hlubockého lesního správce, se ztrácí hlavnì
palivové døevo, kulatina mizí pøímo z míst podél lesních cest, kam ji lesní
dìlníci pøiblíží a kde døevo èeká na odvoz. Výjimkou ovšem není ani to,
že zlodìji do lesa vjedou tìžší technikou a sami døevo pokácejí. Vìtšina
malých krádeží není ani hlášena, protože šance na odhalení zlodìjù je
minimální. Když už zlodìje policie zadrží, tak se vìtšinou jedná jen
o pøestupek. Jihoèeští policisté od zaèátku roku øeší už desítky pøípadù,
problémy jsou ale po celé republice, škody dosahují statisícù korun.

POZOR !!! POZOR !!!
POZOR !!!
S nástupem letní sezóny jsme
pro vás pøipravili
zcela novou nabídku jídel!
Za p o mo ci uznávaného
šéfkuchaøe Petra Šímy, který se
gastronomii vìnuje nìkolik let
a stal se známým nejen v našem
kraji, ale i v zahranièí, jsme do našeho jídelního lístku zaøadili pokrmy,
které odpovídají souèasné moderní gastronomii. Abychom však vyhovìli
všem našim hostùm, i nadále zachováme tradièní èeskou kuchyni
a vytipovaná oblíbená jídla z našeho pùvodního jídelního lístku.
Dovolte nám tedy, abychom vás všechny co nejsrdeènìji
pozvali do hotelu Záviš, kde se od 1. dubna 2010 budou naši
šéfkuchaøi snažit uspokojit veškeré vaše požadavky.
Na vaši návštìvu se tìší zamìstnanci hotelu Záviš

www. hluboka.cz

Ing. Zasadil mluví ale i o pøípadech, kdy bylo ukradeno kolem 15 metrù
kubických døeva, a to už je krádež, kterou zpùsobí Lesùm škodu za 15 tisíc
korun. S takovým množstvím se mùže v domì topit jednu zimní sezónu.
Usvìdèeným lesním zlodìjùm hrozí za krádež nebo poškozování lesa
tìžbou až 3 roky vìzení. Nicménì otazníky kolem dubù u Munického
rybníka jsou spíše složitìjší.
Pokud stromy ohrožují své okolí, správní øízení vìtšinou rozhoduje ve
prospìch vlastníka pozemku èi nemovitosti, i když je relativní jistota, že
strom je zdravý a neohrozí majitele pøilehlého pozemku èi nemovitosti.
V pøípadì tìchto dvou dubù byla uzavøena ústní dohoda, kdy bylo
dohodnuto, že se oøežou vìtve obou stromù, k pøípadu se vyjadøovala
agentura pøírody a krajiny, ochranáøi souhlasili s oøezáním vìtví v rozsahu,
který se poté provedl. Èlovìk, který o odstranìní vìtví, èi proøezání žádá,
tyto náklady najaté odborné firmì poté i platí. Pokud mu pak Lesy ÈR
døevo z tìchto stromù prodají, musí je zaplatit, nebo døevo i po zásahu na
stromech zùstává v majetku Lesù ÈR. Døevo z oøezaných dubù bylo
prodáno na palivo, a tato akce byla uzavøena a mezi obìma stranami
vyrovnána. Dotud šlo ještì o pøípad slušné dohody mezi majitelem pøilehlé
nemovitosti a správcem lesù.
Nicménì pøípad pokraèoval dalšími kroky, bohužel už spíše tragickými.
Proøezané oba stromy nìkdo uøezal – již samozøejmì bez povolení –
v polovinì kmenù a udìlal z nich smutná torza. A nyní byly kýmsi bez
povolení pokáceny kompletnì. Zbyly paøezy a døevo se ztratilo. Ing.
Zasadil z Lesní správy Hluboká nad Vltavou zahájil v této vìci šetøení. Po
zjištìní, že se v této vìci nic nepovolovalo, pátrá a øeší celou událost ve
spolupráci s Policií ÈR, s oddìlením v Hluboké nad Vltavou. Policie zatím
na dotaz ohlednì závìrù pátrání sdìlila, že vìc dosud není uzavøena.
Každý, kdo staví u lesa do 150 metrù od jeho okraje, je v ochranném
pásmu lesa. Tam se stavìt nemá, výjimky se povolují pouze se souhlasem
vlastníka lesa. Èili Lesy Hluboká se musí ke všem tìmto stavbám
vyjadøovat. Kdyby je
neodsouhlasily, tak se
právì u nás na Hluboké
v mnoha pøípadech stavìt
vùbec nebude.
Jiný by si tìch stromù
spíš vážil... Tøeba ten,
kdo bydlí v Praze na I.P.
Pavlova èi ten, kdo bydlí
v Budìjovicích na
Rudolfovské u viaduktu.
A jak už jsme øekli, ve
svìtì najdete stavby,
které harmonují se
vzrostlými stromy. Škoda. O takových pøípadech bych psala radši...

Vážení èlenové Historického spolku Schwarzenberg,
1. oznamujeme Vám tímto, že vzhledem k vyšší cenì
a nedostatku nìkterých informací z rakouské strany byla
realizace tøídenního kvìtnového spolkového výletu do
Štýrska odložena až na pøíští rok
V první polovinì mìsíce záøí tohoto roku se proto uskuteèní náhradní
dvoudenní výlet s pracovním názvem – Šumava z rakouské nebo
bavorské strany. Veškeré informace se doètete v èervnové Obnovené
tradici.
2. další nezávazná spolková posezení se budou konat opìt v hotelu Filip
na Lannovì tøídì v Èeských Budìjovicích vždy v úterý od 16 hod. v
termínech: 13.4. a 18.5. a 15.6.
3. spolek má novì založenou e-mailovou adresu:
hsschwarzenberg@seznam.cz na kterou nám mùžete psát pøipomínky,
postøehy nebo posílat Vaše èlánky pro uveøejnìní do OT
4. v pøedstihu upozoròujeme, že Valná hromada spolku probìhne
v sobotu dne 2.10.2010 v Tøeboni ve Schwarzenberském sálu na zámku.
Veškeré další informace se doètete v èervnové Obnovené tradici, kde bude
uveøejnìna oficiální pozvánka vèetnì struèného programu
Za pøedsednictvo spolku – Diana Šmajclová.
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Návštìva seniorek v hlubocké knihovnì
Na pondìlí, 15. 3. 2010, jsme obdržely pozvánku ze Senior klubu mìsta
Hluboká nad Vltavou do hlubocké knihovny, kde nás v rámci cyklu
»Køeslo pro hosta« mìla vedoucí knihovny, pan Marie Krejcarová,
seznámit s provozem knihovny, pøedstavit nám zajímavé tituly, které se
nejvíce pùjèují a na závìr pøeèíst novelu Jeana Giona »Jak jsem sázel
stromy.«
Ve 14 hodin se nás v knihovnì sešlo 13 èlenek klubu. Paní vedoucí
knihovny nás velmi mile pøivítala a nejdøíve nás seznámila s provozem
knihovny, tj. objednáváním a nákupem knih dle rùzných katalogù
a nabídek vydavatelství i dle zájmu a požadavku ètenáøù. Nákup knih je
limitován rozpoètem. Objasnila nám registraci knih, které byly døíve
vedeny ruèní technikou. V souèasné dobì je již celý fond knihovny, který
pøedstavuje 11000 svazkù, veden v elektronické podobì. Pøevod do
elektronické podoby provádìla paní Krejcarová sama v prùbìhu 5 let za
bìžného provozu knihovny. Vyøazování knih se provádí jejich odpisem a
skartací na mìstském hospodáøství.
Vyjmenovala nám mnoho cizích i našich spisovatelù a hlavnì jejich
nejznámìjší díla. Podle jejího výkladu jsme poznaly, že je paní Krejcarová
osobou na svém místì. Má velký pøehled jak o starších, tak i o nových
titulech zajímavých knih, které nám pøedstavila. Zná u vìtšiny z nich
i jejich obsah, a tak jsme usoudily, že je paní Krejcarová nejvìtší
ètenáøkou z Hluboké nad Vltavou. Zajímavá byla i výstavka vìcí, které si
ètenáøi zapomínají jako záložky ve vrácených knihách. Kromì penìz
a prùkazek, které ètenáøùm vrací, jsme vidìly rùzné kuriozity (napø.
sponky, staré peníze, høebeny, toaletní papír, krabièku sirek, propisky,
karty a jiné). Bohatou nabídku knih, které nám paní vedoucí knihovny
doporuèila, vìtšina z nás využila. Vyzvala nás k možnosti využívat zdarma
poèítaèe umístìné v knihovnì. Tuto nabídku již využívá Senior klub
v rámci kurzu »poèítaèové gramotnosti« pro své èleny již od záøí roku
2009, který je zajišován lektory z vlastních øad (paní ing. Hanušovou,
Novákovou a Zedníkovou). Na závìr nám paní Maruška velmi procítìnì
pøeèetla již výše zmínìnou novelu Jeana Giona »Jak jsem sázel stromy.«
Tato novela pojednává o neúnavné, mnohaleté práci ovèáka, který pøišel
o svou rodinu a který neustálým sázením statisícù stromù napomohl
k zúrodnìní velké èásti nehostinné krajiny. Tato nezištná èinnost i jemu
pøinášela vnitøní uspokojení, sílu a smysl života.
Hodina, prožitá v hlubocké knihovnì s paní knihovnicí Maruškou
Krejcarovou, byla velice pøíjemná a pouèná.
Dìkujeme jí za nevšední zážitek, za který od nás také sklidila dlouhý
potlesk. Za všechny pøítomné se vyjádøila B. Jakubcová

Hledá se pan Zdenìk Berky, který døíve bydlel na Hluboké, rádi bychom
na nìj získali kontakt, info prosíme na tel. 731 869 114 nebo mail
jardaknapek@seznam.cz. Dìkuji za pøípadnou informaci. Jaroslav Knapek

Vypínání analogových
televizních vysílaèù
S pokraèováním digitalizace televizního vysílání dojde v letošním roce dne
30.6.2010 k vypnutí všech základních analogových vysílaèù televizního
signálu a to vysílaèe È. Budìjovice Kle šíøícího programy ÈT 1 – 39
kanál, Nova – 2 kanál a Prima – 33 kanál. Souèasnì dojde k vypnutí
analogového vysílání i u ostatních vysílaèù v kraji. Pro naše území
pøichází v úvahu televizní vysílaè Tábor Radimovice pro programy ÈT 1
– 27 kanál a Prima – 44 kanál pro oblast Kostelce a televizní vysílaè
Vimperk Maøský vrch pro programy ÈT 1 – kanál 32 a ÈT 2 – kanál 47
pro oblast Hluboká n.Vltavou – mìsto. Vypnutí analogového vysílání se
bude týkat všech divákù, kteøí pøijímají analogový televizní signál.
V tìchto pøípadech to znamená, že na starších televizních pøijímaèích
bez možnosti pøijmu digitálního signálu nebude již možné sledovat
televizní programy. Jedná se o programy šíøené digitálnì v souèasné dobì
z vysílaèe Kle a to v multiplexu 1 – kanál 49 (napø. ÈT 1, 2),
v multiplexu 2 – kanál 50 (napø. Nova, Prima), v multiplexu 3 – kanál 22
(napø. Z1) a v místním multiplexu Gimi – kanál 29 (napø. gimi, Óèko),
který je šíøen z vysílaèe Vèelná. Televizní diváci si musí zajistit nový
televizní pøijímaè s možností pøíjmu digitálního signálu, nebo digitální
terestrický pøijímaè, tzv. „Set-top box“, který se zapojí mezi anténu
a stávající analogový televizní pøijímaè.
Problém s vypnutím analogového signálu se v této dobì ještì nebude
týkat obèanù v lokalitì Purkarec a Hluboká nad Vltavou - Zámostí, kteøí
pøijímají televizní signál pouze z televizních vykrývaèù. V Purkarci se
jedná o program ÈT 1 -57 kanál, ÈT 2 - 60 kanál a Nova -52 kanál,
v lokalitì Zámostí se jedná o program ÈT 1 - 23 kanál a ÈT 2 - 28 kanál.
Pro tyto diváky, kteøí pøijímají televizní signál v Purkarci pouze na kanálu
52, 57 a 60 a v Zámostí pouze na kanálu 23 a 28 se dnem 30.6.2010 nic
nemìní, jejich pøíjem analogových televizních programù na uvedených
kanálech bude i po tomto termínu zachován. Analogové vysílání z tìchto
televizních vykrývaèù má být ukonèeno až 30.11.2011.
Údaje byly pøevzaty z „Technického plánu pøechodu“ uveøejnìného na
www stránkách Digizone.cz.
17.3.2010 MÚ Hluboká nad Vltavou J. Homan

Bruslaøské závody v Purkarci
Protože letos byla zima jak se patøí a díky tuhým mrazùm øeka Vltava
v Purkarci zamrzla, lákala místní obyvatele a hlavnì dìti k bruslení. A tak
se Klub vodních sportù ve spolupráci s pár místními nadšenci rozhodli, že
pro dìti uspoøádají 1.závody v bruslení.
Pøíprava celé akce spoèívala kromì organizace pøedevším v tom, že se
pan Køížek odvážil na zamrzlé jezero s menším traktùrkem s radlicí a po
vzoru Lipenské bruslaøské dráhy, vytvoøil dráhu nìkolik set metrù dlouhou.
Dráha byla pøipravená, vyzkoušená a nic nebránilo zaèít soutìžit.
Vzhledem k tomu, že zaregistrováni byli závodníci od ètyø let až do
šedesáti, byly vytvoøeny kategorie podle vìku. Závodilo se v nìkolika
disciplínách, napø. v rychlosti, slalomu, støelbì na bránu. Po skonèení
soutìže se všichni zmrzlí, ale spokojení závodníci a poøadatelé odebrali do
restaurace Pelikán, kde bylo pro všechny zúèastnìné pøipraveno
obèerstvení a probìhlo vyhlášení vítìzù. I když nìkdo byl trošku lepší
a nìkdo o malinko horší, odmìnìni byli všichni. Myslím, že to byl pro
všechny úèastníky velmi vydaøený den. Pokud budou pøíští rok opìt ty
správné podmínky, rádi bychom tuto akci zopakovali a pozvali i širší
veøejnost.
Markéta Benešová a Jindøiška Picková

Hledám brigádníky
do prodejny suvenýrù v Hluboké nad Vltavou na období duben – øíjen.
Tel. 606 651 103 Èeské keramické suvenýry.
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P a n V l a d i s l a v P ro ke š m á h l u b o ké z n a l o s t i v o b l a s t i m o t o r i s m u – a m o h o u s e t ý ka t j a k
h i s t o r i e , t a k s o u č a s n o s t i . C o ž s e t a ké u ká z a l o p ř i n a š e m p o v íd á n í v ka v á r n ě
B a l i , kd e ká v u v a ř í, m o u č n íky n a b íz í a r u m o v é d n y p r o p a g u j e
c h a r is m a tic ký p a n Je le n . Te n p a n a P ro ke š e p o c e lo u
d o b u p r ů b ě ž n ě p ro z ku š o v a l z e z n a l o s t í
t ý ka j íc í s e m o d e l ů a z n a č e k a u t ,
a ro v n ě ž h i s t o r i c ký c h u d á l o s t í s a u t y
s p o j e n ým i. P a n P ro ke š n e z a vá h a l n ikd y,
v š e c h n y o t á z ky z o d p o v ě d ě l
b e z c h y b n ě s u v e d e n ím d a t a , p ř e s n é z n a č ky
vo z u a z a j ím a výc h d e ta ilů o výro b c i. . . Ve c h vílíc h , kd y s e n e p ta l p a n Je le n , j s e m s e m o h la z e p ta t j á .
N a p ř íkl a d n a ko n á n í j i ž č t y ř i c á t é h o m e z i n á r o d n íh o r o č n íku s p a n i l é j íz d y v e t e r á n ů Kř i v o n o s ka 2 0 1 0 .

Já si skromně myslím, že jakousi tradici
máme, jezdí sem lidé z celé Evropy a někteří už pěkně dlouho... Letos chceme během jízdy oslavit a vyzdvihnout firmu
Aero, takže pojedeme samostatnou kategorii Aerovky. A přímo v klubu se všichni společně zaradujeme a chceme
nějakým způsobem obdarovat zakládající
členy. Ze zakládajících členů už jsme
jenom čtyři – Jan Med, Pavel Zeman, nějaký Prokeš z Hluboké a taky se k nám
tehdy přidal kamarád z Prahy s krásným
českým jménem Pepík Novák.
Autíček přijede na Křivonosku hodně?
Čekáme velikou návštěvu, kolem 300
účastníků, z čehož se těšíme, ale trochu se
i bojíme, protože, bohužel, Křivonoska se
nedá nafouknout. Půjčujeme si sice velký
stan z Křemže, větší už není, takže to je
úplné maximum, kterého se nám dostává.
Pořád je to málo, protože když se všichni
sejdeme, i s rodinnými příslušníky, kteří
přijedou se »závodníky« – tak je nás
přímých účastníků kolem tisíce.
A s přespáním to máme takhle: pro ty, co
jsou zdáli, zajistíme nocleh pochopitelně
na Křivonosce, nebo pokud někdo chce
hotel, také umíme zařídit. A ti ostatní, kteří jsou ochotni přespat ve stanu nebo ve
vlastním karavanu, se vyspí zdarma.
Takže vy jste velice vstřícní a slušní
hostitelé. A když se tak dívám na trasu,
vy se snad letos vydáte ve stopách

dobrého vojáka Švejka?
Je to tak, kvůli tomu také jedeme tím
správným směrem! Protože část klubu veteránů je taková veselá parta, která se za
něj převléká, máme i cyklistický spolek
cyklistů jako z první republiky... iluze
dokonalá, do Putimi doputujeme! V sobotu 8. května v 11. hodin odstartujeme.
Z Křivonosky točíme do Olešníka, jedeme zadem až na Temelín a pokračujeme
na Albrechtice, stále po toku Vltavy až do
Písku. V Písku budeme vjíždět serpentinami až na Kollárovu ulici – hlavní třídu, objedeme kruhový objezd a dojedeme na
výstaviště, kde bude přestávka. Proč nejedeme na náměstí? Protože na náměstí
bychom museli soukromé parkovací firmě platit za každé vozidlo 50 Kč. Tak
jsme poděkovali a písecký starosta nás přivítá na výstavišti – a nechce od nás nic.
Vypijeme si naše tradiční kafe a sníme koláčky a návštěvníci si budou moci prohlédnout vozidla. V Putimi pak máme
domluveno s místním starostou, že se tam
zastavíme přímo ve švejkovsky proslulé
četnické stanici, je teď upravena jako jakési muzeum. Odsud pak vyjíždíme do
Protivína, přejedeme koleje a točíme to
nahoru na kopec a zadem přes Záboří –
protože my nechceme jezdit po hlavních
cestách – a vracíme se na Křivonosku.
Máme sice přesnou dobu startu – v 11
hodin, ale dál už nikoho nenutíme k závodění, neříkáme: musíš to projet co nejrychleji na čas! Ať si to všichni užijí po
svém. A jsou jezdci, kteří si to opravdu
užívají. Například hasiči s hasičským autem. Ti celou cestu hasí (a oheň to zřejmě

nebude). A cestou samozřejmě plní
všichni jezdci určité úkoly, abychom
prověřili jejich znalosti. Kdybyste se
v polovině závodu zeptali, jaké je dnešní
datum, tak vám to neřeknou... Nebudou
vědět, tak je jim dobře a tak se vžijí do
těch starých časů...
Na startu budou auta a motorky
a všechny do roku maximálně 1945?
Ano. Máme oblíbenou zvláštní kategorii:
motocykly s řemenem. Pro automobily
máme zvláštní kategorii do roku 1920.
To jsou opravdu stařečkové. A pak následují kategorie tak, jak máme zvykem.
A letos – jak jsem řekl – jsme rozšířili
o speciální kategorii, to jest o kategorii
československých automobilů zn. Aero.
Aerovky začaly jezdit v dobách, kdy na
českých silnicích jezdily tatrovky,
škodovky, zetky, zkrátka nepřeberné
množství automobilů a motocyklů a s nimi vznikla zase nová automobilová historie. Aero byla pražská továrna, známá
převážně výrobou a opravami letadel, výrobou motorů... Kategorii Čezety jsem
vloni vyprovokoval já. Měla několik výročí, od založení v roce 1919 až po potupnou likvidaci roku 1999. Víte, že mám
poslední typ vyrobeného motocyklu
z Čezety? Je to prototyp! Prototyp býval
vyroben jediný, stroj udělaný na zkoušku, ten první, jediný. To se dělávalo vždycky, tak to bylo uloženo, pak se teprve
dělala tzv. ověřovací série – to už bylo
třeba deset vozidel. A já mám ze Strakonic poslední prototyp zde vyrobený v roce 1990 – až teprve po schvalování
I

a ověření by se dostal do výroby. Ale
tenhle model už do výroby nešel, Čezeta
jako taková končila. Jinak by s ním jezdili
fabričtí jezdci, aby vychytali nedostatky.
Aby zkoušeli, zlepšovali. Prototyp se nestavěl na běžné lince, ale ve vývojovém
oddělení, všechno ručně a musel si odjezdit 15 000 km ke schválení. Já o tom
motocyklu věděl, deset let jsem na něj čekal. Nejde o to, že prototypy by se vůbec
prodávat neměly. Tenhle jsem nakonec
dostal, protože zetka končila, a nastupující Cagiva nechtěla nikde vidět logo ČZ,
tak to při tom konci rozprodali.
Ach jo, a to všechno byly značky, na
které jsme mohli my Češi být pěkně hrdí!
Však dneska říkám, že každá taková značka, to už je kus historie. My dříve narození se potěšíme... ale když uvidíme
zetku z roku padesát, tak máme pocit, že
ji známe, nic moc to s námi nedělá, my si
na ni ještě přece pamatujeme, jak jezdila
okolo nás, ale pozor! My si musíme připustit kolik je to let! To už je pěkná historie! A retro seriály v televizi – vždyť je to
strašně dobře, že se můžeme podívat na
to, co bylo dřív. My si vlastně neuvědomujeme, že jsme pamětníci. A jak to rychle uteklo!
To je to – a ani jsme přitom mnohdy nedávali pozor! Říkal jste, že dědečkové
automobily byly sestrojeny tak, že měly
vydržet celý život svého majitele.
A dneska se opravují a jezdí dál. Jsou
nesmrtelné? Bude se moci Křivonoska
jezdit dalších třeba sto let?
Ty vozy jsou nesmrtelné. My jsme smrtelní. Protože s těmi auty se dneska – díky
bohu – zachází s tím vědomím, že jsou to
veteráni, že je to klenot! Vážně se dá říct,
že je to poklad, co naši tátové, dědové
a pradědové byli schopni vymyslet a vyrobit. Auta byla připravena sloužit mnohem
delší dobu, než to naše dnešní rychle spotřební módní zboží, a také musela
zvládnout tehdejší ne vždycky ideální silnice. Automobil se kupoval na celý život.
Dřív se dělalo poctivě. Když tenkrát něco
vyrobili a ono se to za krátkou dobu porouchalo, lidé si to řekli a nikdo už nakoupit nešel. Takže firma to musela zabalit.
Tečka. Dnes je všechno jinak, plakat nad
tím nepomůže, naučme se s tím žít.
Veteránům fandí v různých koutech Evropy a naše autíčka jsou oblíbená například v Rakousku...
Víme i z minulosti, když vezmeme například Vídeň a počet obyvatel Vídně, tak
zhruba 30 až 40 % obyvatel tam byli Češi a dohromady jsme byli monarchie. Oni
to mají stále zakódované, že jsou to
vlastně jejich vlastní značky. Přímo v Rakousku zase tolik těch firem, které dělaly
automobily, nebylo, mnohem míň než
u nás. Vůbec mi to nepřipomínejte, ale
opravdu jsem to řekl, že my jsme vyráběli, a ve Vídni vystavovali faktury. Oni ten
18. rok a rozpad monarchie dodnes neII

skousli. Protože první automobil vyrobený na území Rakouska – Uherska –
prosím pěkně – byl vyrobený v Kopřivnici!!! Taková první verze, která už uměla
opravdu jezdit, byl Prezident a s tím jeli
do Vídně.
To bylo za časů, kdy ještě žila Alžběta
Amálie Eugenie Bavorská zvaná Sissy,
dodává pan Jelen.
První automobilkou na území České
republiky byla Tatra, tehdy nazývána
»Nesseldorfer
Wagenbaufabrik
–
Kopřivnická vagónka.« Prvním automobilem, který vyrobila, byl President (1894)
a nápadně se podobal kočáru. I když tento vůz nebyl ani v době svého vzniku
žádným technickým zázrakem, přece vykonal bez defektu cestu z Kopřivnivce do
Vídně za 14,5 hodiny. Roku 1898 zde byl
vyroben první nákladní automobil. Od
roku 1906 se kopřivnická továrna věnovala stavbě vozů čtyřválcových a roku 1910
vyšel z jejich dílen vůz šestiválcový. Roku
1914 byl dán na trh vůz, který již měl brzdy na všechna 4 kola, což v té době byla
pozoruhodná novinka. V roce 1923 automobilka začíná vyrábět lidový vůz Tatra
11, se vzduchem chlazeným dvouválcovým motorem konstruovaným ing. Hansem
Ledwinkou.
Do
historie
automobilismu se také zapsala česká
továrna Laurin a Klement. Výrobu automobilů zahájila roku 1905 lehkým dvouválcem. Do té doby se zabývaly výrobou
motocyklů. Ještě téhož roku následoval
čtyřválcový vůz s cestovní čtyřsedadlovou
karosérií a roku 1907 postavila tato továrna osmiválcový vůz s válci v řadě, který
byl jedním z prvních v Evropě. V roce
1925 kupují automobilku Škodovy závody
v Plzni.

úřad a my bychom vlastně původní členy
potrestali vyšší režií členství. Takhle,
když někdo odejde, přibereme dalšího
čekatele. Náš veterán klub, když to spočítám se všemi stroji, které máme – má
přes 1000 vozidel, jsme nejsilnější
v republice, ať si myslí, kdo chce
co chce.
Funkční člen musí mít
autíčko?
Nemusí mít, stačí, když je to
fanda, každá
ochotná ruka
dobrá.
Správný
člen by
měl
řádně
platit
členské
příspěvky,
podporovat klub
morálně
a hlavně:
neškodit.
Máme pár lidí, kteří své
auto už třeba
předali svým
vnukům,
ale
chtějí být stále
účastni klubového
motoristického života, pomáhají a jsou vítáni...
Křivonoska je asi největší
svátek pro českobudějovický
klub?
Nejen pro nás. Vždyť nám ho všichni
závidí! To si nikdo nedovede představit,
jak nám ho závidí!!! Ostatní neumí udělat
závody s motocykly na řemen, ani s jinými našimi kategoriemi. Proč? To je
jednoduché! Náš vstup do jízdy je za 300,
200 korun. To se vám nikde nestane. Jinde jen přijdete a pozdravíte a už z vás vypadnou dva tisíce. A to my neděláme. My
lidem všechno vlastně ještě vracíme formou večeře, ubytování. My z organizace
nemáme nic – a my taky nic nechceme.
Zatím to umíme, vejít se do téhle ceny.
Vždyť to je svátek, když do města přijedou takové krásné staré časy! Písecký
pan starosta nás vítá, a na Hluboké máme
stálou podporu. Veřejnost je nám nakloněna a usmívá se na nás.

Takže v podstatě
v oblíbenosti veteránů hranice moc neexistují, milovníci veteránů buď vozy dědí
po rodičích, prarodičích nebo je dnes koupíte opravené z toho, co se sem přiveze
z Ameriky, na to se dá ještě finančně dosáhnout... ale je to opravdu drahá záležitost. A navíc je krize a ta se bohužel
projeví všude. Autoveterán není automobil k užívání, spíš jen pro parádu, tak
se s ním párkrát ukázat za hezkého slunečného dne. Na ty nejstarší poklady jsou
majitelé hákliví, třeba aby zbytečně nezmokli... Nejstarší auta, která letos pojedou Křivonosku řídí Honza Med – Laurin
a Klement 1912 a pokud pojede Franta
Ernest s Bugatkou, ta je z roku 1911 (Bugatti typ 13) – jsou už jediné čtyři kusy,
o kterých se ví, a z toho jediný pohybující Ale jsme opět přerušeni. Pan Jelen přise exemplář je právě Františkův.
kvačil s dalším modýlkem autíčka. I když
pan Prokeš nemá brýle a modýlek je
Kde najdeme v Čechách nejvíc vete- opravdu miniaturní – určuje autíčko jako
ránů?
Feldu – starou Felicii. Já sice mám brýle,
Víceméně to poznáte podle veteránských ale zdá se mi na Felicii příliš modrá. Feklubů. Pokud se pochlubíme my za budě- licie přece jsou červené!
jovický , tak máme 240 funkčních členů –
ale víc už nechceme, ono kdyby nás bylo Ne, ne, omyl, prosím. Červené byly
víc – už bychom museli mít účetní a větší a jsou, ano – a ta barva jim jaksi zůstala
Pan Prokeš pokračuje:

vepsaná do historie, ale stejně tak byly
modré – což je vlastně modrá, kterou máme ve vlajce. Pak byly bílé a pak ještě zelené, lahvově tmavě zelené... Pro Felicii
máme také samostatnou sekci a taky už je
to pěkný veterán. Vyráběly se v období
od roku 55 až do roku 63. To je to pravé
autíčko, když si vyjede chlapec se
slečnou na výlet... To by snad ani nemělo
být publikováno, abych nebyl kamenován
jako příliš rozmařilý – ale správný výlet s autem by měl být kabrioletem, ono
je potřeba, aby nám i zezadu trochu foukalo na hlavu, říká pan Prokeš.
Takže ten správně vyvážený
kontakt s autem, ale také s přírodou
okolo. A neofouklo by vás?
To spíš silniční lišej jsem si uhnal, já jez-

dil deset let mistrovství republiky a Evropy na motocyklech. Kdo říká, že jezdil
pořádně na motorce a nespadnul... nemluví pravdu. Já měl s motocyklem domluvu, že chvíli budu já na motocyklu nahoře
a pak že to zase bude obráceně... Motocykly jsou náročný sport. Drastický, ale
krásný. Horší úrazy se mi vyhnuly.
Takže vy jste vyhrával ten slavný Pacovský okruh na motocyklu?
To už byli také veteráni, když jsem v Pacově jezdil s motocyklem... A náš hlubocký okruh – ten už se obnovit nedá. Na to
už nedostaneme povolení. Takže jediné,
co se dalo, když jsem ho jel víceméně jako vzpomínkovou jízdu, ukázku za plného provozu. Dneska vám silnici
k závodění nikdo neuzavře a i kdyby za-

vřel, tak by se na to muselo získat povolení – které by znamenalo udělat veškerá
bezpečnostní opatření – obalit například
všechny stromy podél cesty. Já jen chtěl
lidem připomenout okruh, který se tady
kdysi jezdil, první byl v roce 1953 –
a v roce 2003 jsme jeli jakési vzpomínkové kolo a pak na náměstíčku o tom
chvíli klábosili. Nasbíral jsem pár vzpomínkových věcí, fotografie, velice těžko
se to shání, lidi většinou památky po dědovi vyhodili. Bohužel si někdy neuvědomíme, že tyhle věci se už nikdy
nezopakují a už nikdy nebudou...
Ale Křivonoska trvá a osmého května
se všichni po roce sejdou...
Jedou většinou samí staří známí. Nemůžeme přece odmítnout někoho, kdo s náIII

mi jede po třicáté. Těší se k nám z blízké
Evropy, ale i vzdálené, a také Angličani.
Vždyť my, venkovani z jihu Čech po
změně v roce 89 jsme se jako první v rámci Česka stali řádnými členy Veteran Vintage Clubu v Anglii. My už dnes můžeme
jet do Anglie! Třeba na závod, který se
jmenuje Sto mil londýnskými zahradami.
Skutečně to má těch 160 km, jede se každý rok. Byl jsem tam dvakrát, přemluvil
jsem dceru, která angličtinou vládne dobře. Takže jsme jeli, ano, pravdaže, po levé
straně. Ne, žádný problém. Vyjedete
v Doveru z trajektu a hned jste vlevo
a tak už pokračujete, nic se neděje. Ano,
okruh vede po úzkých uličkách mezi živými ploty zahrad...
Láska k autům asi spojuje muže na celém světě!
Já se pochlubím: třásl jsem si pravicí s lordem Montagu, členem sněmovny lordů,
právě v té Anglii, jeho jméno je pro motoristy pojem...

Manuel Fangio – strašně fantastický pán,
původem argentinský automobilový závodník. Ale my se taky vůbec nemusíme
stydět. Protože sbírám také původní dokumentaci k autům, vzpomenu zase třeba
Pragovky – mám kompletní antologii firmy – a mám je podepsané s věnováním
Emilem Příhodou. Také jsem ho poznal
osobně – to je ten pán, co má největší
sbírku automobilů Praga a vystavuje je
v Automuzeu Praga (Největší soukromé

šeností, ale i emocí, z dědy na vnuka... Já
si myslím, že nejdřív by měl každý chlap
umět nějaké řemeslo, a pak ať si udělá
škol kolik chce. Ale měl by vědět, co to
je ušpinit si ruce, kleknout si na zem, vyměnit kolo, něco spravit. Protože vojna
už dneska není a ta dělala z kluků chlapy.
Dnešní doba nevyžaduje, aby chlapi byli
chlapi a to je špatně. Ale ženy řidičky taky máme, a jaké! My je nediskriminujeme, ba naopak. Při vyhlášení výsledků
zveme na podium nejdřív všechny ženy
a odměníme je malou pozorností. Zhruba
40% z účastníků jsou holky, to jsou ty
správný ženský, který jsou v tom s námi
většinou odmala (když se nenarodil chlapeček, převzala autíčko dcera). Eliška
Junková jezdila tak, že zahanbovala i pány, zpráskala všechny a byla to velice šikovná a elegantní paní...

muzeum na světě v rámci UNESCO. Bylo
otevřeno při akci Evropské město kultury
Praha 2000 a najdete v něm unikátní
sbírku osmi desítek Pragovek. Muzeum
sídlí v tzv. Zbuzanském dvoře a pan Příhoda ho založil, původním povoláním automechanik, stařičká auta a speciálně
pragovky ho nadchly už 50. letech. V muzeu jako nejstarší automobil najdete Pragu 5 z roku 1908, jejíž výrobní pořadové
číslo je 16, nebo vůz Lady Lídy Baarové,
v muzeu jsou také dvě auta, kterými jezdi- Přijďte na Křivonosku, uvidíte zhruba
li čs. prezidenti. Vůz Praga Grand z roku 300 startujících, trať je dlouhá 97 km,
1918 a vůz Praga Golden z roku 1935. Je což je trochu víc než normálně, i když
Edward John Barrington Douglas-Scott- tu i jedna velká zajímavost – automobil starší vozidla mají povolenou zkratku.
Ale oni jaksi z hrdosti jezdívají celou traMontagu, baron z Beaulieu (narozen ve tvaru bonbónu Hašlerka. )
su. Pochopitelně, když se podaří počasí,
1926) je britský konzervativní politik, známý díky založení National Motor Museum Hřeje vás u srdce, že po letošku bude je to po všech stránkách skvělé.
poblíž
Portsmouthu
(hrabství mít Křivonoska nakročeno k padesátHampshire). V něm je k vidění 1200 ce?
unikátních vozů, které se vyznamenaly ve Těší nás to a zveme veřejnost, aby se při- A možná jste nasbírali i další inspiraci,
své době například světovými rekordy šla také potěšit. Základní téma je, aby se kam se za starými, ale duší věčně mladýlidé sešli, potkali se spřízněnými dušemi, mi auty zajet podívat a kde přivonět k té
v rychlosti...
projeli se a užili si společných chvil. pro mnohé tak opojné vůni benzínu.

Viděl jsem Salzburgring – okruh, kde začí- Hodnotíme i dobové oblečení – ti nejnal Nicky Lauda. Sešli se tam staří pá- dokonalejší dostávají zvláštní cenu.
nové, závodníci z celého světa, třeba Jean Tenhle koníček je nejen o předávání zku-

Foto: Jan Pirgl

Vzpomínka na pana Václava Køíže

Hotel Podhrad

Když jsem pøed osmnácti lety pøišla pracovat na
poštu do Purkarce, netušila jsem, že této obci bude
patøit mùj další život. Pomalu jsem zaèala poznávat
místní lidi a jak už to v životì bývá, nìkdo vám
v srdci utkví více a nìkdo zase ménì. A tímto
èlovìkem, na kterého budu stále a jenom s úctou
vzpomínat, byl právì pan Václav Køíž, který se
narodil v Purkarci a prožil zde celý svùj život.
Myslím, že tuto vesnici miloval a velmi mu na ní záleželo. Fandil všem
o kterých vìdìl, že to s jeho rodnou vískou myslí upøímnì. Pana Køíže
budeme mít mnozí z nás v pamìti hlavnì jako Vltavana. Umìl tak krásnì
vyprávìt o voraøském øemesle, až se tajil dech. Co všechno znal
a pamatoval si z minulých let a svého dìtství! Zkrátka, pro mì byl
fantastickým a velmi moudrým èlovìkem a bolí mì, že musel takto náhle
odejít. Vìøím ale, že èas vše zahojí a on zùstane navždy v našich
vzpomínkách a srdcích. A že všichni, co ho mìli rádi stejnì jako já, na
nìho budou s úctou vzpomínat.
Jindøiška Picková

Vás zve!

Velikonoèní menu
ve dnech 2.4.– 5.4.2010
yyyy
Huspenina s filetem ze sumce a èerstvou šalotkou
yyyy
Špenátový krém s èesnekovými krutony
yyyy
Kuøecí galantina plnìná kopøivovou nádivkou
s baby karotkou a maèkanými bramborami
yyyy
Restované hrušky na másle s oøechy a horkou èokoládou
Cena menu: 290 Kè
Rezervace v recepci hotelu nebo na tel. 387 983 690
Více na www.podhrad.cz

RESTAURACE KA.PR
GASTRONOMICKÉ AKCE V DUBNU
2. a 3. dubna: SUSHI PARTY
Naše klasická nabídka SUSHI maki, nigiri a sashimi z èerstvých
originálních surovin, na své si pøijdou i vegetariáni
10. a 11. dubna: ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA HLUBOKÉ
Lososová pomazánka na toastu zdarma ke každému jídlu
(a spousty kulturních a sportovních akcí po celé Hluboké)
23. – 25. dubna: DRAVCI Z JIHOÈESKÝCH VOD
Pøedevším candát, štika – na grilu, i v tradièních
staroèeských úpravách
Pokud nám na kasparek@restaurace-kapr.cz
sdìlíte svoji e-mailovou adresu, pozveme Vás
osobnì. Pokud, pøíjemnì pøejedeni, nebudete mít
sílu odcestovat, rádi Vás i ubytujeme.

Josef Ressel, èeský vynálezce evropského formátu
Výstava od 1. dubna do 30. záøi v Muzeu lesnictví, myslivosti a rybáøství Ohrada
Josef Ludvík František Ressel
(29. èervna 1793, Chrudim – 9. øíjna 1857, Lublaò) byl èeský
lesník, spisovatel a vynálezce, který se proslavil pøedevším
vynálezem lodního šroubu.
Pocházel z èesko– nìmecké rodiny. Jeho otec Anton Herrmann
Ressel byl Nìmec, matka Marie Anna Konvièková byla èeského
pùvodu. Do školy chodil v Chrudimi a v roce 1806 odešel do
hornorakouského Lince, kde vystudoval gymnázium. V roce 1809
byl pøijat na dìlostøeleckou školu v Èeských Budìjovicích, ale pro
tìlesnou slabost se z nìj dùstojník nestal. Poté mìl studovat
medicínu, ale nakonec získal stipendium na lesnické akademii v
Mariabrunnu u Vídnì. Po jejím absolvování pracoval pro rakouský stát
jako lesník na území dnešního Chorvatska a Slovinska v Kraòsku, kde se
zasloužil o zalesnìní krasové oblasti. K jeho nejvýznamnìjším literárním
dílùm patøí Dìjiny pøímoøských lesù.
V Kostanjevici na øece Krka poprvé testoval svùj vynález lodního
šroubu. V roce 1821 byl pøeložen do Terstu, kde se stal lesmistrem
a úspìšnì pokraèoval v testech. V roce 1827 získal patent a v roce 1829
dosáhl s upraveným parníkem v terstském pøístavu rychlosti šesti uzlù.
Poté se parní stroj porouchal a policie po nehodì další pokusy zakázala.
Ressel zemøel, aniž by za svùj vynález získal jakékoli uznání. Teprve
v roce 1866 mu vynález lodního šroubu oficiálnì pøiznala americká
akademie vìd ve Washingtonu. Josef Ressel kromì lodního šroubu
www. hluboka.cz

vynalezl mimo
jiné šroubový lis
pro výrobu vína a
oleje, kulièkové
ložisko bez
mazání, zaøízení
pro
parní
vyluhování barviv
a tøíslovin,
pneumatickou
potrubní dopravu,
parní automobil.
Oženil se ve 28 letech 30. øíjna roku 1821 s teprve osmnáctiletou
Jakobinou von Orebich, s níž zplodil 3 dìti (Rudolf, Ferdinand a
Klementina). V roce 1826 Jakobína zemøela a Josef Ressel se znovu oženil
v roce 1830 s Terezií Kastelièkovou, s níž mìl 7 dìtí. Josef Ressel zemøel
na malárii v roce 1857 na služební cestì v Lublani, kde je také pohøben.
K odkazu Josefa Ressla se hlásí nejen Èeši, ale zejména Rakušané
a také Slovinci. Pomník Josefa Ressla byl umístìn už v roce 1863 pøed
budovu Technické Univerzity ve Vídni v parku, který dnes nese Resslovo
jméno. Teprve v roce 1924 byl odhalen Resslùv pomník v jeho rodném
mìstì, kde se nachází na námìstí nesoucím jeho jméno, pøed budovou
okresního muzea.
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Kulturní centrum
PANORAMA INFORMUJE!!!
Vážení Hluboètí spoluobèané!
V pondìlí 29.3.2010 v ranních hodinách, tedy v dobì, kdy máme
pravidelnì v pracovní dny otevøeno pro pøedprodej vstupenek na
naše kulturní akce, se odehrála situace, která mne bohužel vede
k nepopulárnímu opatøení.
Dvì osoby romské národnosti se nás pokusily okrást klasickou
formou, kdy jeden vás zabaví a druhý zaène krást, aniž byste si
všimli, že pøišli dva. Po fyzickém napadení, které na mou osobu
následovalo jak v prostorách KC Panorama, tak pøed hlavním
vchodem venku, jsem zavolal na Policii ÈR. Zároveò chci touto
cestou podìkovat místním hlubockým mìstským strážníkùm, kteøí
byli u nás do 5 minut a snažili se oba výteèníky dopadnout –
bohužel bez úspìchu.
Ale zpìt k již zmínìnému nepopulárnímu opatøení.
Tedy, pokud bude v pøedprodeji pouze má žena Eliška, bude hlavní
vchod zamèený a budeme odemykat na vaše zazvonìní – zvonek
je u hlavního vchodu s nápisem PANORAM A. Prosím vás tedy
všechny o laskavou toleranci a v pøípadì, že budete mít potøebu
cokoliv u nás vyøídit, laskavì tedy zazvoòte.
Dìkuji vám všem za laskavé a lidské pochopení a budeme se
tìšit na Vaši návštìvu ve Vašem kulturním domì.
Petr a Eliška PÍŠOVI

Osteoporóza
Co je osteoporóza?
Osteoporóza je mylnì
považována pouze za
onemocnìní kostí. Patøí
však mezi onemocnìní
komplexní povahy, na
jehož vzniku se podílí více
systémù lidského tìla. Je
to tzv. øídnutí kostí, které vede ke zvýšené
lámavosti a spolu s nedostatkem kolagenu i ke
køehkosti kostí. Proto u lidí trpících
osteoporózou dochází ke zvýšenému riziku
zlomenin, nejèastìji obratlù nebo krèku stehenní
kosti. Osteoporóza se mùže projevovat bolestmi
pohybového aparátu, avšak vìtšinou nebolí
a probíhá dlouhá léta skrytì bez zjevných
pøíznakù, až do doby vzniku zlomeniny.
Pøedstavuje osteoporóza vùbec nìjaký
problém? Poèet nemocných s onemocnìním
kloubù a pohybového aparátu trvale
vzrùstá a pøedstavuje nejen zdravotní,
ale i sociální a ekonomický problém.
Osteoporóza patøí mezi civilizaèní
choroby. Díky zmìnìnému životnímu
stylu postihuje dnes i mladou generaci,
mnohdy více než generaci støední
a starší, a to bez rozdílu pohlaví. Léèba
dùsledkù onemocnìní (zlomenin) vede
v každém pøípadì ke dlouhodobé
pracovní neschopnosti, mùže vést k èásteèné až
plné invaliditì. Se zlomeninou krèku stehenní
kosti souvisí 10 – 20 procentní úmrtnost.
Mùže se osteoporóza nìkdy týkat i vás?
Osteoporóza mùže být pøítomná již velmi
dlouho pøed kritickým obdobím v lidském
životì – tj. stáøím. Kromì bìžnì popisovaných
rizikových faktorù pøispívajících ke vzniku
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osteoporózy , napø. vìk, užívání nìkterých lékù,
nedostatek vitamínu D, vápníku a dalších
minerálù, existuje øada dalších faktorù, napø.
poruchy imunitního a hormonálního systému,
nedostateènost jater a ledvin, poruchy
vstøebávání živin. Jedná se totiž ve vìtšinì
pøípadù o nesprávné hospodaøení našeho tìla
s minerály. Je to rovnìž výpovìï o funkci
metabolismu, zdraví našeho støeva, stresové
zátìže, o množství zdravého pohybu a celkové
zdravotní kondice.
Osteodenzitometrie aneb mìøení hustoty
kostí
Osteodenzitometry jsou speciálnì vyvinuté
pøístroje sloužící k mìøení hustoty kostí.
Nìkteré pøístroje mohou ze svého principu
funkce mìøit i pøítomnost kolagenu –
chrupavèité složky kostí. (Kolagen je
neodmyslitelnou složkou našich kostí a bez této
bílkoviny by naše kosti
b yly køeh ké jako
porcelán). Naše
dlouholetá praxe
dokazuje, že osteoporóze
dokážeme aktivnì
pøedcházet a také ji léèit.
Mìøení hustoty kostí na
ultrazvukovém
osteodenzitometru. Jak mìøení hustoty kostí
probíhá? Vyšetøení je zcela nebolestivé a
nezátìžové (bez RTG paprskù). Namìøené
hodnoty plnì odpovídají hodnotám získaným
rentgenovou dvoupaprskovou celotìlovou
osteoden- zitometrií, avšak ve výsledku ještì s
hodnotami kolagenu. Mìøení probíhá tak, že
klient postupnì vkládá obì bosé nohy do
pøístroje, kde se mezi dva ultrazvukové

„snímaèe“ umístí pata mìøeného (patní kost je
pro svou citlivost vhodná k indikaci
osteoporotických zmìn).
Pøístr oj pak provede, vysláním
ultrazvukových vln pøes patní kost, sérii mìøení
a poèítaè vyhodnotí a na tiskárnì vytiskne
výsledek. Proces samotného mìøení trvá pouze
10 min. Hodnoty namìøené na patní kosti
odpovídají pøibližnì hodnotám hustoty kostí v
celém skeletu vyšetøovaného. Výsledek mìøení a
zdravotní poradnu, obdrží klient ihned po
mìøení. Mìøení se týká pouze zájemcù starších
dvaceti let. K posouzení hustoty kostí mladších
dvaceti let, je zapotøebí jiného softwaru.
Prevence
Chceme-li do budoucna pøedejít nepøíjemným a
životu nebezpeèným
z lo me n i n á m, j e
velmi výhodné
opakovanì mìøit
hustotu našich kostí.
Toto mìøení bychom
mìli op akovat
alespoò jednou za
rok.

K mìøení hustoty kostí se
objednávejte na recepci Parkhotelu.
Mìøení se provádí každé úterý tamtéž
a stojí 350,- Kè vèetnì zdravotní
poradny
www.abelia.cz
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Zoo Ohrada má nového rysa
Pøibližnì rok a pùl je výbìh rysù v Zoo na
Hluboké prázdný. Posledními chovanými jedinci
byli dva samci – bratøi, zatím poslední mláïata
rysù ostrovidù narozená ve zdejší zoo v roce
1992. Jejich matka pùvodnì pøišla do zoo Ohrada
z Lipska. Výbìh prošel drobnými opravami
a úpravami vybavení, aby se v nìm noví
obyvatelé cítili dobøe.
Zoo Ohrada obnovuje svùj chov rysù ostrovidù dovozem mladých
zvíøat ze zahranièních zoo. Po vyøízení nezbytných úøedních formalit
dorazil v pátek 12. bøezna jako první jedinec dvouletý samec ze slovenské
Zoo Bojnice. Jedná se v podstatì o pùvodnì hendikepovaného jedince,
který prošel pøes záchranou stanici – mládì donesené z pøírody
a odchované lidmi. Jeho zdravotní stav je velice dobrý, jen se díky vazbì
na èlovìka nemùže vrátit do volné pøírody, proto se ho ujala bojnická zoo,
která v minulosti proslula chovem rysù.
Samice, která mu bude dìlat partnerku, dorazí o nìkolik týdnù pozdìji
a bude pocházet z nìmecké Zoo v Chemnitz. Byla doporuèena ke spojení
s naším novým samcem a dalšímu chovu v naší zoo koordinátorem chovu
karpatských rysù ostrovidù v rámci Evropské asociace zoologických
zahrad a akvárií (EAZA), které je Zoo Ohrada èlenem. EAZA vede
plemennou knihu tohoto druhu zvíøat, kde jsou zapsáni i oba jedinci,
stìhující se do Zoo Ohrada.

Velikonoce v ZOO
nedìle 4. 4. 2010
10:00 - 15:00 hodin soutìž o odmìny z obøího hnízda sladkostí

"Ptaèí vajíèka a hnízda"
Program:
11:00 køest oveèky
13:20 – 14:00 ukázka dravcù
14:00 køest kùzlat (p. Flosman)
14:30 sázení obøí pomlázky
komentovaná krmení vyder øíèních a medvìdù hnìdých – jízdy
na ponících – procházka s lamou – informace o nevhodném
zachraòování mláïat – ukázka øemesel – malování vajíèek –
pletení pomlázky – zdobení velikonoèní vrby pøinesenými
kraslicemi
Všechny dìti do 15-ti let, které pøinesou v ten den kraslici,
mají vstup do zoo s 50 % slevou
Roman Kössl, Zoo Ohrada

TJ KOH – I– NOOR Èeské Budìjovice,
atletický oddíl ve spolupráci s TJ Hluboká nad Vltavou Vás
zvou na

70. roèník
silnièního bìhu na 25 km kolem Hluboké.

Memoriál Míry a Karla Nedobitých
nedìle 18. dubna 2010 – krajský pøebor v silnièním bìhu.
Start v 9.00 hodin na stadionu TJ Hluboká.
Pøihlášky od 7.00 do 8.00 hodin tamtéž.
Vyhlášení výsledkù a pøedání cen v 11,30 hodin.
Start je na stadionu TJ Hluboká, kde se bìží témìø celé jedno kolo. Po
vybìhnutí ze stadionu vede tra po hlavní tøídì smìrem k rozcestí za
Parkhotelem. Zde odboèuje doleva po silnici na Bavorovice až k jejímu
ústí na hlavní silnici Budìjovice – Plze|ò, pokraèuje pøes Dasný
a Èešnovice. V Pištínì odboèuje do Zlivi a pøes Munice zpìt do Hluboké
nad Vltavou.
www. hluboka.cz

Ve zvíøecí kùži
Vernisáž probìhla: 31. bøezna 2010 v 10.30
v hlavním sále AJG v Hluboké nad Vltavou
Kurátor: Mgr. Jiøina Zimová, AJG
Instalace výstavy: Mgr. Eva Dranèáková, Mgr. Simona Jezdinská, ZUŠ
Piaristické nám. v È. Budìjovicích
Moderování vernisáže: MgA. Jakub Doubrava
Výstava potrvá: 31. 3. – 18. 4. 2010
Výtvarný projekt
vyhlašuje Alšova
jihoèeská galerie již
druhým rokem ve
spolupráci se
Základní umìleckou
školou, Piaristické
nám. v Èeských
Budìjovicích.
Je
urèen
z á k l a d n í m ,
umìleckým a
støedním školám
Jihoèeského kraje.
Letošní projekt nabídl uèitelùm možnost ztvárnit se žáky a studenty
postøehy ze zvíøecí øíše. A to buï v oboru výtvarném formou realistické
kresby èi malby libovolného zvíøete. Nebo ztvárnit své pocity, sny a
fantazii. Nezanedbatelný díl patøí pracím z oboru literárního, i zde se
uplatnily nejrùznìjší žánry – pøíbìhy, fejetony, deníky. Žáci mìli možnost
realizovat se také v oblasti dramatické a hudební. Nìkteré výstupy budou
pøestaveny bìhem vernisáže.
Do projektu se zapojilo 82 škol z celého Jihoèeského kraje. Z toho 17
základních umìleckých a 16 støedních škol. Ve školách pracovalo
pøibližnì 2 800 žákù a studentù, každá škola zaslala do AJG výbìr, který
èítá kolem 1 500 kusù výtvarných a literárních prací. Výstava zahrnuje
nejširší spektrum výtvarných technik – od kresby èi malby pøes grafické
listy, koláže, asambláže, keramiku a instalace po poèítaèové animace a
prezentace. Nezanedbatelnou èást tvoøí také práce s fotografiemi.
Kdo výstavu navštíví, vstoupí do zvíøecí øíše naplnìné øadou výtvarnì
zpracovaných skuteèných zvíøat, jejich èástí èi rùznì komponovaných
detailù a fantazijních prvkù. Mùže nahlédnout oèima dìtí na zvíøata v
jejich pøirozeném prostøedí, na klidnou a láskyplnou pøírodu, která jim
umožòuje život a stará se o nì, ale uvidíme také boj o teritorium, o pøežití,
soupeøení, zotroèení a mnohdy nerovný boj zvíøete s lidskou spoleèností.
Nìkde jde také o promítání vlastních pocitù radosti a volnosti èi naopak
smutku a osamìní jednotlivých žákù. A tak èi tak, výstava jistì stojí za
zhlédnutí.
Na vernisáž se chystá vìtšina ze zúèastnìných škol. Programem bude
provázet Jakub Doubrava, vystupovat budou také žáci ZUŠ Piaristické
nám. v Èeských Budìjovicích a žáci Základní školy v Tøeboni. Všichni
úèastníci vernisáže budou mít tento den vstup volný do Zoo Ohrada a do
Loveckého zámeèku Ohrada.
Malá Hluboká
– závod mládeže – 1200 m po asfaltové
cestì a travnatém stadionu.
Kategorie Hoši a dívky
r.1995 – 6, 1997 – 8, a mladší
Pøedškolní dìti
r. 2005 a mladší – 200 m
Start v 9, 15 na stadionu TJ Hluboká
nad Vltavou. Pøihlášky do 8, 45 tamtéž.
Srdeènì vás zveme!!!
Pozn. red: Nedobitý Karel (*1905) –
jako závodník pøestoupil do oddílu v roce
1933, pùsobil jako vedoucí oddílu a trenér až do roku 1975, zakladatel
závodu Kolem Hluboké na 25 km (1941); úèastník olympijských her 1924
(5000 m), 1928 (5000 m, 10000 m), reprezentoval v 5 mezistátních
utkáních, devítinásobný mistr republiky a èeský rekordman
Nedobitá Miroslava roz. Mikešová (*1917) – vícebojaøka, 12 medailí
z mistrovství republiky, èinovnice v oddíle i Jihoèeském kraji.
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Baseball & softball club
Lepší trenéøi pro lepší dìti
Jim Malec
Rozhovor
s novým
hlubockým
trenérem A-týmu
Jimem Malcem
pøipravil
Jakub Janda...
Mladý trenér pùvodem z amerického
Michiganu, trénoval na Floridì, v minulosti
strávil dvì sezóny trénováním v Rakousku,
v souèasné dobì hlavní trenér A-týmu Hluboké
nad Vltavou.
MLÁDÍ
Jime, øekni nám na zaèátek, jak jsi zaèal
s baseballem. Mìl jsi baseballové koøeny
zapuštìné už v rodinì?
Baseball zapustil hluboké koøeny do americké
kultury, takže jsem vyrostl okolo této hry. Mùj
otec byl milovníkem baseballu a skalní fanda
Detroit Tigers. Nikdy nebyl moc dobrým
hráèem, ale mne zaèal trénovat už od velmi
útlého vìku – mé první vzpomínky jsou spojeny
s baseballem. Vzpomínám si, jak jsme si házeli
u nás na zahradì… Od šesti let jsem se zapojil
do organizovaného baseballu.
Jak bys popsal svou kariéru do doby støední
školy? Vyrostl jsem v severním Michiganu,
který není zrovna moc baseballovì rozvinutý.
V zimì jsou tam velmi nízké teploty, takže se
spíše hraje lední hokej. Žil jsem tam do mých
tøinácti, bìhem té doby jsem hrával zejména
Little League (slavná soutìž žákù, pozn.pøekl.),
což znamenalo mezi 24 a 30 zápasy roènì. Když
mi bylo tøináct, moji rodièe vidìli, že v sobì
mám dost talentu a tak jsme se pøestìhovali na
Floridu, která je baseballovou Mekkou. Od té
doby, po dobu mé støední školy, jsem hrál pøes
100 zápasù roènì – vìtšinou za dva až tøi týmy
najednou.
Zaèátek mé kariéry byl výjimeènì úspìšný.
Baseball uèí lidi trpìlivosti, zvládání emocí
a duševní pøípravì. Je to opravdu „hra myslících
lidí“ a vìci, které jsem se v té dobì nauèil, mi
dodnes pomáhají zvládat problémy i mimo
høištì.
Jak tìžké pro tebe bylo zavøít dveøe nad
aktivním baseballem? Bylo to velice tìžké. Do
mých patnácti jsem byl dominantním hráèem
díky mé velikosti a síle. Ale v Americe zaèínají
ti nejlepší baseballisté trénovat okolo deseti let
vìku a já jsem nemìl to štìstí, že bych kolem
sebe mìl dostateènì dobré kauèe, kteøí by mì
pøipravili na hru na vyšší úrovni. Tudíž se mi
zastavil baseballový vývoj, postrádal jsem
nìkteré mentální prvky hry potøebné pro hraní
za vysokou školu. Když si to pøehrávám zpìtnì,
bylo to asi nejtìžší rozhodnutí, které jsem
v životì zatím udìlal.
Kdy ses poprvé potkal s trénováním? Pomohly
ti tvá studia k vytvoøení si názorù na svìt?
Nikdy jsem nebyl nejsilnìjším nebo
nejrychlejším hráèem na høišti, ale chápání hry
mi dalo velkou výhodu pøed ostatními.
V nìkterých situacích jsem se vždy vidìl jako
trenér, když jsem stál na høišti – èasto jsem øídil
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své spoluhráèe a vysvìtloval strategii. Také díky
tomu, že jsem hrál v tolika týmech a pod tolika
trenéry, mìl jsem tu možnost vidìt z první øady,
co opravdu funguje a co ne. Takže ten pøechod
pro mì vlastnì byl docela pøirozený – zaèal jsem
pomáhat u mládežnických týmù, už když jsem
hrál za støední a stal jsem se trenérem
nadhazovaèù na støední škole, jakmile jsem
odmaturoval.
Myslím si, že jsem vždy cítil, že má
nejsilnìjší èást je být trenérem, nikoliv hráèem.
Mìl jsem štìstí, že jsem mìl bìhem mých
univerzitních studií pøístup k mnoha kurzùm
zabývajících se sportem, a tak jsem spojil mou
aktivní zkušenost a pøefiltroval ji skrz síto
akademických vìdomostí.
EVROPA
Kdy ses poprvé podíval do Evropy? Jaký byl
vlastnì projekt People-to-people?
Pøijel jsem do Evropy se skupinou amerických
teenagerù v roce 2000, byli jsme pomìrnì dobøí
hráèi. Cílem výpravy bylo i mezikulturní
porozumìní a setkání. Byla to skvìlá zkušenost,
která mi otevøela oèi do svìta, vèetnì svìta
baseballového. Mìl jsem štìstí, protože vìtšina
mladých Amerièanù se nedostane za hranice
USA (možná jen do Kanady èi Mexika). Šance
podívat se do Evropy mi pomohla utváøet mùj
vlastní pohled na svìt, zejména když jsem
studoval Univerzitu kolem mých dvacetin.
Vìøím, že za mého souèasného pobytu
v Èesku mohu stále pracovat na cílech programu
People-to-people – myslím si, že mnoho
Amerièanù má velice mylné pøedstavy o Evropì,
stejnì tak si Evropané vytvoøili mnoho
stereotypù, které pasují na Amerièany. Èasto nic
z toho není pravda. Zejména bìhem posledních
deseti let zažila Amerika pomìrnì temné
období, avšak v USA je mnoho lidí, které
zajímá okolní svìt a kteøí pracují na tom, aby
naše dìti mìly jednou svìt lepší. Opravdu
doufám, že zde potkám lidi na osobní úrovni,
s kterými budu moci o tìchto problémech mluvit
a vidìt vìci z jiné perspektivy.
Jak bys charakterizoval evropský pøístup
k baseballu? Mohl bys ho srovnat
s „americkým“ pøístupem? Není tìžké tyto dva
pøístupy srovnávat. Baseball je hluboce
prorostlý do americké kultury, témìø každé dítì
v každém americkém státì odehraje alespoò
jednu sezonu. Vìtšina dìtí však s baseballem
skonèí okolo dvanácti let, kdy konèí tzv. Little
League. Je zde obrovské nadšení pro hru, stejnì
jako obecné chápání smyslu hry – nikdy
nemusíte desetiletému dítìti vysvìtlovat
pravidla. Nikdy se také nemusíte bát toho, že
byste pøišli o nìjaké hráèe, protože jste udìlali
moc nároèný trénink... Vždy najdete další.
Ovšem i v Evropì jsou i zemì s lepším
systémem, než se obecnì myslí. Protože je zde
tento sport malý a nový, je zde více kladen
dùraz na výchovu kvalitních kouèù, což
považuji za velice dùležitou vìc. V Americe je
oproti tomu mnoho mladých, ale špatných
trenérù – vìtšina z nich jsou pouze tatíkové,
kteøí aktivnì hráli, když byli mladí, ale neví nic
o moderních výukových metodách a poznatcích.
V dùsledku toho se mladí nikdy nenauèí dobré

mechanice, což je špatné, jelikož èím
jsou starší, tím tìžší je je odnauèit.
Není zde velký výbìr hráèù, ale obecnì bych
øekl, že mládeži se zde dostává velké a odborné
péèe, což v dùsledku znamená pøedpoklad pro
jejich dobrý vývoj.
Jaké byly tvé sezóny v Rakousku? Obecnì, jak
bys zhodnotil rakouský baseball?
Jsem velice hrdý na to, co se nám s týmem
v Rakousku povedlo – vždy hned první sezonu
jsme vytvoøili rekord ve výhrách pro náš klub,
navzdory mnoha zranìním hráèù. Jsem vdìèný
za èas, který jsem v Rakousku strávil a vùbec
toho nelituji.
Obecnì bych øekl, že baseball v Rakousku je
velice slabý – èasto se používá ono dogma –
mladí hráèi musejí makat extra tvrdì až do
úmoru. Pozdìji se stane, že starší hráèi jsou
nedbalí a nejsou atleticky pøipravení. Je zde také
velice špatná struktura soutìží, když však v zemi
s malou hustotou zalidnìní a pouze nìkolika
velkými mìsty hrají týmy v zalidnìných
oblastech tøetí nebo ètvrtou ligu, je to špatné.
Napøíklad v Salzburgu není jediný tým, i když je
to velké mìsto, stejnì jako v Innsbrucku.
V Grazu hrají snad nejnižší ligu. Je velice tìžké
zpopularizovat sport, když se ve velkých
mìstech nehraje ten nejlepší možný baseball.
Mohl bys srovnat èeský a rakouský baseball
obecnì?
Zde v Èesku jste na tom mnohem lépe – více
hráèù, lepší hráèi, více penìž ve sportu. Je zde
jen rozdílný pøístup. Když budu mluvit v
nadsázce, øekl bych, že lidé v Rakousku prostì
nevìøí, že by tam baseball nìkdy mohl
prosperovat, velká èást hráèù si prostì myslí, že
to nikdy nikam nedotáhnou. Je zde cítit nádech
fatalismu a také si myslím, že Èeši dávají
nadnárodním soutìžím mnohem vìtší dùležitost.
HLUBOKÁ
Jak ses vlastnì dostal na Hlubokou? Jaké byly
tvé první dojmy po internetové komunikaci?
Když mi skonèila smlouva se Stock City, zaèal
jsem hned hledat novou práci. Z prvních emailù
jsem byl ohromen neobvyklou profesionalitou
komunikace. Naše rozhovory mì pøesvìdèily, že
opravdu chci pro tuto organizaci pracovat a být
u postupu klubu vpøed.
Jsi na Hluboké od konce ledna. Jak bys popsal
zdejší baseball i tvé osobní okolí?
Hluboká je krásné mìsto, od té doby, co jsem žil
na Floridì pro mì bylo zas jednou skvìlé, když
jsem vidìl sníh jako v rodném Michiganu (a
když jsem litoval, proè jsem si nezabalil více
teplého obleèení). Bydlení v malém evropském
mìstì je osvìžující oproti dennímu spìchu
velkých amerických mìst, takže mám dost èasu
na ètení a psaní.
Co se týèe baseballu, nemùže to být lepší.
Zatím tým pracuje, jak bych si pøál a plnì vìøím,
že nás èeká skvìlá sezona.
Co si myslíš o apartmánu, který jste se
snoubenkou Nicole dostali zdarma pronajmutý
od hlavního partnera klubu, Parhotelu
Hluboká? Personál hotelu je skvìlý – jsou
profesionální a pøátelští a vždy se nám snaží
pomoci, když nìco nevíme. Podmínky v hotelu
jsou vynikající, je to jeden z nejlepších hotelù,
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který jsem v Evropì navštívil. Opravdu si
nemùžeme stìžovat.
Jaké byly tvé dojmy po prvním týdnu na
Hluboké? Vždy chvíli trvá, než si èlovìk
pøivykne na nové podmínky, nové lidi a novou
kulturu. Zmìny mùžou nejdøíve trochu bolet, ale
myslím si, že to bude skvìlé. První týden byl
pro mì trochu hektický, ovšem teï už se vše
uklidòuje – máme skvìlé místo k bydlení, dobré
jídlo. Klub pro nás opravdu dìlá vše, co
potøebujeme, jsme velice vdìèní.
Je zde nìco, co tì šokovalo èi ohromilo?
Byl jsem velice potìšen atletickými
dovednostmi hráèù. Poèet mladých a velice
dobøe vychovávaných hráèù je zde vysoký,
vìøím, že tito hráèi by mohli soupeøit se stejnì
starými nejlepšími Amerièany.
Co však hráèùm trochu schází, je spojení
mezi drilly a skuteènou hrou – nìkdy mám
pocit, že naše drilly nejsou plnì
zakomponovatelné do skuteèného zápasu –
hráèi si nevytvoøí takový návyk. Jeden z mých
cílù pro tento rok je nejen uèit lidi, jak švihat
pálkou, ale jak cílenì

pálkou, ale jak cílenì nahlížet na pálení
z psychologického hlediska. Vìøím, že jakmile
zaèneme používat i mentální pøípravu, mùžeme
oèekávat velké výsledky.
Po pár týdnech tvrdého tréninku – jak vidíš
krátkodobé a dlouhodobé cíle pro A-tým
Hluboké v roce 2010?
Jsem nadšen tím, co jsem zatím vidìl.
Samozøejmì je tìžké tipovat, jak se nám bude
daøit venku, když zatím znám tým jen z
tìlocvièny, ale cítím a na vlastní oèi vidím, že
v této organizaci je mnoho talentu a zejména
mnoho mladého talentu. Vìtšinì hráèù je okolo
dvaceti let, což je skvìlý pøíslib po naši
budoucnost. Myslím si, že jsme dobøe vyvážení
a máme jen nìkolik nedostatkù, které
o d s tran íme, a sezo n a 2 0 1 0 b u d e
zapamatováníhodná.
Krátkodobý cíl je vytvoøit vítìzný tým,
abychom pøilákali na høištì nové hráèe
a fanoušky. To znamená, že bychom do
nìkolika let chtìli postoupit do Extraligy. Èeská
republika už má jeden z nejsilnìjších
baseballových programù v Evropì, takže už se

Volejbal Hluboká nad
Vltavou – mladší žákynì

mùžeme jen zlepšovat. Dùležitý je rùst a podle
mého soudu nebude dlouho trvat, než bude
èeská Extraliga opravdu poloprofesionální.
Hluboká má infrastrukturu, aby byla jedním
z velkých úèastníkù v budoucnu, skvìlý areál
a základy tady tedy jsou. Abychom se tam
dostali, musíme pracovat na baseballové stránce.
Tento rok chci, abychom z klubu vyhnali onu
roztržitost èi lenost, která se zde pevnì
zakoøenila. Budu vyžadovat od svých hráèù
stoprocentní nasazení ve všem, co dìlají.
Naštìstí je zde mnoho mladých talentù, takže
pokud lidé nebudou chtít pracovat, budou
nahrazeni jinými – prùbojnìjšími mladými, kteøí
již netrpìlivì èekají na jejich místo.
Dlouhodobým cílem v evropském kontextu
je urèitì získání co nejširší èlenské základny.
Chceme do programu pøivést co nejvíce dìtí
a uèit dìti, jak hrát baseball správnì.
Pìt slov, které tì napadnou, když se øekne
Hluboká. Organizace, profesionalita, talent,
mládí, pøipravenost. Díky za rozhovor a mnoho
štìstí. Rozhovor vedl a pøeložil Jakub Janda

Služby v areálu baseballového høištì

Bìhem bøezna mìly naše dva nejmladší
týmy napilno. Žákynì se zúèastnily
dvou turnajù trojkového minivolejbalu,
ve kterých mìly možnost porovnat své
síly s dalšími jihoèeskými hráèkami.
První z turnajù se konal v hale
Lokomotivy Èeské Budìjovice v nedìli
14. bøezna. Pøihlášených družstev v této
soutìži (Okresní pøebor) je celkem 15.
Hlubocké barvy reprezentovala 2
družstva. Umístìní ve skupinì: Hluboká
A – 2. místo, Hluboká B – 4. místo.
Na tomto turnaji bylo dìvèatùm
s ohledem na jejich výkony nabídnuto,
aby pøijela na první ze série turnajù
Krajského pøeboru do Èeského
Krumlova. Nabídka byla po krátkém
rozmýšlení a sestavení týmu pøijata a už v sobotu 20. bøezna se bojovalo
dále. Nìkteré zápasy byly velmi vyrovnané, bodový rozdíl nepatrný.
Pøestože dívky jednou vyhrály a jednou remizovaly, skonèily celkovì na
posledním 21. místì. Nasazení a týmová nálada, kterou v této vyšší soutìži
pøedvedly, jsou obdivuhodné. Za trenéry dìkujeme a tìšíme se na další
výkony! Velký dík patøí i rodièùm, kteøí své dìti ve volejbale podporují
a pomáhají s dopravou pøi turnajích.
Další turnaje: krajský pøebor – 17.4., 8.5. (Èeský Krumlov), okresní
pøebor – 9.5. (Hlincovka). V prùbìhu dubna v rámci tréninku Hluboká
uspoøádá zápasy proti týmùm SK Tøebín.
Foto: nahoøe zleva: Jája Šimková, Nikola Hanzalíková, Kaèka Koøanová,
Hanka Šimková, dole zleva: Helèa Hrdá, Kaèka Bláhová (Bláža).
Zdeòka Chmelová, Petr Kuncl

Pùjèovna ve sportovnì relaxaèní areálu Hluboká nad Vltavou
zahájila svùj provoz v roce 2009 za podpory Evropského
zemìdìlského fondu pro rozvoj venkova, prostøednictvím
Místní akèní skupiny Hlubocko– Lišovsko a SZIF. Pùjèovna
slouží pøevážnì návštìvníkùm areálu èi Hlubocka a je
zamìøena na pùjèování koleèkových bruslí, pálek na stolní
tenis, badmintonových raket èi míèù všeho druhu.
Od roku 2009 pùjèovna zajišuje také obsluhu kurtù na
plážový volejbal. Novì pro rok 2010 bude umístìna u kurtù
na plážový volejbal, kde se bude též vydávat veškeré
sportovní vybavení.
Kompletní nabídka sportovního vybavení k zapùjèení:
U Koleèkové brusle + chránièe a helma U Koleèkové lyže +
hùlky (bez bot) U Set na stolní tenis (2 pálky + míèek) U
Badmintonový set (2 rakety + míèek) U Míè (fotbal, volejbal,
rugby, basketbal) U Piknikové deky U Hole Nordic Walking
(2 ks) U Nadhazovací stroj U Létající talíøe

GOLF
Vážení èlenové a pøíznivci golfového klubu Hluboká nad Vltavou,
vzhledem k pøíznivým tréninkovým a hracím podmínkám Golfový klub
Hluboká nad Vltavou zahájí kompletní provoz høištì s letními greeny již
v sobotu 3. 04. 2010.
Sobota – Nedìle 9:00 - 17: 00 hod.
Pondìlí – Pátek 10:00 - 17: 00 hod.
Informace na recepci klubu:
tel. 776 826 376
S pozdravem a na brzkou golfovou
shledanou se tìší team GKHNV.

Mezinárodní soutìž historických motocyklù a automobilù Veteran car club Èeské Budìjovice
poøádá dne 8. 5. 2010

KØIVONOSKA 2010 – 40. roèník mezinárodní veteran rallye
Kategorie
Soutìž je urèena pouze pro vozidla vyrobená do
roku 1945. Nemáme zájem o repliky! Poøadatel
vypisuje samostatnou kategorii pro automobily
znaèky AERO a také další kategorii pro
motocykly pohánìné øemenem, bez rozdílu
druhu, obsahu a roku výroby.
www. hluboka.cz

Klasifikace
V každé kategorii budou vyhodnoceni a
odmìnìni jezdci na prvních tøech místech podle
poètu trestných bodù, získaných na trati a ve
zvláštních zkouškách. Dále bude vyhodnocen
nejvzdálenìjší úèastník, nejstarší vozidlo,
nejlepší žena a absolutní vítìz.

Èasový program
8.5.2010 700 - 900 pøejímka vozidel
10.00
rozprava s jezdci
11.00
START soutìže
16.00 – 1700 CÍL
19.30 spoleèenský veèer s vyhlášením výsledkù
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Proè si neudìlat kulturní plány?
Alšova jihoèeská galerie
AJG v Hluboké nad Vltavou
Ve zvíøecí kùži / 31. 3. - 18. 4.
Absolventské koncerty / 8.,15., 21., 22., 28. a 29. 4.
Karel Machálek / 1. 5. – 5. 9.
Galerijní noc / 11. 6.
Pøírùstky AJG v období let 2000 – 2010 / 18. 9. – 31. 1. 2011
Šampaòské a jahody – 4. roèník / 17. 9.
54. Hudební léto Hluboká 2010
24. 6. Ensemble Martinù a Saša Rašilov – Nìco málo na dobrou
noc – poetická show / flétna, housle, violoncello, klavír a mluvené
slovo /
15. 7. Paul Batto jr. a Ondøej Køíž – blues, jazz / klavír, kytara /
29. 7. Ida Gamulin – klavíristka
12. 8. Vìra Martinová a Lenka Slavíková – vokál, kytara
2. 9. Blue Effect – Radim Hladík, Honza Køížek, W ojttech, Václav
Zima
W ortnerùv dùm AJG
Míla Preslová / 25. 3. – 9. 5.
Není plotna jako plotna / 13. 5. – 27. 6. – souborná výstava
8 pøedních èeských grafièek / E. Adamcová, M. Blábolilová,
H. Horálková, J. Chrištofová, A. Kuèerová, J. Nìmcová,
J. Severová a M. Vovsová /
Michal Burgert, Vladimír Véla / 1. 7. – 29. 8.
Richard Konvièka / 2. 9. – 17. 10.
Jaroslav Valeèka / 21. 10. – 5. 12. Mìsíèní noc, tematická výstava
/ 9. 12. – 30. 1. 2011
Architektura pro 21. století
Pøednáškový cyklus Ústavu dìjin umìní FF JU, poøádaný ve
spolupráci s AJG
6. dubna - Jiøí Støítecký / Kam vlastnì kráèíme?
20. dubna - Petr Uhlík / Archisocha a další vily
4. kvìtna - Filip Šenk / architektura se zavøenýma oèima.
Architektura coop himmelb(l)au 1968 – 2006
18. kvìtna - adam gebrian / 1+1=3. Paradox jako øešení
Kam vlastnì kráèíme?
Architekt se ve své práci možná více než ostatní profese
musí komplexnì zamýšlet nad podobou dnešního svìta a
nad hodnotami, které euroamerická spoleènost vyznává.
Potýká se s otázkami ekologie, udržitelnosti života i úcty
k tradici. Pøednáška se bude zabývat právì tìmito
problémy, které zdánlivì s architekturou nesouvisejí.
M ezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
Zdenìk Manina, Helena Samohelová / 1. 5. – 16. 7.
Ateliér designu keramiky Fakulty umìní a designu
Univerzity J. E. Purkynì Ústí nad Labem + továrna
Èeský porcelán v Dubí u Teplic / 1. 5. – 30. 9. 2010
Mezinárodní keramická sympozia 1966 / 2008 /
1. 5. – 30. 9. 2010 Pavel Drda, Ludmila Kovaøíková / 31.
7.- 30. 9. 2010
M íla Preslová /12 LET
25. bøezna – 9. kvìtna 2010
W ortnerùv dùm AJG, U Èerné vìže 22, Èeské
Budìjovice
Kurátor výstavy: Mgr. Vlastimil Tetiva
Koncepce výstavy: Vlastimil Tetiva, Míla Preslová
Technická pøíprava a realizace výstavy: J. M arhoun. J. Mazanec,
P. Berkovský
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K výstavì byl vydán katalog, sledující v obrazové podobì
tendence, objevující se na probíhající výstavì.

Míla Preslová
*22. 5. 1966 v Plzni. Studovala na Akademii výtvarných umìní
v Praze (ateliér kresby prof. J. Svobodová, 1989 – 1990; ateliér
malby – prof. J. Sopko, 1990 – 1993; intermediální ateliér – prof.
M. Knížák, 1994 – 1996). Míla Preslová má za sebou na jednu
desítku samostatných výstav u nás i v cizinì; úplnì první byla
v dnes již legendární galerii MXM v Praze (1997). V Èeských
Budìjovicích, konkrétnì ve W ortnerovì domì AJG, vystavovala
v roce 1998 – Po(doba) obrazu (spoleènì s Jiøím M atìjù,
Štìpánkou Šimlovou a Ivanem Voseckým). V roce 2003 se
zúèastnila pøehlídky Intermediálního ateliéru AVU prof. Milana
Knížáka. Svými digitálními fotografiemi byla zastoupena na mnoha
prestižních pøehlídkách souèasného umìní u nás i v zahranièí.
Fotografie M íly Preslové má ve svých sbírkách napøíklad Národní
galerie v Praze, Slovenská národní galerie v Bratislavì, Alšova
jihoèeská galerie v Hluboké nad Vltavou nebo Neue Galerie am
Landesmuseum v Grazu.
Míla Preslová se na výstavì, instalované ve W ortnerovì domì
AJG v Èeských Budìjovicích, pøedstavuje svou doposud
nejrozsáhlejší kolekcí, kterou lze chápat jako urèitou retrospektivu.
Podtitul výstavy – 12 LET – má dvojí obsah. Jednak vymezuje
èasový úsek tvorby, která je zde pøedstavena, jednak je to vìk
jejího syna Tadeáše. V nìkolika minicyklech (je to do jisté míry
pro její tvorbu pøíznaèné) jsou zde vystaveny více než ètyøi desítky
fotografií. Autorka pojímá fotografii jako koncept, jako
konceptuální obraz. Na tìchto artefaktech je hlavním aktérem buï
ona sama, nebo její blízcí (syn, manžel, otec, matka).
Práce Míly Preslové mìly a mají silnì autobiografický
charakter. Jsou to realizace, které se úzce váží k jejím nejbližším a
k ní samotné. Je až s podivem, jak si autorka »vystaèí« s tímto
relativnì úzkým prostorem ryze osobních každodenností. Její
výpovìdi jsou vždy hluboce osobní a v tomto smyslu i osobitì
ženské (ne ale feministické). Vycházejí ze zkušenosti, které autorku
charakterizuje jako partnerku, dceru, matku apod. Zároveò také
tlumoèí emoce pøesahující rodinnou a spoleèenskou roli jednotlivce
ve spoleènosti. Vypovídají o síle
mezilidských vztahù a nadìji, které je
provází. Je zde také pøítomna lidská
zranitelnost.
Míla Preslová vymezuje hranici
vlastní umìlecké osobnosti pomocí
fotografií, které divákovi umožòují
decentní pohled do jejího soukromí.
To má své vymezené hranice; i když
pracuje se svým tìlem, nedá se
hovoøit i èistì »ženském umìní«; její
sdìlení jsou obecnìjšího rázu.
Seriálová struktura jejích minicyklù
umožòuje hru opakování. Tím
up o z o ròuje na urè ité ro zd íly
v napohled stejných kompozicích,
posunuje jejich vizuální i obsahovou
platformu.
F o to g r a fie
M íl y
P r e s lo v é
pøedstavují výtvarné støetávání
pøísných, daných a neodvolatelných zákonù s køehkou, ale živou
a promìnlivou pøirozeností èlovìka, jehož síla i nadìje tkví právì
v tomto neustálém zápase.
Mgr. Vlastim il Tetiva
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Zahájení turistické sezóny v Hluboké nad Vltavou
Staòte se jeden víkend turistou ve vlastním mìstì a užijte si to! Pøivítejte jaro s chutí!

Víkend 10. – 11. dubna 2010
Program odstartuje tandemovým seskokem hejtman
Jihoèeského kraje Mgr. Jiøí Zimola
a starosta mìsta Hluboká ing. Tomáš Jirsa
Pøistání: ve 14.00 hodin

Program:
 Otevøení Adrenalin parku
 Pochod okolo Hluboké
 Dìtský den
 Lampiónový prùvod
 Jarní baseballový turnaj
 Gastronomický víkend
 Akèní tandemové seskoky padákem

20.30 První zastávka. Námìstí Hluboká nad Vltavou støetnutí obou
prùvodù
21.00 Druhá zastávka Vyhlídka Hluboká nad Vltavou romanticky
osvìtlená zastávka s pohledem na Èeské Budìjovice
21. 15 Tøetí zastávka Zámek Hluboká nad Vltavou – Hledání
pohádkového pokladu
Pohádkový poklad bude ukryt v parku a hlídán pohádkovými bytostmi.
V prùbìhu hledání pokladu mohou úèastníci najít zlaté žetony, které
budou moci smìnit za mnoho druhù dobrot.
22.00 OHÒOSTROJ

Otevøení Adrenalin parku:
10. – 11. dubna/ vstup 20 % sleva
Big Flying Stork 210 m (lanovka), Big Swing houpaèka,
Síové centrum, Bungee trampolíny
Toužíte po neobvyklých zážitcích? Máte adrenalin v krvi? Pøijïte
zažít jedineèné právì do našeho Adrenalin parku!
Nabídneme Vám odreagování, vzrušení, nezapomenutelné zážitky,
obèerstvení... zkrátka vše!
tým Adrenalin parku
Program:
10.00 Seznámení se všemi atrakcemi v areálu
10.25 Adrenalin v akci – pøedstavení instruktorù adrenalin parku
13.30 Spoleèná èajová pøestávka (náš èaj + vaše svaèina)
14.00 Tandemový seskok padákem (hejtman a starosta)
14.30 Pokraèování v adrenalinové jízdì
16.00 Adrenalinový táborák
15.00 – 17.00 Adrenalinové soutìže

Pochod okolo Hluboké
10. dubna start v 10.00 ve Sportovnì relaxaèním areálu Hluboká nad
Vltavou. Pøihlášky od 8.00.
Trasy: Okruh pro rodièe s dìtmi 6 km/ Okruh fitness 9 km/ Okruh Sport
14 km
Popis: Celodenní program pro jednotlivce i skupiny. Je možné si vytvoøit
trasu, obejít navržený okruh, nebo navštívit všech 12 stanoviš. Na
každém stanovišti si úèastníci oznaèí razítkem turistickou kartu podle které
budou vyhodnoceni. Odstartovat je možné kdykoli v dobì od 10 – 14 hod.
1. Baseball testování odpalu. 2. Golf driving range zdarma. 3. ZOO pro
dìti sleva 50 %. 4. Testování koleèkových bruslí. 5. Rybolov hra pro dìti.
6. U seníku projížïka na poníkovi. 7. Munice. 8. Obora . 9. Jez draèí
lodì. Opatovice. Hosín. Barborka støelba z luku, ètyøkolky pro dìti.

Dìtský den
10. dubna/ 14.00 – 16.00 hod.
Pro dìti bude pøipraven bohatý program a spousty soutìží o ceny.
Kde: ve Sportovnì relaxaèním areálu Hluboká
Program: Hod na cíl, skákání v pytli, lezení po nafukovací láhvi,
nafukovací hrad, gladiátorský zápas, chùdy, opékání špekáèkù. Tìšíme se
na vás a vìøíme, že si spoleènì užijeme hezké jarní odpoledne plné
zážitkù.

Lampiónový prùvod
10. dubna
19.45 start prùvodu od Sporthotelu Barborka 19.30 (sraz úèastníkù tamtéž)
20.00 start prùvodu od ZŠ Hluboká (19.45 sraz úèastníkù tamtéž)
www. hluboka.cz

Tandemový seskok padákem
10. dubna 2010
Akèní ceny:
Tandemový seskok 3 200 Kè
Tandemový seskok + DVD 4 650 Kè
Tandemový seskok + DVD 4 650 Kè + foto 5000 Kè
Základní parašutistický výcvik s 1 seskokem 2850 Kè
Ceny platí pro seskoky zaplacené hotovì 10.4 v místì akce nebo v
kanceláøi na letišti Hosín a realizované do konce èervence 2010.
Za špatných povìtrnostních podmínek (déš, silný nárazový vítr) nelze
seskoky uskuteènit.
Komplet informace : tel. 739 749 987

Šastné gastronomické hodinky
10. – 11. dubna
Parkhotel Hluboká,/Lovecká chata: ke každému pokrmu káva zdarma
Hotel Podhrad: ke každé kávì dezert zdarma
Hotel Záviš: ke každé kávì dezert zdarma
Penzion a restaurace KA.PR: lososová pomazánka na toastu zdarma ke
každému jídlu
Hotel Štekl: pøi využití služeb Welness sklenka sektu ve whirpoolu
zdarma a pøi konzumaci nad 200 Kè/osobu posezení u èaje Darjeeling v
Anglickém klubu u otevøeného ohnì
Hotel Apartement Hluboká: pøi ubytování na 4 noci a více, vstup do
ZOO zdarma
Restaurace ZOO: ke každému dezertu káva zdarma

Jarní baseballový turnaj
Program: 10. – 11. dubna – Sportovnì relaxaèní areál Hluboká nad
Vltavou – baseballové høištì
Sokol Hluboká – Tempo Titans Praha – Tøebíè Nuclears – Stock City
Cubs – Wolfs Domažlice
kompletní informace: www.hluboka.cz, www.sport – hluboka.cz
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PANORAMA
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin,
Nebo 1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení,
již od 20. prosince !!!
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout
nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem pøedstavení,
poté budou uvolnìny k prodeji !
tel. 774 457 269

Biograf
Støeda 7. dubna – Jak se nese èas. Francie
2000. Dokument. Režie: Francoa Caberlé
Pøístupný – èeské titulky.
Sobota 10. dubna – Podivuhodný mìsíc.
španìlsko – 1996. Dokument. Režie: Cosé
Marcia. Pøístupný– èeské.
Støeda 14. dubna – Znak tváøe. Itálie 1995.
Dokument. Režie: Roberto Toscamba.
Pøístupný – èeské titulky.
Pátek a sobota 16. a 17. dubna – Avatar.
USA 2009. Sci-fi. Planeta Alpha centauri B-4
není obyvatelná pro bìžného èlovìka …
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourneyy Weaver. Režie: James Cameron
Pøístupný – èeské titulky.
Støeda 21. dubna – Fenomenální život.
Portugalsko 1992. Dokument. Režie: Bryan
Singer. Pøístupný – èeské.
Pátek a sobota 23. a 24. dubna – Doktor od
jezera hrochù. ÈR2010 . Komedie. Podle
stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka …
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiøí
Langmajer. Režie: Zdenìk Troška. Pøístupný.
Støeda 28. dubna – Cestou všech dob.
Francie 2000. Dokument. Režie: Albért
Dogoja. Pøístupný – èeské titulky.
Pátek 30. dubna – Dešová víla. ÈR2009.
Pohádka. Vzduch – oheò a voda provádìjí
pravidelnou inspekci u lidí … 19.00 hod.
Hrají: Jakub Gottwald, Éva Kerekes,
Miroslav Donutil. Režie: Milan Cieslar.
Pøístupný.
Zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin.

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
Pátek 30. dubna – Dešová víla. ÈR
2010 Pohádka. Vzduch – oheò a voda
provádìjí pravidelnou inspekci u lidí …
17.00 hod.
Hrají: Jakub Gottwald, Éva Kerekes,
Miroslav Donutil.
Režie: Milan Cieslar. Pøístupný

Støeda 14. dubna – Cestujeme... Pøednáška
o Jižní Americe v podání p. J. Michala
17.00 hod. Zasedací síò mìstského úøadu
v Hluboké nad Vltavou

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.

Pátek a sobota 2. a 3. dubna
Vraždy a nìžnosti
Divadlo Hluboká v produkci
Zdeòka Pikla
19.00 hodin.
Divadelní pøedstavení – komedie

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
Nejstarší èeská odborná škola keramická v
Bechyni
stálá expozice Mezinárodní keramická
sympozia

Komorní scéna

pátek 9. dubna
Závìreèné pøedstavení pouze pro
dùchodce!!!
Letos se rajèatùm nedaøí
– Obèanské sdružení Køížžáci.
19.00 hodin
Divadelní pøedstavení – komedie.

Restaurace Rosa
u letní plovárny
poøádá v pátek 23.4.
v dobì od 21.00 – 03.00

Video rock hadry párty
Na èetná pøání veèer ve
stylovém »rock« obleèení
Vstup zdarma
Tel. 736 202 255
ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
VÝSTAVY
Alšova jihoèeská galerie, 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.
Wortnerùv dùm AJG
v Èeských
Budìjovicích
25. 3. – 9. 5. Míla
Preslová –
Retrospektivní

KONCERTY
Alšova jihoèeská galerie
Absolventské koncerty Konzervatoøe.
8. 4. / 19:00 Dagmar Kubatová – flétna /
Tereza Mandelíková – kytara
15. 4. / 19:00 Pavlína Ïuriaèová – klavír /
Marta Nováková - zpìv
21. 4. / 19:00 Kateøina Hynková – klarinet
Eliška Dvoøáková – zpìv / Tomáš Sup –
zpìv
22. 4. / 19:00 Luboš Hlavatý – pozoun /
Vojtìch Kudrna – klarinet
28. 4. / 19:00 Petra Prokopová – flétna / Jana
Málková – zpìv 29. 4. / 19:00
Architektura pro 21. století
Vždy v úterý od 17.00 hod. Ve Wortnerovì
domì AJG. Vstupné 40,- / 20,-.
Uvádí a moderuje Mgr. Hynek Látal
6. dubna - Jiøí Støítecký / Kam vlastnì
kráèíme?
20. Dubna - Petr Uhlík / Aarchisocha a další
vily
Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad
Vltavou / Tel. 387 967 041 email: ajg@ajg.cz,
www.ajg.cz. Poøady pro školy na objednávku /
zimova@ajg.cz
Výstavní sály otevøeny dennì /
Hluboká nad Vltavou / Alšova jihoèeská
galerie / duben – øíjen 9.00 – 18:00
Èeské Budìjovice / Wortnerùv dùm / 9:00 –
18:00 Bechynì / Mezinárodní muzeum
keramiky / øíjen 2009 – duben 2010 zavøeno,
prohlídky na základì telefonické domluvì
Každou nedìli a ve státní svátky volný
vstup do všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena!
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