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h ÚVODNÍK h

Mlèící vìtšina
Tento úvodník bude opìt osobní. Já se upøímnì omlouvám všem,
kterým vadí osobní tón úvodníkù. Omlouvám se i své rodinì a mým
zvíøatùm, protože vìtšinou právì oni jsou úvodníky vláèeni. Ale
ono je to tìžké. Možná by bylo zajímavé zkusit – i když nevím, já
jsem vážnì zbabìlá – velmi osobnì pomluvit tu èi onu hlubockou
persónu, nebo nìjakou svou známou, nìjakou rádoby pøítelkyni,
nìkoho z okruhu mých pracovních stykù, nìjakého sebevìdomého
muže, ale – ono by se mi to taky mohlo nevyplatit. Osobnì hovoøit
a psát o nìkom lze tehdy, když ten dotyèný mnì má natolik rád, že
na mì nejen nepodá trestní oznámení, ale ani mi nerozbije ústa, ba
ani na mne nezvedne hlas. A neosobní úvodníky – ty zase psát
neumím.
Když se zamyslíte, tak v praktickém životì – být neosobní –
musíme vlastnì skoro poøád. V práci musíme být korektní, buï
k šéfovi nebo ke svým zákazníkùm. Èiníme tak z dobøe
pochopitelných dùvodù, jinak dopadneme špatnì. Pøijdeme o místo
nebo zkrachujeme. Není to ale chyba, že jsme vlastnì trvale
neupøímní a neosobní? Jak ti ostatní vlastnì mají vìdìt, co si
osobnì o vìci DOOPRAVDY myslíme?
A proto se obracím –zvláštì teï po volbách – právì na tu mlèící
vìtšinu s výzvou: Proè mlèíme? Proè nemluvíme upøímnì a nejsme

víc osobní!? A o sobì víme, že tu jsme! A víme, kdo je kdo. A
se na sebe mùžeme spolehnout. Protože nebýt posledních voleb, tak
bych uvìøila tomu, že mlèící vìtšina sympatizuje s úplnì jinou
sortou lidí této republiky, než se pøedpokládalo.
Mnì se velmi ulevilo, že ta vìtšina šla a promluvila a volila, tak
jak volila. M nì osobnì moc tìší, že ve vládì bude víc slyšet pana
Schwarzenberka, èlovìka, s jehož rodinou má naše Hluboká a Jižní
Èechy dobrou zkušenost. Historie celých Èech a taky Rakouska
a celý evropský svìt ví, jací byli Schwarzenberkové a jak se
chovali. A mlèící vìtšina snad díky tomu ví, proè ho volila a proè
se vlastnì stal nekorunovaným vítìzem voleb.
A i když v Èechách dlouhodobá pøedpovìï poèasí prý øíká –
pozor vtip – že v Èechách nyní bude vládnout Neèas a na
Slovensku Slota, pøesto si myslím, že teï by naopak mohlo být líp!
Pokud osobnì museli odejít ti, kteøí se znemožnili, èiny, øeèmi èi
svými dosti èitelnými myšlenkami – je zas na chvíli vyhráno. Je
obèas dobré osobnì naznaèit, že slušní lidé a politici, co nelžou
a bezostyšnì nekradou, jsou nám milejší. A úplnì nejlepší by bylo
dávat to najevo osobnì a poøád a nejen pøi tajném hlasování.
(Protože poøád ještì v záloze zùstává jakási ve volbách nehlasující
menšina. A kdo ví, jak ta smýšlí a pro koho by hlasovala...?)

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

Krátká pøednáška
o SPLAVNOSTI VLTAVY
se koná dne 27. èervence od 16.00
v zasedací místnosti hlubocké radnice

BLAHOPØÁNÍ:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci èervenci a srpnu oslaví významná výroèí
Èervenec
Piksová Marie
Bártová Jiøina
Šimonová Božena
Kovaøíková Jarmila
Palma Antonín
Chaloupková Milada
Tomášková Jana
Harazímová Marie
Sýkorová Marta
Matìjèek Václav
Piklová Marie
Krejcar Ivo
Janouš Ivan

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Bavorovice
Hluboká
Líšnice
Ponìšice
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká.

85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let

Srpen
Platenka Karel
Joza Josef
Vokùrka Vojtìch
Pulec Milan
Thalerová Marie

Hluboká
Hluboká.
Hluboká
Hluboká
Hluboká

90 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Do dalších let pøejeme dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Dvoøák Tomáš
Fojtlová Magdalena

Hluboká
Hluboká

Opustili nás
Jozová Kateøina
Hanzal Ladislav
Jakubec Stanislav

Hluboká
Hluboká
Hluboká

Dne 15. èervence v 10 – 11.30 se uskuteèní v zasedací místnosti MÚ
prodej èeského kvalitního ložního prádla, prostìradel a ruèníkù.

3. Ponìšický košt v Ponìšicích
bude poøádán 7. srpna 2010!
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h ZPRÁVY Z RADNICE h
Z jednání mìstské rady
 Rada se zabývala dispozicemi s majetkem – prodloužení nájemných
smluv telefonních operátorù GSM vysílaèù, prodloužení pronájmu
nebytových prostor obèerstvení v areálu koupalištì, prodloužení smlouvy
o provozu tepelných zaøízení mìsta, smìny pozemkù a pod.
 Rada se rozhodla po dùkladném zvážení situace neprodloužit nájem
hospody v Municích stávajícímu nájemci.  Rada povolila spoleènosti
provozující kavárnu Relax Bali vymalování terasy a rozšíøení vitrín
a mrazákù do tohoto prostoru.
 Výtìžek z provozu VHP, který je možné použít pouze na sociální,
zdravotní, sportovní atp veøejnì prospìšný úèel, byl rozdìlen takto: TJ pro
mládež 10 tis. Kè, mažoretky 5 tis., Mladí hasièi Kostelec 5 tis. a mladí
hasièi Hluboká 20 tis. (náklady na dìtskou hasièskou soutìž, týdenní
soustøedìní na Lipnì, dále pøispívají rodièe, SDH Hluboká aOV SHÈMS)
 Mìsto pøijalo záštitu nad konáním Mezinárodní konference CADGME
a I2GEO 2010, což je 3. konference pøedních svìtových odborníkù na
využití algebraických poèítaèových systémù a programù ve výuce
matematiky. Poøádá PF Jihoèeské univerzity ve dnech 29. 6. až 3.7.
 Mìsto pøispìje jachetnímu oddílu Slavoj Hluboká na poøádání regaty
Pohár mìsta Hluboká.
 Mìsto pøispìlo honebnímu spoleèenství Bavorovice – Èeské Vrbné na
instalaci plašièù zvìøe. Dále pøispìlo TJ Holiday Horses Club Vondrov na
oblastní mistrovství dìtí, juniorù a mladých jezdcù. Dále na Den dìtí
v ZOO Ohrada pro Agenturu Monika. Spolku Vltavan pøíspìvek na
Mezinárodní setkání voraøù v Itálii a na 40. výroèí odhalení pamìtní desky
øeky Vltavy u pramene øeky v Kvildì.
 SDH Bavorovice dostane pøíspìvek na nákup vycházkových stejnokrojù
a na opravu požárního dopravního vozidla. Hroznìjovická
Dobromysl o. s. pøíspìvek na poøádání besídek a živého Betlému, tyto
oblíbené akce jsou již poøádány 6. rokem. FC Mariner pøíspìvek nákladù
za el. energii na høišti.
 Granty: Mìsto pøijalo grant Jè kraje na vybavení dvou tøíd MŠ
nábytkem (jedna tøída v Masarykovì a jedna ve Schwarzenberské MŠ)
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Oprava kaple v Municích – žádost o grant nebyla úspìšná. Doporuèuje se
v roce 2010 provést opravu støechy, kde je zajištìno financování a s dalším
poèkat do roku 2011. Rada mìsta doporuèuje souhlasit s prohlášením
kaple v Municích kulturní památkou místního významu. Další plánované
projekty parkovištì u baseballu, parkovištì Fügnerova jsou ve fázi
rozpracování, èeká se na stavební povolení. Podána žádost o grant na
projekt Vybavení MŠ novými koberci na grant vybavení cyklostezky
Hluboká – Ponìšice mobiliáøem (pøístøešky, odpadkové koše, lavièky,
kolostavy, tabule).
 Na mìsto se obrátili obyvatelé Munické ulice se žádostí o výstavbu
chodníku a pøechodu pøes silnici II/105. Problém byl øešen s Policií ÈR
a bylo odsouhlaseno øešení. Rovnìž tak na podnìt obèanù Tøeboòské
a Žižkovy ulice byla øešena dopravní situace s návrhem umístìní
svìtelného radaru na mìøení rychlosti.

 Pražská diecéze církve èeskoslovenské husitské se obrátila na mìsto se
žádostí o pokácení lípy, která stojí na mìstském pozemku pøed budovou
Husova sboru v Tyršovì ulici. Lípa svým koøenovým systémem narušuje
podlahu v této budovì. Provedena kontrola z úèasti stavaøù a zástupce
životního prostøedí na MÚ. Konstatováno, že lze provést technické øešení
bez pokácení tohoto významného stromu. Rada žádosti nevyhovìla.
 Rada projednala a vzala na vìdomí rozdìlení termínù divadelních
pøedstavení dle návrhu pana Píši pro sezónu 2010/2011.
 E.ON nabídl mìstu sjednání nižší ceny elektøiny na r. 2011 v rámci
zvýhodnìného produktu Jistota Elektøina, kterým mùže mìsto v roce
2011ušetøit náklady ve výši 18 % proti standardním produktùm. Na rok
2010 je platná smlouva uzavøená v r. 2009 se slevou 20 %.
 Rada se zabývala zmìnou nájemce v provozu lékárny ve Zdravotním
støedisku.

Munice – minulost, souèasnost i budoucnost
Hluboká nad Vltavou není jen samo mìsto
kolem zámku, v podzámèí a za mostem.
Souèástí Hluboké nad Vltavou jsou také okolní
obce, tzv. místní èásti. Jedna z tìchto obcí se
jmenuje Munice. První písemné zmínky o obci
pochází z roku 1384. V dlouhé historii obce
bylo nìkolik významných mezníkù, které vždy
významnì urèily a ovlivnily podobu a život
obce.
V 18. století byly postaveny statky a domy na
návsi, v témìø nezmìnìné podobì zùstaly
zachovány dodnes. Jádro obce tvoøila oválná
náves, v jejímž støedu byla kaplièka a rybník. Na
návsi byly dvì studny. Pozdìji byly za cestou
k Zahájí postaveny další statky. Všechny
budovy na návsi patøí ke skvostùm selského
baroka a jsou památkovì chránìny. V letech
1857 až 1967 byly Munice samostatnou obcí,
od roku 1967 jsou místní èástí Hluboké nad
Vltavou. Podobu obce výraznì ovlivnila
výstavba areálu zemìdìlského podniku
a následnì výstavba domkù pro zamìstnance.
Také po roce 1989 nastaly v obci rùzné zmìny,
byl zrekonstruován objekt restaurace, bohužel
ale z ekonomických dùvodù zanikla prodejna
potravin a pozdìji, z dùvodu velmi nízkého
poètu dìtí, ukonèilo své pùsobení také
pracovištì mateøské školy. Cestu dìtem do školy
i obèanùm za kulturou èi k lékaøi naopak
usnadnila novì vybudovaná cyklostezka, která
vede do Hluboké nad Vltavou. V roce 2005 byl
v obci zvolen osadní výbor.
Tolik tedy velmi struèná historie obce
Munice. A jaká je souèasnost a budoucnost? To
jsou otázky pro paní Danu Svobodovou,
pøedsedkyni osadního výboru a také èlenku
Zastupitelstva mìsta Hluboká nad Vltavou.
A ještì než položím otázky, dovolím si osobní
poznámku – inspirací k tomuto rozhovoru byl
údiv a obdiv nad tím, kolik zmìn a novinek
v obci pøibylo od doby, kdy jsem v Municích
byla naposledy. Pøedevším, nová a velmi
kvalitní vozovka v èásti, zvané monolit (jaký
rozdíl oproti pùvodní, vytluèené, nevzhledné
a chodcùm i autùm nebezpeèné silnici!). Nový
chodník k rodinným domkùm ve smìru na
Zahájí. Na návsi zrekonstruována, v historizujícím slohu vytvoøená obecní studna. Kaplièka
uprostøed návsi pùsobivì nasvícená. V objektu
restaurace doslova záøí nová okna. Všechny tyto
investice byly realizovány z rozpoètu osadního
výboru Munice a z rozpoètu mìsta Hluboká nad
Vltavou. A celkovì na první pohled pùsobí
Munice hezkým, uklizeným dojmem.
www. hluboka.cz

Pùsobí dojmem obce, o kterou se nìkdo peèlivì
stará a záleží mu na tom, aby vše bylo v
poøádku. Tolik mùj osobní pohled a nyní již
tedy otázky pro Danu Svobodovou:
Jaká je tedy souèasnost obce Munice?
Dana Svobodová (s úsmìvem): Nevím, jestli
mám ještì nìco dodávat, v té úvodní poznámce
je øeèeno snad vše... a vlastnì až po úvodním
výètu si uvìdomuji, jak èas utíká a jak nedávno
nové vìci už považujeme za samozøejmost. A to
je dobøe, protože to vlastnì je zámìr osadního
výboru – aby naše obec byla uklizená, aby vìci,
které mají sloužit a fungovat, opravdu
fungovaly.
Co všechno vlastnì je v kompetenci osadního
výboru? Kromì realizace tìch více viditelných
vìcí, napøíklad rekonstruované vozovky v èásti
Monolit, z které já osobnì mám asi nejvìtší
radost, osadní výbor zajišuje pøedevším ty
èasto ne zcela zøejmé záležitosti – napøíklad
pravidelné umisování kontejnerù na odpad,
seèení travnatých ploch a podobnì. Záleží nám
na tom, aby obec byla skuteènì uklizená
a docela znepokojenì sledujeme, jak v lesíku
mezi obytnou èástí Monolitu a zahrádkami
vzniká nehezká èerná skládka, na kterou je
odkládán odpad ze zahrad a úprav domù,
pøestože, jak jsem zmínila, velkokapacitní
kontejnery na odpad jsou v Municích umístìny
èasto. Mnoho vìcí je øešeno na základì
pøipomínek obèanù, kteøí upozorní na nìco, co
by šlo vylepšit nebo zmìnit, èasto jsou to jen
zdánlivé drobnosti, ale všichni víme, že právì
tyhle malièkosti mohou znepøíjemnit život.

Takže pokud to je v silách osadního výboru,
snažíme se vìci v souèinnosti s Mìstským
úøadem Hluboká nad Vltavou a Podnikem
místního hospodáøství napravovat.
To bylo pomyslné ohlédnutí za dobou
minulou. Jaké plány budou realizovány letos?
Letos je pro nás nejdùležitìjší zahájení 1. etapy
instalace osvìtlení na cyklostezce z Hluboké do
Munic. Usilovali jsme o vybudování už vloni,
ale objevily se komplikace s pozemky podél
cyklostezky, k vybudování osvìtlení musí dát
souhlas majitelé pozemkù a bohužel, ne všichni
na výzvu Stavebního úøadu reagovali, takže se
vše opozdilo. Aktuálnì by mìla zaèít realizace
osvìtlení od odboèky ze silnice na Týn nad
Vltavou k lokalitì »U køížku«. Tato èást bude
stát 350 000 korun, tyto prostøedky jsou
z rozpoètu osadního výboru Munice, podaøilo
se nám v minulých dvou letech vytvoøit finanèní
rezervu. Doufám, že v dohledné dobì bude
cyklostezka osvìtlena celá.
A další plány jsou samozøejmì limitovány
rozpoètem, èást financí bude urèena na seèení
trávy, pøíspìvek obdrží také munický
hokejbalový klub. A pomìrnì podstatnou èást
rozpoètu, který mají Munice k dispozici, 147
tisíc korun, urèil osadní výbor na opravu
kaplièky na návsi. I na tuhle akci bude zèásti
pøispívat mìsto, rozpoèet první èásti opravy
støechy je 197 tisíc korun. Dalším dùležitým
momentem, který nás èeká, budou podzimní
volby do osadního výboru. Nìkteøí moji
souèasní kolegové z OV už oznámili, že znovu
kandidovat nechtìjí. Možná je to pøíležitost pro
ty obèany Munic, kterým není jedno, co se
v obci dìje a chtìli by se na další práci výboru
podílet. Sama vím, jak jiné je vidìt vìci z venku
a tøeba i mít kritické pøipomínky – a jak èasto
složité a legislativnì zdlouhavé procesy èlovìk
objeví, když se i tøeba jen v rámci malého
osadního výboru snaží udìlat nìco pro obec. To,
co nám se zdá, že je celkem jednoduché a mohlo
by to být hned, bývá trochu znesnadnìno
normami, zákony, pravidly a když je chceme
dodržet, mùže se snadno stát, že obèané se diví,
proè tohle nebo tamto ještì není hotové a vùbec
za tím nevidí hodnì èasu a úsilí. Tím náš osadní
výbor nechválím ani nehájím, jen trochu
vysvìtluji a konstatuji. A taky, aby pøípadní
zájemci o práci ve výboru vìdìli, že to není
vždycky úplnì snadné.
A obèané vždycky mají blíže ke kritice než
tøeba k pochvalným vìtám, to je prostì realita.
Pøesto, a rozhovor dokonèíme spíše
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optimisticky – co bylo nebo je z pohledu
pøedsedkynì OV dùvodem k radosti? Jak už
jsem se zmínila, radost mám z novì
rekonstruované vozovky na Monolitu.
Tìší mne i pohled na náves veèer, na
osvícenou kaplièku, ale potìšilo mne i to, že se
pøi letošních deštích nerozvodnil potok, který
protéká obcí a v minulých letech voda z nìj dost
škodila, zatopila chatu, strhla lávku. Letos je
koryto potoka vyèištìné a voda v nìm zùstala.
Tìší mne i to, že naše obec má své webové
stránky, které dosud byly v testovacím režimu,

ale už mohu jejich adresu øíci, takže:
http://obec-munice.webnode.cz/.
Jsou tam informace o minulosti i souèasnosti
obce, v aktualitách se budou objevovat
oznámení, která se života v obci týkají.
A samozøejmì mohou obèané i prostøednictvím
Knihy návštìv psát své námìty nebo
pøipomínky. Nebo pochvaly! Protože myslím,
že i z našeho rozhovoru vyplývá, že je co
chválit. Pøeji Municím i osadnímu výboru, aby
to tak bylo i v budoucnu a dìkuji za rozhovor.
Lucie Burianová, foto webové stránky Munice

Firma ÈIVAKO – Petr Vejvoda
nabízí
• èištìní interiérù vozidel (4 mycí programy)
• ruèní mytí interiérù vozidel
– malé osobní auto 180 Kè
– velké osobní auto 210
• desinfekce klimatizace 300 Kè
– AKCE v létì za 250 Kè
• voskování karoserie od 450 Kè
AUTO JE VAŠE VIZITKA
– více na www.civako.estranky.cz
Tyršova ul. Tel. 724 144 396

Bavoroviètí hasièi jedou
I když je zima pro hasièe klidnìjším obdobím, neznamená to, že by se nic
nedìlo. Nepoèítaje údržbu hasièské techniky (která je nekoneèná), jsou
také rùzné akce spoleèenské
a kulturní (tøeba Masopust –
v Bavorovicích poprvé, nebo už
tradièní stavìní májky) nebo také
brigády – sbìr železného šrotu
apod.
S jarními mìsíci zaèíná také
pøíprava na hasièské soutìže.
Jako první byla 8. kvìtna 2010
obvodní soutìž. Místo konání –
høištì v Pištínì – bylo zatopeno,
a tak se organizace ujal Sedlec.
Z Bavorovic se zúèastnila dvì
družstva mužù – mladší a starší.
Starším mužùm se daøilo lépe
a obsadili 2. místo s èasem 24,94
za hasièi z Mydlovar (24,67).
Mladší muži skonèili na 4. místì s èasem 25,88 – zvítìzili sedleètí s èasem
21,31. Vzhledem k tomu, že se mydlovarští hasièi úèastní Velké ceny
okresu Èeské Budìjovice, odøekli úèast v okresní soutìži v Požárním
sportu (ve stejném termínu) a na jejich místo tak postoupili hasièi
Na Masarykovì tøídì pod informaèním
støediskem byla novì otevøena prodejna

Keramika – suvenýry
s ukázkou toèení na hrnèíøském kruhu a se stáèeným
sudovým vínem. V prodejnì mùžete zakoupit užitkové
a suvenýrové keramické výrobky, medovinu, amulety,
talismany, døevìné pohlednice, drobné dáreèky.
Mùžete si zde také vybrat ze šesti druhù sudových stáèených vín
z vinaøství Vajbar – Rakvice a lahvová vína. Sudová vína vám na
místì dáme pøed zakoupením ochutnat. Sudová vína pøi vìtších
jednorázových odbìrech poskytujeme se slevou.
Vhodné pro hotely, firemní a soukromé akce aj.
Otevøeno: Pondìlí až nedìle 9– 18 hod.

Vinaøství Vajbar
Sídlí ve vinaøské obci Rakvice, která je souèástí velkopavlovické
vinaøské podoblasti. Obec leží v tom nejjižnìjším koutì
jižní Moravy asi 40 km jihovýchodnì od Brna
v tìsném sousedství Lednicko – valtického areálu.
Bohatá tradice vinaøství v obci sahá daleko do historie.
Už naši pøedci vìdìli, že v katastru obce
jsou vhodné klimatické podmínky pro dobrou vyzrálost hroznù.
Firma byla založena v roce 1994 za úèelem pìstování vinné révy
a následné výroby a prodeje vín. Naším cílem bylo vyrábìt vína
vysoké kvality v menších šaržích, což se nám daøí. Dùkazem toho
je rostoucí zájem o naše vína a spokojení zákazníci, kteøí si je
oblíbili. Rodinná tradice pìstování hroznù a výroby vína sahá
daleko do historie rodiny. Dùkazem toho je i dochovaný rodokmen,
ve kterém je zmínka o vinaøství už z konce 19. stol.
Tìším se na Vaši návštìvu!
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z Bavorovic. Dne 30. kvìtna 2010 se bavorovickým mužùm nad 35 let
podaøilo s mašinou PS 12 bez úprav (jednotná pro všechny) získat s èasem
28,86 krásné 2. místo z osmi zúèastnìných
družstev (1. byl Rudolfov s èasem 25,97) –
pouze dvì družstva starších mužù tak dosáhla
èasu pod 30 vteøin!
V pátek 4. èervna 2010 jsme se v hojném
poètu sešli na bowlingu na Hluboké, abychom
zajistili na zítøejší den krásné poèasí (když si
malincí hrají, bývá druhý den hezky) – Velký
spolek perfektních holek totiž pøipravil pro
dìti oslavu Dne dìtí. Poèasí se opravdu
vydaøilo a odpoledne stráveného na høišti
urèitì nikdo nelitoval. Za doprovodu country
kapel probíhaly rùzné soutìže, mohli jsme
sledovat ukázky práce se psy (agility), ale také
pøedstavení dívèí jumpstylové skupiny Crazy
Girls a obdivovat umìní šermíøù Fedrfechtýøù.
Na høištì byla také pøistavena hasièská Avie
a zájemci si mohli prohlédnout její vybavení, vèetnì výkladu co se k èemu
používá. Samozøejmì, že v prùbìhu celého odpoledne byl zajištìn dostatek
obèerstvení pro všechny zúèastnìné a vìøíme, že byly spokojeny nejenom
dìti, ale i všichni pøítomní dospìlí.
Hasièi Bavorovice
Termíny pøedstavení
muzikálu Romeo a Julie na zámeckém
nádvoøí:
16. a 17. a 21. a 24. a 25. a 28. a 30.
a 31. èervence a 04. a 06. a 07. a 11.
a 13. a 14. a 17. a 20. a 21. a 24. a 29.
srpna. Více na str. 23.

Afrika. Dìti.
Sirotci.
Sestra Mercy a sestra
Thoma z afrického
Zimbabwe navštívily
jižní Èechy, aby zde
prezentovaly projekt
adopce na dálku dìtí
z dìtského domova,
který v Zimbabwe
jejich øád provozuje.
V rámci svého
programu navštívily
také Hlubokou nad
Vltavou. Po mìstì
je provázel starosta
Tomáš Jirsa a pomohly
mu také dìti
z pìstounské rodiny
Veselých.
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Chcete mnì?
Jak nám øekl Vladimír Kössl, z firmy Animal rescue, která se zabývá
odchytem a péèí o ztracená zvíøata, Hluboká byla vlastnì jedním z prvních
menších mìst, které problém toulavých psù zaèal øešit.
Pravda ovšem je, že útulek u PMH není pøíliš pøístupný, takže není
lidem na oèích. I proto je bohužel umístitelnost psù nalezených na
Hluboké hluboko pod prùmìrem ostatních mìst.
Nìkterá mìsta svìøují nalezené psy do péèe støediska Animal rescue a za
péèi platí, jiná spravují kotce ve vlastní režii a péèi zvládají dle
svých možností. To je pøípad Hluboké.
Nìkdy – bohužel, v kotcích skonèí nejen psi ztracení, ale i psi místních
obyvatel, pro nìž je zatìžko zaplatit poplatek ze psa. Nìkdy – však také
opuštìný pejsek najde azyl v jiné hlubocké domácnosti, kde disponují
milosrdnìjšími srdíèky.
Takže jestli máte pocit, že dobrý skutek jste ještì letos neudìlali,
mùžete. I když na psa nemáte podmínky, pøispìt je možné tøeba dobrým
krmivem...

Chcete ji?
Pohlaví: fena Plemeno: køíženec
Barva: bílorezavá
Datum nálezu: 15.5.2010
Místo nálezu: Hluboká nad Vltavou
– zámecký park. Další podrobnosti:
Starší, špatnì slyšící fenka køížence
je hodnì vydìšená.
Ze strachu a pøi úleku je pøipravena
se i bránit. Potøebuje klidný pøístup,
doporuèujeme ke starším lidem, nebo do rodiny bez malých dìtí.
E-mail: info@animal-rescue.cz
Odchyt toulavých a opuštìných psù a umístìní do záchytných kotcù
v roce 2008 zøídilo mìsto Hluboká nad Vltavou službu odchytu toulavých
a opuštìných psù odchycených v katastru mìsta Hluboká nad Vltavou
specializovanou firmou a umístìní do doèasných záchytných kotcù.
Doba, po kterou je možno provést administraci umístìní a vydání psa:
pondìlí, støeda 7:30 – 17:00, úterý, ètvrtek 7:00 – 15:00, pátek 7:00 –
14:30. Doba, po kterou je možno provést fyzické vydání psa: pondìlí –
pátek 7:00 – 14:00 – MÚ Hluboká nad Vltavou mimo úøední hodiny, SO,
NE – Odchytová a asistenèní služba Animal rescue.
Kontaktní osoby:
 ANIMAL RESCUE, Vladimír Kössl tel. 777 214 680
odchyt zvíøat a jejich fyzické umístìní a vydání
 Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou
Jaroslava Šindeláøová 387 001 321 administrace umístìní
a vydání psa
 Podnik místního hospodáøství
Aleš Raus 777 728 958 provoz kotcù, hlášení toulavých zvíøat
 Mìstská policie 774 728 009 mimoøádné pøípady
Po odchytu je u psa provedeno základní vyšetøení zdravotního stavu a je
vystavena registraèní karta zvíøete. Údaje o psovi jsou následnì zveøejnìny
na internetových stránkách mìsta Hluboká nad Vltavou.
Pro vyzvednutí psa umístìného v záchytném kotci je vlastník povinen
prokázat svou totožnost, doložit vlastnické právo k psovi a v hotovosti
uhradit náklady na odchyt a pøípadné ošetøení a umístìní psa. Vlastníkovi
psa bude vystaveno potvrzení o zaplacení shora uvedené èástky.
Po administraci vìci a úhradì nákladù spojených s odchytem,
pøípadným ošetøením a umístìním psa bude vlastníkovi pes vydán
povìøeným pracovníkem PMH nebo odchytovou službou pøímo ze
záchytného kotce. Pes bude vydán pouze po prokázání totožnosti a proti
potvrzení o zaplacení shora uvedených plateb.
Do záchytných kotcù jsou doèasnì umisována odchycená toulavá
a nalezená zvíøata závislá na lidské péèi, zejména psi, výhradnì
z katastrálního území mìsta Hluboká nad Vltavou, do vyhrazeného kotce
mohou být umístìni také psi z obcí svazku mìst Budìjovicko – sever.
V pøípadì, že se ve lhùtì tøí dnù od umístìní psa do záchytného kotce
nepøihlásí jeho vlastník, pøípadnì vlastník nebude chtít svého psa pøevzít,
bude pes nabídnut tøetí osobì, která o nìho projeví zájem. V takovém
pøípadì je tato osoba osvobozena od veškerých poplatkù shora uvedených.
www. hluboka.cz

Už jste zkusili
novou
cyklostezku?
Z Hluboké do Purkarce
nebo naopak? Tentokrát
žádná rovinka, jako ta
smìrem do Budìjovic.
Kopeèky, les, øeka Vltava,
romantika. Když vám dojde
dech, slezte z kola,
a pøedstírejte, že se kocháte
pøírodou.
Je tady – a krásná! – tak
na to myslete a pøíliš
nehulákejte, a nerušíte
oborní zvìø za plotem.
Dotknete si i historie – a tak
u Karlova Hrádku vdìènì
vzpomeòte Karla IV.
Slavnostního zahájení
purkarecké cyklotrasy se
úèastnili mnozí, ale nejvìtší aplaus mìl starosta našeho mìsta Tomáš Jirsa.
Skoro to vypadalo, že podplatil dìti z hlubocké školy pytlíkem bonbónù.
Ale nebylo to tak. Roztleskávaèky a roztleskávaèi byli spontánní a radostní
– a nakazili radostí z hezkého dne i ostatní. A si takových dnù na nové
cyklostezce užijete ještì habadìj!

Snížení energetické nároènosti
Støední odborné školy elektrotechnické,
COP Hluboká nad Vltavou
Ve školním roce 2009 –
2010 byla na SOŠE, COP
v Hluboké nad Vltavou
provedena výmìna oken
a zateplení budovy školy,
administrativní budovy a
nového domova mládeže.
Na tìchto objektech byly
zatepleny obvodové stìny,
stropy a støecha. Realizací
tohoto projektu dochází k úspoøe energie pøibližnì 1265 Gj za rok a ke
snížení emisí CO2 o cca 69 tun.
Projekt byl realizován v rámci operaèního programu Životní prostøedí.
Celkové náklady na tuto akci èinily pøes 10 miliónù korun a byl
spolufinancován Evropskou unií, jejíž pøíspìvek z Fondu soudržnosti
a Státního fondu životního prostøedí ÈR èinil pøes 8 miliónù korun, což je
zhruba 85 % z celkových nákladù. Jihoèeský kraj pøispìl èástkou, která
èinila 10 % z celkových nákladù.
NEJSME NA SVÌTÌ SAMI
Ve dnech 31.5.2010 až 8.6.2010 probìhla
na naší škole SOŠE – COP sbírka na
pomoc obyvatelùm Moravy, kteøí byli
v minulých týdnech postiženi povodnìmi.
Ve výbìru pøíspìvkù se nejvíce angažovali
žáci 1. roèníku informaèních technologií
Marek Èastulík a Michal Pudivítr. Oslovili
nejen své spolužáky, ale i žáky dalších tøíd
a zamìstnance školy. I jejich zásluhou se
nám podaøilo vybrat 3 613 Kè. Vybrané
peníze jsme pøedali humanitární organizaci
ADRA. Øeditel této organizace Jan Bárta
v pondìlí 7.6.2010 našim žákùm osobnì
podìkoval a udìlal pro nì velmi zajímavou
besedu o práci dobrovolníkù a jejich
pomoci nejen pøi povodních, ale i pøi
dalších pøírodních katastrofách na celém
svìtì, kde ADRA již pomáhala.
Dìkujeme všem dárcùm, kteøí nezapomínají na druhé lidi v nouzi.
strana 5

Nejinteligentnìjší žena
V Sedmièce Èeské Budìjovice, tedy týdeníku
Mladé fronty, pøed nedávnem uveøejnili zajímavý
èlánek s názvem Budìjovické kuriozity. Jednou ze
sedmi kuriozit byla zmínka o nejinteligentnìjší ženì
ve mìstì. Aby ovšem nedošlo k mýlce! Ta mladá žena
sice založila poboèku Mensy v Èeských
Budìjovicích, ovšem narodila se a žije na Hluboké! A do našeho
Zpravodaje pøispívala už jako žaèka školou povinná.
To jen pro poøádek, aby našemu mìstu nebyla upøena zásluha,
že se v ní rodí ty nejinteligentnìjší ženy a dívky. (Pánové možná také,
ale o tìch zatím nevíme.)
A teï už citujeme:
»Šestadvacetiletá ing. Lucie Malechová je pøedsedkyní budìjovické
poboèky Mensy, jež sdružuje lidi s nadprùmìrnou inteligencí. Pro pøijetí
musí dosáhnout uchazeè v testech minimálnì IQ 130. Z pìtadvaceti èlenù
mají nìkteøí i IQ nad 160. »O dosažených hodnotách nemluvíme, je to
osobní vìc. Na tom naše spoleèenství nestojí,« øíká mladá žena.
Lucie vstoupila do Mensy pøed ètyømi lety v Praze, kde studovala
ekonomii. »Když jsem se vrátila do Budìjovic, bylo mi líto, že tady
poboèka nefunguje,« líèí.
Sehnala deset lidí potøebných k založení. Za pøedsedkyni ji zvolila valná
hromada. Budìjovická Mensa poøádá rùzné veøejné akce, napøíklad dìtské
dny, navštìvuje školy, jezdí na výlety. Podle Lucie Malechové vyšší IQ
není jen výhodou. »Pracuji jako úèetní firmy. V práci je to v pohodì.
Vyšší inteligence mùže nìkdy vadit ve vztazích, nìkteøí muži nemají rádi
moc chytré ženy. Osobnì preferuji pøirozenost,« usmívá se.
Zpravodaj se proto Lucie zeptal:
Jak je možné stát se èlenem?
Pro èlenství je nutné zúèastnit se testování a pokud dosáhnete hranice
130ti bodù, je Vám nabídnuto èlenství v Mense ÈR. Je jen na Vás, jestli
se pak zapojíte do mensovního dìní aktivnì, jako pozorovatel, nebo vùbec.
Poøádáte nìjaké zkoušky?
V souèasné dobì již má naše skupina vlastního testujícího, takže zájemci
starší 15ti let již nemusejí za testováním jet napø. do Prahy.
Kam se mohou zájemci o èlenství obrátit?
Pokud by mìl nìkdo zájem o testování nebo o bližší informace týkající se
Mensy ÈR èi pøímo naší skupiny MS Èeské Budìjovice, mùže napsat na
náš email budejovice@mensa.cz, kde ráda zodpovím všechny dotazy, nebo
si informace mùže najít na stránkách Mensy. Urèitì budu ráda, pokud se
naše jihoèeská skupina rozroste o další zajímavé lidi.
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Proè mám ráda mìsto Závišovo
Hluboká nad Vltavou je krásná už pro svou polohu, historii a šikovnost
pøedkù ve službách Schwarzenbergù. Hluboká má rozmach a prostor lesù,
vod a luk s výhledem na Blanský les s Kletí, na Vltavu a historií oplývající
mìsto královské – Èeské Budìjovice. Neposlední je také panorama
Šumavy, odkud pocházím. Za dobré dohlednosti jste z Hluboké skoro jako
doma.
Jako mládež studující jsme prožili nezapomenutelný výlet do zámku.
Tak se rozpršelo, že jsme po prohlídce prolétli mìstem zpìt na vlakové
nádraží a sedìli v restauraci blízko, vlastnì naproti, se svou tøídou
a profesorem tøídním. Ale smutno nám nebylo, protože jsme byli prima
tøída a bylo nám 14 let.
Když jedu vlakem kolem, dívám se na ten dùm a v poslední dobì se mi
líbí, že je zase pìknì opraven.
Ve vìku seniorském se èasto s láskou vracím do kraje, kde vévodí
zámek obklopený dávnou historií, romantikou a spoustou šikovných
a milých lidí, kteøí vám vždy ochotnì poradí a poslouží. Taková osoba je
ta nejlepší nabídka pro poutníky a ti své poznatky pøedávají dál na svých
toulkách. Jsem už tak rozmazlená, že rozšiøuji své procházky od Hosína
pøes zámecký park (nádherný se svými obdivuhodnými stromy, jezírky)
pøes výbornou svíèkovou s terèem v restauraci Na Rùžku na terase
a pokraèuji podle rybníkù k Ohradì a koneènì na vlak.
Pravda je, že se vyhýbám nejžhavìjší
turistické sezónì a že už nenajdu ozdoby na
klopy – KOTVICE – bývaly u rybníkù a my
jsme si je barvili a lakovali.
Proto mám ráda mìsto Závišovo! Milí
Hluboètí, chci vyznat pøíèinu svého
spøíznìní s tímto kouzelným místem.
Mìjte se hezky!
Eva Ferdová (Øeháková), Prachatice
Zveme Vás do relaxaèního centra
PARKHOTELU****HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
O na kosmetické ošetøení pleti (750 Kè/90 min.)
+ parafínový zábal rukou ZDARMA
nebo O na pedikúru (180 Kè/45 min.)
+ úprava oboèí ZDARMA
Objednávky na tel. 387 006 200 , recepce
hotelu. www.parkhotel-hluboka.cz
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V Jihoèeském kraji se pøedstaví opera Rusalka v jedineèném provedení
Jedineèné pøedstavení slavné opery Rusalka a zároveò první èeský klasický
open air zavítá bìhem léta i do Jihoèeského kraje,
a to na zámky Tøeboò, Bechynì a Orlík nad
Vltavou. Návštìvníci se mohou tìšit na
ètyøicetièlenný orchestr, pøední sólisty èeských
operních scén, kouzelné kostýmy a pøedevším
pohádkový veèer v romantickém prostøedí. Záštitu
nad zbrusu novým projektem, který se uskuteèní
na nejkrásnìjších místech naší republiky, pøevzalo
Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR.
Celkem patnáct pøedstavení slavné opery
Rusalka Antonína Dvoøáka obohatí letošní
kulturní léto v Èechách. Zapomeòte však na
kamenná divadla a uzavøená jevištì, pohádkový
pøíbìh o vodní víle se odehraje na nádvoøích
èeských hradù a zámkù pod širým nebem. »Jedná se o první projekt
takového rozsahu vìnovaný èeské klasice u nás. Vìøím, že opera
v netradièním podání návštìvníky osloví a klasický open air si i v Èechách
brzy vybuduje svou tradici,« uvedla Pavla Filipová z poøadatelské
agentury ArtTriton. O nevšední zážitek nepøijdou ani obyvatelé
Jihoèeského kraje. V pátek 23. èervence se rozezní tóny slavné opery na

zámku v Tøeboni, 30. èervence v Bechyni a v sobotu 21. srpna na zámku
Orlík nad Vltavou. V hlavní roly Rusalky se
pøedstaví sólistka Státní opery Praha Jitka
Burgetová, roli Ježibaby ztvární vynikající
Andrea Kalivodová a jako princ vystoupí
sólista moravského divadla Olomouc Milan
Vlèek. Romantickou atmosféru pak jen
podtrhnou kouzelné kostýmy a závìreèný
ohòostroj.
Pohádkový pøíbìh o vodní víle skládal
Dvoøák sedm mìsícù. Nejslavnìjší opera
Antonína Dvoøáka o vodní víle Rusalce
spatøila svìtlo svìta pøed sto deseti lety. Podle
pohádkového libreta Jaroslava Kvapila ji
èeský skladatel zkomponoval v roce 1900,
a to bìhem pouhých sedmi mìsícù. Podaøilo se mu vytvoøit osobitou
hudbu protkanou melodickou fantazií, kouzelnou atmosférou a mistrnou
kombinací hudebních nástrojù. Diváci si pøedstavení Rusalky poprvé
vychutnali na její premiéøe v Národním divadlem jen pár mìsícù po jejím
dokonèením.
Více informací na webových stránkách www.rusalkanazamcich.cz.

Hudební festival jubilejní a umìlecká škola po veèírku
Tentokrát už po patnácté jsem zpovídala pana Petra Píšu pøed letní hudební sezónou. Jubilejní patnáctý roèník Hudebního festivalu na
zámcích Hluboká zaène na pøelomu èervence a srpna. Zatímco školní rok umìlecké školy v Panoramì právì skonèil slavnostním
závìreèným pøedstavením pro rodièe a hosty, aby po prázdninách pokraèovala výuka již osmým rokem.
Pøekvapilo mne, že do umìlecké školy na Hluboké, která má svùj azyl
v kulturním centru Panorama, chodí 82 dìtí. To je hodnì. Jak to jde
zvládnout? Pravda je, že 82 dìtí je dost, ale nejsem na nì sám, na
Hluboké je uèí pìt uèitelù. Nejsou to jen jednotlivé individuální hodiny
hraní na hudební nástroj s jedním žákem. Do umìlecké školy patøí i balet
a výtvarný obor – tam pøicházejí malé skupinky dìtí. Už se nevejdeme jen
do Panoramy, vyuèuje se i na základní škole, je tam tøída hudební nauky.
Umìlecká škola na Hluboké patøí pod ZUŠ Trhové Sviny, a my zde
vyuèujeme jako její lektoøi. Pøece jen tato náplò k image kulturního domu
patøí a je to vítaná možnost pro rodiny s dìtmi z Hluboké a okolí, aby
nemusely dojíždìt do Budìjovic a mohly realizovat výuku svých
zájmových èinností, a už hudebních èi pohybových kroužkù, pøímo na
Hluboké.
Rodièe jsou doufám spokojení, když nám dìti svìøují a uèitelé jsou
dobøí profesionálové. Veèírek naší umìlecké školy trval 2 a pùl hodiny –
je nás moc – ale líbil se. Uèitelé jsou pøíjemní, s dìtmi vycházejí dobøe
a mám pocit, že dìti sem chodí rády.
A rád øeknu, že jsme nejúspìšnìjší poboèkou umìlecké školy, máme
opravdu nejvíc dìtí.
Proè patøíte zrovna pod ZUŠ Trhové Sviny a nikoli pod budìjovickou?
Protože jsem tam kdysi uèil, dokonce na plný úvazek, pak jsem se
pøestìhoval na Hlubokou a tehdy si øekl, proè mám dojíždìt za dìtmi do
Trhových Svinù, když na Hluboké je dìtí dost. Tak jsem to zkusil
a školièka se ujala, dìtí zaèalo pøibývat...
Dobøe, a teï obrátíme list na stránku Hudebního festivalu tvojí
agentury Sinfonie. Vidím, že se mùžeme tìšit na »staré známé«.
Ondøeje Havelku, Hradišan, Spirituál Kvintet, Lubomíra Brabce, ale
nìkdo možná ještì nevidìl 4 TET s Jiøím Kornem a houslistu Františka
Novotného také neznám... Ano, byl koncertním mistrem v Tokiu, a nám
pøedvede Vivaldiho Ètvero roèních dob. Doufám, že v programu si každý
najde svùj koncert a srdeènì zvu pøíznivce hudebního festivalu do
krásného prostøedí našich hlubockých zámkù...
Tohle pozvání vyslovuješ už po patnácté. Co se ti vybaví, když se podíváš
zpátky? Jak jsi vùbec na poøádání hudebního festivalu na Hluboké
pøišel? Bohužel i já pamatuji, jak jsem s tebou dìlala rozhovor poprvé!
Èas letí... Co se mi vybaví? Že jsem byl ještì budìjovický obèan a bydlel
v paneláku. Pracoval jsem v Jihoèeské filharmonii a jednoho krásného
dne si øekl, že zkusím založit hudební agenturu. Tak jsem ji založil
a musím øíct, že tehdy byla docela dobrá poptávka po službách hudební agentury, protože
www. hluboka.cz
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tolik tìch agentur tenkrát nebylo. Hráli jsme na rautech a rùzných vernisážích, mìli jsme
rùzná seskupení, celý orchestr, nebo jen tria a kvarteta, hrála se mnou vìtšina kolegù, se
kterými rád hraji dodnes.
Pak mì napadlo, že takový hezký zámek by mohl docela dobøe ožít nìjakou hudbou,
zašel jsem za tehdejším øeditelem Milanem Schmiedem a vysvìtlil mu, co bych chtìl
podniknout. A on byl velmi ochotný, souhlasil, ptal se, co k tomu potøebujeme. A já, že nic,
jenom nádvoøí. Koupil jsem tenkrát ve výprodeji ve vojenském areálu židlièky, udìlal jsem
si svépomocí stojany na osvìtlovací halogeny, od Filharmonie nakoupil vyøazené stojánky
na noty, zaèal pátrat v hudebním archivu a zaèal...
A zaèal hudební festival... Nebyly peníze, tak vìtšinou hráli kamarádi, ze zaèátku to byl
trochu jiný žánr než dnes, spíš takové kolonádní koncerty, repertoár se spíš opakoval.
Až pozdìji jsem zaèal obcházet sponzory, vím, že jsem vzal do ruky telefonní seznam,
zaškrtával, pøed panelákem jsem mìl budku a zaèal jsem obvolávat... Samozøejmì vìtšina
z oslovených øekla, dobøe, rozmyslíme si, tak nám dejte na sebe telefon. A když jsem øekl,
že telefon nemám, na druhé stranì nastalo ticho a rázem jsem asi nepùsobil moc
dùvìryhodnì. Takže nezbylo, než koupit první mobilní telefon, zaèínal Pegas, sem tam
fungovalo pokrytí, mìl jsem mobil v dobì, kdy ho skoro nikdo ještì nemìl – jen ti praví
draví podnikatelé – a já. Chodil jsem po firmách, vysvìtloval, pøesvìdèoval, nikdo mì
neznal, dùvìra nic moc. Na koncert pøišlo pár lidí, nebo nám vypršelo pøedstavení, inu –
tìžké zaèátky. Pamatuji si, jak pøišlo 16 lidí na koncert houslisty Pavla Šporcla.
Tehdy byl také nováèek.
Ale pak se to tak nìjak ustálilo, zlom nastal kolem sedmého osmého roèníku, kdy jsem
pochopil, že v dramaturgii, kde se vìnujeme jen klasice, se musíme trochu zmìnit. A tak,
i když jsem se tomu dlouho bránil, okoøenil jsem program jinými žánry, pozval Spirituál
kvintet a nìjaký džez a vidìl, jak se klientela obmìòuje. Dneska to je prostì tak, kus
klasiky, a kus z jiných soudkù a snad jsou posluchaèi spokojeni.
Z mého pohledu tvrdím,
že jsi vypadal
profesionálnì a solidnì
od samého zaèátku.
Vím, že jsi velmi
pracovitý a že oblast
tvého snažení na poli
kultury je hodnì široká.
A málokdo možná tuší,
že jezdíš prezentovat
mìsto tøeba do
našich
partnerských mìst,
a že zahraješ stejnì
tak školce na
maškarním bále
jako odvedeš
koncert pro
nároèného
posluchaèe.
A je moc dobøe,
že letní festival
agentury Sinfonie
už k Hluboké patøí,
tak jako Rybova
mše, kterou hrajete
o Vánocích.
Jsem také rád,
že cestièku už jsme
si trochu vyšlapali.
I když nìkteøí
sponzoøi dnes øíkají,
že je finanèní krize,
pøece vìtšina zùstala vìrných a vydržela. Rozpoèet festivalu se pohybuje kolem
milionu, a to znamená ty peníze prostì sehnat. Valná èást padne na honoráøe, chtìl
jsem tentokrát pozvat skupinu Chinaski nebo Divokého Billa. Ale – nedohodli jsme
se, protože pozdìji obì oslovené skupiny zavolaly, že musí zvýšit honoráø. Takže
jsem musel odmítnout, protože jediný koncert za ètvrt milionu, ne, neodvážím se.
Pak zaprší a...
Ale jinak to jde, festival žije a pøece jen už si pøipadám trošku zkušenìjší a už se
všechny kontakty – a se sponzory, a s úèinkujícími – odehrávají v pøátelských
vztazích, už se vzájemnì známe a nìjaká tradice je za námi. Kolem festivalu se
organizaènì pohybují lidi, kteøí jsou mými pøáteli a jsou s Hlubokou spøíznìni, a to je,
myslím, z atmosféry festivalu znát. Nejsme si cizí, ani my jako poøádající, ani vy,
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jako hosté a posluchaèi. Jsou to pøátelská, hezká setkávání
v krásných kulisách naší Hluboké.
Co víc si pøát? Nepøipouštìt si krizi finanèní, nekupovat
místo lístku na koncert máslo do zásoby a podporovat
místní kulturu. Aby naše mìsto prosperovalo nejen po
stránce finanèní, ale i po té kulturní a duchovní.
Foto z besídky ZUŠ: Jan Pirgl

Hlubocký zpravodaj | èervenec – srpen 2010

Motto: Kdyby si dìti mohly vybírat své rodièe, ušetøili bychom spoustu rodièù... Jiøí Žáèek

Máma, táta a deset veselých dìtí
Kolik máte dìtí? Dvì, tøi? A staèí vám to? Možná je teï rádi na chvíli odložíte k babièce a dìdovi na prázdniny, abyste si od nich
odpoèinuli. A teï si pøedstavte rodinu, která má dìtí deset! Mùže mít nìkdo dobrovolnì deset dìtí? Ano, mùže. Tøeba když si je vezme
do pìstounské péèe. Napøíklad rodina Veselých, která bydlí kousek od Døítnì, ve Chvalešovicích. U nich doma veselo zøejmì
skuteènì je, protože tøi z dìtí o své rodinì mluví velice pìknì. S Nikolou, Ondrou a Vladimírem Veselých jsme si povídali pøi obìdì
na Hluboké. O tom, že vztahy v jejich rodinì jsou moc hezké, vypovídala mimochodem i poznámka Nikoly, která se zamyslela nad
svými nedojedenými bavorskými vdoleèky: »...Už nemùžu. Že bych je zabalila mamce domù?«
Ale nepodaøilo se: oba bráchové jí nezištnì pomohli vdoleèky dojíst.
Starosta mìsta Tomáš Jirsa:
Jako senátor má v okruhu své péèe
i krásný kraj kolem Døítnì. S rodinou
Veselých se zná osobnì, právì on pomohl
najít pro její tøi èleny místo povinné
letošní školní praxe u nás na Hluboké.
Myslím, že jsem rodinì pøedal dva starší
poèítaèe, øekl Zpravodaji. Také jsem jim
domluvil slevy ze školného ve škole
a pokusil se domluvit slevu na ÈSAD,
pozval jsem je do adrenalin parku na
Hluboké... a tak se malièko starám... Dìti
Veselých zase pomohly mnì provázet
misionáøky z Afriky, které byly na Hluboké
projednávat téma adopce dìtí z dìtského
domova v Africe na dálku.
 Jakou školu studujete a co dìláte tady
na Hluboké? Všichni tøi studujeme na
Støední škole obchodu, služeb a podnikání
v Èeských Budìjovicích a jsme tady na
ètrnáctidenní praxi. Já (Ondra) s Vláïou
jsme ve stejné tøídì, v druháku, Nikola
v jiné, v prváku. Pan starosta Jirsa nám
ukázal, jak to tady na Hluboké chodí,
vidìli jsme pár podnikatelských subjektù,
provedl nás po mìstì.
 Vaše maminka a táta v pìstounské
rodinì se starají celkem o 10 dìtí. Takže každý máte devìt sourozencù.
Máte v rodinì také své pokrevní sourozence? Máme, my jsme s Nikolou
opravdu sourozenci (øíká Ondra) a tady další brácha Vláïa má v naší
rodinì taky vlastní sestru. Ale jinak v tom rozdíly nedìláme, prostì jsme
jedna rodina. Pomìr holek a klukù v rodinì je pùl na pùl, máme
vyrovnáno. A kdo víc pomáhá? Všichni stejnì. Každý má svou práci a za
tu odpovídá.
 Odkdy žijete ve své nové rodinì? Už dlouho, øíká Nikola, já asi od roku
a pùl. Já od dvou let, dodává Ondra.
O Jak funguje rodina s deseti dìtmi? Kolik sníte rohlíkù k snídani?
Myslím, že funguje úplnì stejnì, jako každá jiná rodina. Jenom se nakoupí
víc jídla a jako jinde se musí uklízet, nakupovat, vaøit... Když má nìkdo
narozeniny, koupí se velký dort. Problém je tøeba, když chceme jet všichni
najednou na výlet. Ale nás už doma pohromadì deset není. Nìkteré dìti
už jsou ženaté a vdané, mají svoje vlastní nové rodiny, maminka s tátou si
nás brali postupnì.
Na Vánoce se také sejdeme jenom my, co doma bydlíme, bylo by nás
jinak moc. Ti, co už mají své rodiny, jsou tøeba u svých dalších
pøíbuzných, ono by u nás bylo dost rámusu, když k tomu pøipoèítáte další
narozené dìti. Jména všech dìtí v rodinì si pamatujeme, to není problém.
A pro život je to fajn, že máte v okolí tolik známých a pøíbuzných, na které
se mùžete obrátit.
Èím vším jsou sourozenci? Máme už hotové maturanty, jednu vyuèenou
švadlenu, jednu vystudovanou policejní školu a jednu vysokou školu
zdravotnì sociální... Hodnì moc toho umí mamka a umí nám taky dost
poradit.
 Chtìli byste mít také tolik dìtí, až budete rodièi?
Ne, já bych se zbláznila, øíká Nikola. Radši míò dìtí, to je lepší. Ale
v nìèem je to taky dobré, mùžeme si pomáhat.
 Maminka je pøísná? Ne, je normální, i když je o nìco pøísnìjší než táta.
Rodièe ovlivní v rodinì hodnì. Naši nám nic nezakazují, dùvìøují nám.
www. hluboka.cz

Bydlíme ve Chvalešovicích, patnáct kilometrù odtud, je to malá vesnièka,
ale nám staèí.
O Bydlíte na vsi, máte doma zvíøata? Koèku! Døív mìli naši víc zvíøat,
takovou venkovskou farmu. Kozy, malý vietnamský prasátko, dva psy,
bígly jsme mìli, byli hroznì rozmazlený. Fena nejvíc milovala tatínka, pes
maminku.
 Máte všichni pøíjmení po adoptivních rodièích. Proè?
Ano, my jsme to chtìli. Musíte vyplnit žádost a zažádat si u soudu. Máme
stejné jméno, jsme z rodiny Veselých.
O Rodièe asi mají hezký pocit, když stojíte o to, abyste se jmenovali
stejnì, že jste rádi, že do téhle rodiny patøíte. Nebo jste pátrali po svých
skuteèných rodièích?
Ne, mì absolutnì nezajímají, øíká Nikola. Když mì nechtìli...
Jsou lidi, kteøí hledají rùzné dùvody, proè se jich máma zbavila, snaží se
pro to najít omluvu, øíká Ondra. Ale kdyby vlastní máma chtìla, tak si
svoje dítì najde. Proè by mìlo hledat dítì mámu, pøece máma by se mìla
zajímat o své dítì!
O Zatím asi moc neplánujete, kam po støední škole...
Ale ano, øíká Nikola. Já chci na vysokou ekonomickou. Ale taky by mì
hodnì bavilo dìlat kadeønici a vymýšlet úèesy.
Ondra: A já bych moc rád zkusil hereckou školu anebo novinaøinu. Baví
mì to, hrál jsem ve školním pøedstavení ve høe Dívèí válka.
O A kam se chystáte na prázdniny? Jezdíme každý rok s rodièi na
pronajatou chatu na Lipno. Na Hluboké se nám líbí, ale do bazénu sem
nejezdíme. Máme bazén doma na zahradì a vejdeme se do nìj všichni!
Pøi korektuøe èlánku sourozenci Veselých pøipsali ještì doušku:
Touto cestou bychom chtìli podìkovat panovi starostovi Tomášovi Jirsovi,
za jeho pøístup k nám i k naší rodinì!
Foto: Jan Pirgl
(Nikola má koèku v náruèí, Ondra šálu a Vláïa sedí v podøepu)
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Téma: Rodina. Rodinné spoleèenství
Bìžná zkušenost øíká a naše nynìjší šetøení to jen dokládá a potvrzuje, že
mezi dìtmi v pìstounské rodinì, a to dìtmi biologicky vlastními
i nevlastními, vèetnì vlastních dìtí pìstounù, se velmi rychle vytváøejí
základní vztahy jako v tzv. normální vlastní rodinì. Je to podle našeho
mínìní podstatný doklad toho, že tu vskutku vzniká rodinné spoleèenství
hodné toho jména, i se všemi jeho urèujícími pøívlastky. Pùvodní pouhá
biologická pokrevnost je tu nahrazována »pokrevností« psychosociální,
danou soužitím, tj. tisícem drobných denních interakcí, sdílením
spoleèných zážitkù, smìnou podnìtù, dáváním a pøijímáním v intimním
citovém prostoru ohranièeném navenek jednak spoleèným bydlištìm (èili
domovem), jednak vztahy a vazbami k širšímu spoleèenskému okolí.
Na jedné stranì se tu vytváøí i mezi nepravými sourozenci tzv.
sourozenecké tabu. Znamená to, že dìti v pìstounské rodinì (i v rodinì
adoptivní, tj. stejnì jako v rodinì vlastní) si vzájemnì nejsou pohlavnì
pøitažlivé. Jde tedy o zábrany vyslovenì pøírodní, specificky rodinné a z
hlediska evoluèního existenènì dùležité. I když se výjimky objeví, jsou
vzhledem k okolnostem vlastnì až pøekvapivì vzácné. Znamená to, že
biologicky nepøíbuzní jedinci (a tedy potenciální sexuální partneøi) tu
pøejímají tabu, které evoluce za miliony let zabudovala do výbavy lidského
rodu jako prostøedek (takøka) vyluèující tzv. pøíbuzenskou plemenitbu a
chránící zdravý genetický fond.
Na druhé stranì jsme svìdky toho, že se tu pøekraèuje biologická
pokrevnost také druhým, tj. pozitivním, smìrem, jak to právì
dokumentujeme nálezy z našeho výzkumu. I mezi pravými i nepravými
sourozenci se tu vytváøejí vztahy podpùrné a pomocné pøetrvávající daleko
do dospìlosti. Sourozenci jsou si tu vzájemnì zøejmì nejbližším a
nejvydatnìjším stimulaèním prostøedím. Bylo by proto jen dobøe, aby si
toho i sami pìstouni byli plnì vìdomi a tyto pozitivní sourozenecké vztahy
posilovali – a aby si toho byly vìdomy pøíslušné instituce, které
konstituování náhradních rodin mají na starosti.
Zdenìk Matìjèek, Vìduna Bubleová, Jiøí Kovaøík, 23.8.2002

Pìstounská péèe je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svìøuje
dítì pìstounovi do péèe na jeho žádost v pøípadech, kdy se o nìj vlastní
rodièe nemohou nebo nechtìjí starat. Dávky pìstounské péèe jsou ètyøi
a jsou urèeny ke krytí nákladù svìøených dìtí, na odmìnu pìstouna a další
náklady spojené s touto péèí.
Vedle dávek pìstounské péèe náleží dítìti i pìstounovi i další dávky
státní sociální podpory, napøíklad pøídavek na dítì, rodièovský pøíspìvek
a další,vyjma sociálního pøíplatku
K zamyšlení:
Svìt je dnes jiný. Co bylo døív výjimkou, je dnes obvyklé. Mnoho dìtí se
rodí nesezdaným párùm, hodnì z nás vychovává dìti z døívìjších vztahù
svých partnerù, Evropa a celý svìt se promíchává, mnozí adoptují dìti jiné
pleti... Døív se dìtem zapíralo, že nepatøí do rodiny, že jsou adoptované.
Dnes už se s tím nedìlají tajnosti a dìti si mohou srovnat své morální
hodnoty samy, nikdo jim je pak pøekvapivì nezboøí.
U nás na jihu Èech:
V posledních 15 letech lze v demografickém vývoji sledovat zvyšující se
poèet dìtí rodících se mimo manželství. V roce 2006 se mimo manželství
narodilo 2 105 dìtí, což je 3,5 krát víc než na zaèátku 90. let. Zvyšuje se
také podíl tìchto dìtí na celkovém poètu živì narozených, a to z necelých
10 % na 33 %. U prvorozených dìtí je tento podíl ještì vyšší, v roce 2006
to bylo 41 %.
Svobodné matky pøivádìjí na svìt vìtšinou své první dítì, pøesto témìø
30 % dìtí svobodných matek se narodilo jako druhé a další v poøadí. U
rozvedených matek se jedná ve vìtší míøe o dìti narozené jako druhé nebo
tøetí v poøadí ze vztahu, který žena navázala po rozvodu.
Nejvyšší je podíl dìtí narozených nevdaným matkám u žen se základním
vzdìláním (témìø 69 %), zatímco u vysokoškolaèek nedosahuje tento podíl
ani 15 %.
Rozdíly v podílu dìtí narozených mimo manželství jsou i mezi okresy
kraje. Nejèastìji se mimo manželství rodí dìti v okrese Èeský Krumlov (44
%), nejmenší je naproti tomu tento podíl v okresech Èeské Budìjovice a
Písek, kde nepøekroèil tøicetiprocentní hranici.
Èeský Statistický úøad, data zveøejnìna v roce 2009

Víkend plný poznání aneb víkendové setkání rodin støediska rané péèe
Seznamování, povídání o dìtech, starostech i radostech, pøednáška
o canisterapii s hrami pro dìti, opékání buøtù, malování trièek, povídání
s paní psycholožkou, hledání pokladu a vycházky do jarní pøírody – to
všechno zažilo nìkolik rodin støediska rané péèe pøedposlední kvìtnový
víkend v Lutové na Tøeboòsku. Úžasné poèasí jako na objednávku po
tolika studených deštivých dnech všem úèastníkùm pøidalo na dobré
náladì.
Již poètvrté zorganizovalo Støedisko rané péèe pro jihoèeský region
víkendový pobyt pro rodiny, který finanènì podpoøila Nadace O2.
Program byl bohatý, pøestože jde pøedevším o setkání a možnost
spoleèného sdílení a pøedávání zkušeností.
Støedisko rané péèe pro jihoèeský region, které sídlí v Sobìslavi,
poskytuje služby rané péèe rodinám dìtí s mentálním, tìlesným
a kombinovaným postižením, nebo dìtí s opoždìným vývojem ve vìku od
narození do sedmi let v celém jihoèeském regionu.
Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientù. Jak
naše služba probíhá?
Poradkynì navštìvují rodiny obvykle jedenkrát za 4 – 8 týdnù, podle
pøání rodièù. Poskytují poradenství v oblasti vývoje dítìte, spolu s rodièi
plánují vhodné èinnosti a hry, které rozvíjejí dovednosti dítìte. Pùjèují
speciální hraèky, pomùcky a literaturu pro rodièe. Pøedávají kontakty na
odborníky. Poskytují pedagogické, psychologické a sociální poradenství,
pomáhají pøi výbìru pøedškolního nebo školního zaøízení. Støedisko
organizuje víkendové pobyty rodin, odpolední setkání s pøednáškami pro
rodièe.
Konzultace probíhají v domácím prostøedí, kde se dítì cítí bezpeènì
a lépe se uèí novým dovednostem. Záleží na rodinì, které z nabízených
služeb chce využívat. Ve støedisku pracují poradkynì rané péèe,
psycholog a koordinátor. Raná péèe je terénní služba – vyjíždíme po
celém jihoèeském regionu. Služby rané péèe jsou dle Zákona 108/2006 o
soc. službách rodinám poskytovány bezplatnì, finanèní prostøedky
získáváme z dotace Ministerstva práce a sociálních vìcí, Jihoèeského

Strana 10

kraje, z pøíspìvkù mìst a obcí, od nadací a sponzorù. Zøizovatelem
støediska rané péèe je obèanské sdružení »I MY« Spoleènost pro
podporu lidí s postižením o.s., Bechyòská 50/III, 39201 Sobìslav.
Mùžete nás kontaktovat na telefonech: 775 104 920 K. Rùžièková
a 776 028 955 B. Žáková nebo na e-mailové adrese:
rana.pece@imy-sdruzeni.cz. Více informací na www.imy-sdruzeni.cz.
Za Støedisko rané péèe pro jihoèeský region Kateøina Rùžièková, DiS.,
vedoucí støediska a poradce rané péèe

Hlubocký zpravodaj | èervenec – srpen 2010

Láznì

'' Ve chvílích, kdy otevøete letní èíslo Zpravodaje, bude už otevøeno
také Relaxaèní a regeneraèní centrum v Hluboké nad Vltavou.
Když jsme procházeli jeho prostory asi dva týdny pøedtím, bylo ještì
mnoho nehotového, ale dokonèovací práce se už týkaly hlavnì detailù,
dotvoøení interiérù a úpravy terénu okolo. Vše ostatní už bylo hotovo.
Takže zkusme virtuální prohlídku jen tak, letem svìtem, však vìøím tomu,
že si nový areál v našem mìstì pøijdete obhlédnout ve skuteènosti a sami
a zkusíte pøitom jeho lákavé nabídky...
...Náhle upravené prostranství tam, kde jsme si zvykli vidìt staveništì...
Lesk a hladký povrch vstupní haly, vlevo navazující budoucí restaurace,
vpravo vstup do prostoru lázeòské èásti. Celá budova, materiály, textilie,
je ladìna do tlumených béžových odstínù, použité jsou velmi kvalitní
materiály. Ve vstupních prostorách bude zurèet voda, ano, o vodì pøece
láznì jsou. Sklo a leštìná dlažba, moderní osvìtlení. RRC je dìleno na dva
objekty. Tím jedním je pìtihvìzdièkový hotel, tedy ubytovací èást
s komfortními, pøesto pokoji, které musí šetøit místem. V apartmánech už
je prostoru více. Restaurace s terasou a výhledem na golfové høištì,
kongresový sál, lobby bar, výhled na vnitøní relaxaèní bazén.

Díky nadstandardnímu vybavení poskytne hotel i tìm
nejnároènìjším klientùm maximální pohodlí. Z budovy lázní je
výhled vlastnì kolem dokola Hluboké, smìrem na Podskalskou
louku, k zámku, na vinici, k hotelu Záviš, k sokolovnì. Další èást
objektu pøedstavuje Balneo provoz, kde si každý v nabídce
vodních a lázeòských procedur najde nìjakou sobì milou.
Uhlièitanové koupele, perlièkové koupele, èi exkluzivní koupel
v nejmodernìjších víøivých vanách. Žádané služby budou urèitì
masáže, víøivka a vnitøní relaxaèní bazén s pøíjemnou
odpoèinkovou zónou a barem. Navazuje èást wellness, aroma
sauna, finská sauna, infra kabiny, parní lázeò i Kneippovy láznì.
Využít budete moci Beauty èást, která nabízí kadeønictví,
manikúru, pedikúru, kosmetický salon, solárium a Beauty flair
Collagen.
Veškeré prostory jsou zde klimatizované a veškeré prostory
budou také samozøejmì nekuøácké! Pùjde tady pøece o vaše
zdraví! Ke zdravému životnímu stylu patøí sport, takže zde mùžete
vyzkoušet špièkové posilovací stroje, mùžete pokoøit celulitidu
v kolagenovém soláriu, èi navštívit solnou jeskyni. Chloubou pak
bude Kardio zóna vybavená nejmodernìjšími bìhacími pásy,
crossovými trenažéry, steppery nebo veslaøskými trenažéry, a to
vše vybavené unikátním systémem Cardio cinema. Pøislíbena je prý
plastická chirurgie, ortopedie, estetická stomatologie, léèebná kosmetika...
Na doporuèení naší vševìdoucí prùvodkynì paní Havlové, a její radou, a
to zkusíme nejdøív s plaváním a saunováním, když to nepomùže, tak ve
fittnesu a když ani pak nebudeme se svou postavou spokojeni– kyne jediná
záchrana – jistota plastické chirurgie!! On to dneska už není vtip!
Pravda je, že prý nás v hlubockých lázních moc rádi uvidí! Pøijïme
zkusit tak trochu neuvìøitelnou vìc: právì otevøené láznì v našem mìstì.
Pravda je, že vše je v nadstandardu, jistì ne levném, nicménì za prvé:
hluboètí si ho zaslouží a zadruhé: hluboètí prý mají slíbenou 50 % slevu!
Tak uvidíme!
Veškeré tyto informace jsou opravdu letem svìtem. Vše v dobì exkurze
láznìmi chvátalo ještì v opravdu horeèném finiši, nic nebylo definitivní.
Ovìøte sami , zda je vše na svém místì, vèetnì poslední kytièky ve váze
a umìlého leknínu ve vodopádu. Pokud už do plavek zhubnout nestihnete,
nevadí, dejte si pøedem dvojitý koktejl v lobby baru a bude vám to fuk...
anebo zkouknìte ceník za dveømi estetické chirurgie...
Foto: Jan Pirgl

Nejkrásnìjší vyhlídka ve mìstì
Víte, kde najdete u nás ve mìstì nejkrásnìjší vyhlídku?
Já to vím! Na ploché støeše hlubockého Domova dùchodcù U zlatého kohouta.
Pøiznávám, že jsem pøi pøedloòském rozhovoru považovala plány pana øeditele Jiøího
Slepièky za romanticky vysnìné nebo alespoò trochu pøíliš vzdálené v oparu budoucnosti.
Ale zdá se, že patøí k oné vzácné sortì mužù, kteøí pøíliš nemluví,
ale jednají. Provedl mne domovem pro seniory našeho mìsta a blízkého okolí a ukázal,
co všechno se v právì dokonèené etapì rekonstrukce udìlalo. Je toho dost.
Zatím bohužel nevyšel grant na projekt, který
slibuje pøístavbu nové èásti domova dùchodcù
a tedy navýšení kapacity hlubockého domova
pro seniory a zøízení dalších potøebných služeb.
Samozøejmì, øíká pan øeditel, pøemýšlíme znovu
o možnostech jiných grantových agentur,
pracuje se na podkladech, nevzdáváme nic.
Lidé se potýkají a budou potýkat s velkými
problémy pøi zajištìní péèe o své pøíbuzné.
Snažíme se proto oslovit lidi, u kterých vidíme,
že by potøebovali pomoc. Nìkdo tvrdí, že se cítí
na domácí péèi, ale i tak navrhujeme pomoc pøi
praní nebo koupání, tyhle služby by mìsto mìlo
zajišovat. Bylo by dobré, aby byl dosažitelný
jak nadstandard, tak i obvyklá péèe. Proto bych
byl rád a myslím, že je nutné, aby k rozšíøení
DD došlo, abychom mohli komplexnì nabízet
veškeré služby. Stejnì tak bychom potom mohli
zajistit pomoc tìm, kteøí peèují o své blízké
doma, ale všechno nezvládnou. Koupání,
www. hluboka.cz

manikúra, pedikúra, jeden den v týdnu objet
služebním autem obce a svézt klienty k odborné
hygienické péèi. Také nám by to pomohlo
v udržení pøehledu, kdo potøebuje sociální
službu nebo ji v brzké dobì potøebovat bude.
Sociální služby a odlehlejší vesnice nemáme
dostateènì pod dozorem, a pak se nám náhle
objeví žádost, že je klient v nemocnici
a potøebuje urychlenì øešit situaci a vyžaduje
naše služby. A my s ním nepoèítáme, ani ho
nemáme v evidenci. To je špatnì.
Problém dostavby Domova je tedy hlavnì
èasový, velká škoda, že se to nestihne v dobì,
kdy jsme plánovali a navíc pomìr financí
vydaných mìstem a dodaných grantem mùže být
více v náš neprospìch. Neradi bychom pøíliš
zatížili mìstský rozpoèet.
Bohužel, není možné neuvažovat v obrysech
rozpoètu mìsta a nad aktuálními otázkami. Jak
to bude dál s financováním Domova dùchodcù,

jak dál se sociálními službami, v jaké úrovni se
stát bude podílet na péèi? Vláda se zmìní, ale už
tou døívìjší byla odsouhlasena zmìna a náhled
napøíklad na závislosti a její stupnì.
Finanènì budou kráceny, u prvního stupnì
dokonce o 50 %, z 2000 na 1000 Kè, u druhého
stupnì o 20 % atd. A to vše se zvyšujícími se
náklady a cenami na provoz a péèi, ani
v sociálních zaøízeních to nemusí být
jednoduché vybalancovat, proto máme obavy.
A každý den pøináší dùkazy o tom, že nic
není zadarmo. Máme nové nejmodernìjší
výtahy, takové, které je zvykem instalovat do
nemocnic, ústavù... Pomohly by nám i za
tìžkých havarijních okolností – aè se pøi požáru
vypíná nejdøíve proud, tak výtahy budou
fungovat ještì hodinu. Nicménì ve smlouvách
na oba naše nové výtahy, jejichž rekonstrukce
právì skonèila, máme velké roèní paušální
poplatky za jejich provoz.
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Takže: pro bezpeèí klientù maximum, ale
hodnì to stojí... Co vše se provedlo v právì
skonèené etapì rekonstrukce Domova
dùchodcù? Jestli si vzpomenete, že jsem pøed
dvìma roky básnil o terase na støeše, tak to se
nám povedlo, usmívá se pan øeditel. Terasa na
støeše skuteènì je! Dále jsme 25 pokojù
rekonstruovali na bezbariérové. Z toho máme
velkou radost. Protože je to k dobru jak
klientùm, tak pro lepší práci personálu.
Nakoupili jsme 42 špièkových elektronicky
ovládaných polohovacích postelí, nakoupili
jsme køesla. Jen zlomek z celku máme
mechanicky polohovacích postelí, ale i tak
kvalitních. Dnes tedy máme parametry velmi
slušného zaøízení s kvalitním vybavením.
V tomhle smìru jsme už na velmi slušném
standardu.
Pokrok v této oblasti jde asi rychle dopøedu?
Ono je to nutnost. Jde jednak o kulturnost
prostøedí, hygienická zaøízení koupelen, prostor
pohybu a prùjezdu s postelí a podobnì.
Neuvìøitelnì se usnadní život klientùm
a vyvarujeme se pak i dalším zdravotním
komplikacím.
Nahoøe v posledním patøe jsme navíc získali
uvolnìný byt, kde navýšíme kapacitu asi o šest
lùžek, pøièemž jsem rád, že v pokojích mùžeme
udržovat vybavení vèetnì kuchyòky, aby si
ubytovaní mohli i nìco uvaøit, pokud chtìjí.
Tím, že zatím nedošlo k pøístavbì dalšího
traktu domova, poøád není kompletnì zajištìná
kapacita zaøízení. V pøevisu máme minimálnì
šest lidí k akutnímu pøíjmu, 50 žádostí dalších –
a nemùžeme vyhovìt. Je to velmi komplikované
a situace se bude zhoršovat. Ona se propaguje
terénní péèe a peèovatelky, ale od urèitého bodu
se o sebe prostì starý èlovìk sám bez dohledu
nemùže postarat.
Veškerá rekonstrukce probíhala za plného
provozu... Ano. Trpìli jak klienti, tak také
personál. Všechno jsme nìkolikrát stìhovali
sem tam... Co se týèe úklidu, musím velice
podìkovat našim uklízeèkám a zdravotnímu
personálu, protože to opravdu bylo velmi
ztížené. Prašnost a jiné nepøíjemnosti, tomu
nezamezíte.
Ale bylo to nutné, udìlali jsme toho hodnì,
abychom splnili normy EU, která nás zavazují
ke splnìní rùzných podmínek. A vzpomenu
tøeba prádelnu, kde je nutnost oddìlit špinavý
provoz od èistého, zmodernizovali jsme provoz
v kuchyni, teï je vše v nerezu a nové. Máme
pøipraven projekt na zateplení objektu a ohøev
teplé vody budeme øešit pomocí kolektorù na
teplou vodu. Máme výhodu v ploché støeše,
kam není vidìt a pøitom je ideální pro umístìní
kolektorù. Už máme instalovány bojlery
a solární panely spustíme co nejdøíve.
Teï už snad ani nemáte moc nápadù, co by se
tu ještì dalo udìlat? Ale máme. Ten náš
nešastný dvoreèek, kam slunce nechodí, ten
bychom potøebovali ještì nìjak zlidštit. Zatím
nevíme zda a kdy se bude stavìt, tak
rozmýšlíme, co a jak, abychom neinvestovali
peníze zbyteènì.
Takže teï jste mìl v hlavì nejen provoz
domova, ale i dohlížení na stavební úpravy...
Je to tak, na vše se musí dohlížet a stejnì
nevymyslíte všechno. Do upravených pokojù
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V jednom z pokojù dvou starších pánù,
nacházíme na stìnách parohy a parùžky
z Novohradských hor, úlovky pana Èerného.
Sloužil tam 20 let a pak dalších 17 na
hlubockém polesí. Danìk z obory Kapinos, lustr
a stoleèek z paroží, dárek od hrabìte Buquoye.
Tamhleten srnec se narodil ještì za Hitlera,
ukazuje. Pøišly vojska v roce 45, vojáci
rozboøili oborní ploty a zvìø pak dìlala v okolí
velké škody, tak jsme je museli likvidovat.
Takovouhle výzdobu nemají v Domovì
všichni, to je pravda. Nicménì z mnoha pokojù,
obrácených ke kostelu, teï mohou obyvatelé
z první ruky sledovat výstavbu Podzámèí.
nám nedali dveøe do pøedsínì s prùhledným
sklem, ale plné, takže pøi noèní návštìvì toalety
se klienti octnou ve tmì a už se staly pøípady
ošklivých pádù. Takže jsme to øešili
automaticky se rozsvìcujícími svìtly, kdy èidlo
reaguje na pohyb, nicménì se rozsvìcuje i za
dne, takže kvùli tomu zase zbyteènì plýtváme
energií.
Procházíme celou budovou a obhlížíme
zmìny... Zaèínáme v kotelnì, která se díky
modernizaci zmìnila a hlavnì zmenšila.
Máme do domu pøivedeno plynové i dálkové
topení, takže máme možnost výbìru levnìjšího
média. Pøipraven je velký bojler na teplou vodu,
který oèekává pøipojení na vlastní zdroje
z panelù sluneèního ohøevu.
Ušetøili jsme z bývalé obrovské kotelny
spoustu prostoru, dnes máme malé, výkonné,
témìø bezúdržbové stroje, které si samy podle
poèasí regulují vytápìní. Pro naše ležící klienty
je temperování pokojù dùležité.
Z vyšetøeného prostoru vznikly dva malé
sklady. V prádelnì vznikl oddìlený prostor pro
použité prádlo, které se pøed praním namáèí.
V další místnosti jedou naplno praèky a sušièka.
Praèky nové, vysoce kvalitní, energeticky
mnohem ménì nároèné, navíc èasovì rychlejší.
Regulace vzduchu, hygienické zázemí a vozíky,
kterými rovnou odeberete tìžké mokré prádlo
z praèky k další manipulaci.
Místní pradlenka má k dispozici i šicí stroj
a moderní mandl. Však také zvenku je okny
vždycky cítit pøíjemnou vùni praného prádla.
Pøitom znaèná èást tohoto prostoru ještì
nedávno patøila kotelnì. Minimalizací se
skuteènì dá ušetøit a širší zázemí tìchto provozù
je více než dùležité.
Všude po chodbách knihovny
plné knížek, lidé je pøinášejí...
Vstupujeme do nových
pokojù, v každém pokoji je
malá kuchyòská linka, nová
okna, ale zatím nevisí záclony
ani dekoraèky, ty se budou
teprve šít.
Hotové pokoje v obou
patrech a nahoøe zatím v obou
rohových pokojích.
K rekonstrukci zbývá už malý díl pokojù,
škoda, že se nemohl zvládnout s pøipraveným
grantem pøístavby... Do každého hotového
pokoje se nechávají dìlat skøínì z chránìné
dílny z Domova sv. Anežky v Týnì nad Vltavou
a jsou skuteènì velmi hezké, peèlivì provedené,
èlenité z krásného naèervenalého døeva. V domì
U zlatého kohouta je využitý každý kout, vèetnì
malé sesterny na patøe, hezky v centru dìní

Pøes perfektnì vybavenou kuchyò, kde jsme
nahlédli do prohøátých várnic – právì se
vydávají obìdy, kolínka a houbová omáèka,
paprikový lusk s knedlíkem nebo krupicová
kaše – jsme se dostali až nahoru na støechu.
A z terasy pøehlédli celý obzor!
Terasa je nádherná, èeká na vybavení lavièkami,
a je z ní krásný výhled do všech svìtových stran.
Tady by mohl domov vydìlávat na vstupném
z vyhlídkové terasy.

v koutì chodby. Moc se tìším, až ji dodìláme,
øíká Jiøí Slepièka. Udìlali jsme novou
prosklenou stìnu vstupu, bezbariérový výjezd
nahoru k terase a pak už si ze støechy chránìné
zábradlím skuteènì zažijete úchvatný výhled do
celého kraje. Hotova je toaleta pro návštìvníky
terasy, obytná èást bude
oddìlena pøíèkou a
protipožárními dveømi
a na chodbì budou vìšáky
na odložení kabátù
a automat na kávu. Tady
by se mohly konat veèerní
koncerty s výhledem na
západ slunce...
Domov pro seniory žije
uprostøed mìsta, a to je
dobøe a možnost rodný kraj jako na dlani – to
bude pro mnohé jistì chvilka štìstí.
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Škola konèí, prázdniny zaèínají
Plaveme jako rybièky
Každoroènì se vìtší dìti ze všech hlubockých školek zúèastòují
pøedplaveckého výcviku na plaveckém stadionu v Èeských Budìjovicích.
Letos trenérky vybraly 7 šikovných dìtí z MŠ Masarykova 62, aby se
zúèastnily plavecké olympiády pro MŠ a ZŠ Èeskobudìjovicka, poøádané
plaveckým oddílem KOH – I– NOOR Èeské Budìjovice.
Ve ètvrtek 3. èervna jsem se s dìtmi vydala dobývat první sportovní
úspìchy. Dìti plavaly 25 m libovolným stylem. A byly úspìšné. Kubík
Kostøíž obsadil ve své kategorii 2. místo. Petruška Kotrbová, Gábinka
Trnková a Daneèek Trusillo obsadili 3. místa ve svých kategoriích. Další
tøi dìti – Eliška Machová, Davídek Smažík a Adámek Dvoøák – se sice na
stupnì vítìzù nepodívali, ale bojovali také moc a moc.
Spoleènými silami jsme získali pro hlubockou mateøskou školu 2. místo
a krásný pohár v celkovém hodnocení mateøských škol (viz. foto).
Z našich malých sportovcù máme v naší školce velkou radost. Je vidìt,
že už dìti pøedškolního vìku mohou výbornì reprezentovat naše mìsto.
Marcela Øehoøová, Schwarzenberská MŠ
Foto vpravo: na šerpách mají dìti napsáno: Už budu prvòáèek!

Jak dìti ve školce prožily svùj svátek? Pohádkovì.

Kvìten a èerven v hlubocké škole

Velké pøípravy, velké oèekávání a tìšení – a potom
jedineèný zážitek, radost a rozzáøené oèi dìtí –
taková byla oslava svátku dìtí, MDD, ve tøídì
Mateøské školky Mìsto II. Sváteènímu dni
pøedcházelo vyprávìní pohádky, kterou pro dìti
pøipravila paní uèitelka Ivana Láchová ve spolupráci
s kolegynìmi a také rodièi. Pohádka o tom, že
v jednom mìsteèku, které se jmenuje Hluboká nad
Vltavou, žijí jen samí hodní, laskaví lidé... jenže
v nìm žije také škodolibá èarodìjnice a ta zpùsobila,
že lidé na sebe zaèali být zlí. Poslala do mìsta dva
koblížky, které kudy se kutálely, tam si lidé zaèali
ubližovat.
A jedinì
nìkdo moc stateèný mohl
koblížky chytit a kouzlo zlé
èarodìjnice zrušit... Cesta za
koblížky ovšem není vùbec
snadná, protože na ní jsou
rùzné pohádkové postavy, které
mají pøipraveny dùležité úkoly
a kdo je nesplní, nemùže jít
dál...
Dìti naslouchaly a nemohly
se doèkat, až se s pohádkovými
postavami setkají. A doèkaly
se! V pondìlí 31.5. se dìti
vydaly na pohádkovou cestu. Díky špatnému poèasí vedla cesta jen
budovou školky, to ale dìtem vùbec nevadilo a svou cestu procházely
s velikým zaujetím. A setkaly se s vodníkem, èarodìjnicí, èertem,
Èervenou Karkulkou, strašlivým loupežníkem, vílou i se zcela zvláštním
strašidlem, které se jmenuje Lenošnice Peøinová. U každé pohádkové
postavy musely dìti plnit úkoly, které nebyly vùbec lehké!! Dìti vše velmi
prožívaly, byly plné nadšení a také se trochu bály, vždy pohádkové
bytosti vypadaly tak opravdovì!! Nakonec ale šikovné dìti splnily úplnì
všechny úkoly a nejen, že pøemohly kouzlo èarodìjnice, ale ještì získaly
sladkou odmìnu!
A pøedevším dìti získaly veliký, nezapomenutelný zážitek, kterého mìly
plné hlavièky a nemluvily o nièem jiném! »A maminko, ten èert mìl takové
veliké rohy!A kožich!!« »Mami,víš, že ta paní víla se na mne usmála??No
opravdu!« »Babièko, pøedstav si, u nás ve školce byla dnes opravdová
èarodìjnice! A já se nebál... skoro... trochu... no, trochu jsem se bál!« Pro
dìti to byl opravdu velmi krásný dárek k jejich svátku – dárek plný
zážitkù, dìtské fantazie a radosti. Všem, kteøí se na pøípravì i realizaci
podíleli, pøedevším paní Ivanì Láchové, patøí velké podìkování,
Naïa Peštová, Lucie Fikotová, Zuzana Vondráèková, Vladimíra
Louženská, Irena Rišková, Valerie Chromá a Ladislava Kozlová

Po celý školní rok se ve škole neustále
nìco dìje – uèení, zkoušení, nejrùznìjší
akce, besedy, zajímavé pøednášky nebo
tvùrèí dílny. Jsou však dvì období, kdy
dìní nabírá na intenzitì. Jedním období
je èas pøedvánoèní a druhým obdobím je
èas pøed koncem školního roku. Nejinak
tomu bylo i letos. Co se tedy v kvìtnu
a èervnu všechno událo?
Škola, to není jen výuka, ale také
výchova. Napøíklad výchova, která se
snaží chránit dìti pøed negativními
sociálnì patologickými jevy – konkrétnì
pøed užíváním návykových látek. S touto výchovou je tøeba zaèít velmi
brzy, od raného dìtství. Škola se této výchovì rùznými formami vìnuje po
celý školní rok a v rámci této výchovy mìly dìti možnost shlédnout
výchovný program Staò se tygrem, který hravou, ale dostateènì varovnou
a zajímavou formou seznamoval dìti se všemi riziky, které alkoholismus
a užívání drog nesou.
Mimoøádný úspìch mìli naši mladí školní zdravotníci na dvou
soutìžích. Dne 5.5. probìhly v Èeských Budìjovicích soutìže »Mladý
záchranáø« a »Mladý zdravotník«, jichž se zúèastnili tito žáci naší školy:
N. Kubešová, J. Hrabincová, G. Pechková, M. Dvoøák, V. Hrabinec.
Odborné vedení a organizaci akce zajistila Mgr. Naïa Dupalová.
V soutìži »Mladý záchranáø« získali žáci krásné 2. místo (soutìžilo
celkem 22 hlídek) a v soutìži »Mladý zdravotník« se žáci umístili na
3. místì z celkového poètu ètrnácti škol. Naše dìti osvìdèily velmi dobré
praktické i teoretické znalosti v poskytování první pomoci. Gratulujeme
k vynikajícímu úspìchu a dìkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
V týdnu od 24. do 28.5 probìhla další akce – sbìr starého papíru,
z jehož výtìžku chce naše škola adoptovat zvíøátko v ZOO Ohrada. Akce
je souèástí celoroèního projektu výchovy dìtí ke vztahu k ekologii
a pøírodì. Šlo už o ètvrtou sbìrovou akci a skvìlá zpráva je, že díky
pilným sbìraèùm se koneènì povedlo získat potøebnou èástku! V prùbìhu
èervna dìti diskutovaly o tom, které zvíøe z nabídky ZOO Ohrada vyberou.
Mezinárodní den dìtí – 1.6. byl tentokrát ve znamení hudby – dìti
z 1. stupnì ZŠ se zúèastnily koncertu country zpìváka Drobka. Žáci
z 2.stupnì mìli se svými tøídami rùzné výlety a exkurze.
Tradièní Letní slavnost se konala dne 11.6. Námìtem letošní slavnosti
byly pohádky a byla spoleènou akcí Centra volného èasu a ZŠ Hluboká
nad Vltavou. Letošním pøípravám pøedcházelo velmi složité hledání
termínu , ve kterém by ještì byly ve škole všechny dìti (mnoho dìtí odjíždí
s rodièi na dovolenou ještì v dobì školy).
Zahájení patøilo pìveckému sboru Slavíèci z Hluboké, který pod
vedením Mgr. Ireny Martincové a Františka Èernocha zpíval známé i ménì
známé písnièky v aule školy (k vystoupení je nezbytný klavírní doprovod,
pøestìhovat klavír nebylo možné). Bohužel, z 50èlenného sboru se
vystoupení zúèastnilo jen 17 dìtí.

www. hluboka.cz
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Druhá èást slavnosti se konala na obvyklém
místì, v areálu ZŠ, u venkovní tøídy. Hezké
pøírodní prostøedí je pro pestrá vystoupení dìtí
jako stvoøené, ovšem letos není možné
ovlivnit, jaké poèasí bude v dobì vystoupení –
a tak zatímco vloni jsme kvùli špatnému
poèasí akci rušili úplnì, letos Letní slavnost
provázelo tropické vedro – které ale na snaze
dìtí podat co nejlepší výkon nic neubralo!!
V kulturním programu se pøedstavil kroužek
Orientálních tancù (Žaneta Dudková), tøída
3.A (Zuzana Plíhalová) se scénkou Mach a
Šebestová v pravìku, kroužek Aerobicu mladší
dívky (Lenka Dvoøáková) se sestavou Divoké zebry, písnièku na flétnu
hrál Pavel Kálal (ZUŠ poboèka Hluboká n.V.) , Èervenou Karkulku a
Perníkovou chaloupku ztvárnil Dramatický kroužek (Lucie Burianová),
sestavu Pocta Michaelu Jacksonovi zatanèil kroužek Moderního tance
(Žaneta Dudková), svìží sestavu pøedvedl kroužek Aerobicu starší dívky
(Lenka Dvoøáková) a závìr patøil dynamické aerobicové sestavì,kterou
spoleènì pøedvedly paní uèitelky a dívky z kroužku aerobicu (Lenka
Dvoøáková). Mluvené slovo patøilo øediteli ZŠ Jaroslavu Schmiedovi,
zástupkyni øeditele Milenì Thalerové, paní uèitelce Nadì Dupalové a
lektorce CVÈ Žanetì Dudkové. Peèlivá pøíprava a realizace tomboly byla
již tradiènì v rukou vychovatelek ŠD, paní Heleny Líkavcové, Jany
Machové a Kvìty Valentové. Ozvuèení zajistil pan Petr Píša, organizaèní
a technické zázemí zajistil pan školník Jiøí Karvánek.
Všem jmenovaným patøí velké podìkování. Velké podìkování a uznání
patøí pøedevším všem úèinkujícím dìtem, které navzdory velkému horku
úèinkovaly s chutí a byly velmi šikovné.
A opravdu podstatné a oceòující podìkování patøí tìm hostùm – rodièùm,
prarodièùm a sourozencùm,kteøí se zúèastnili celé Letní slavnosti, shlédli
a potleskem odmìnili vystoupení a snahu VŠECH dìtí . Tím, že vìnovali
dvì hodiny svého èasu, ocenili mnoho hodin èasu, které dìti, lektorky
a paní uèitelky vìnovaly pøípravì, zkouškám a tréninkùm ,jejichž smyslem
a vrcholem byla právì Letní slavnost.
Na tradièní sjezd øeky Vltavy na raftech se ve dnech 14. až 16. èervna
vydali žáci 9. tøíd, v doprovodu paní uèitelky Lucie Srpkové a pana

øeditele Jaroslava Schmieda. Cesta plná radosti a dobrodružství
zaèala ve Vyšším Brodì a všichni si akci velmi užili. Naštìstí
našim øíèním vlkùm pøálo i poèasí a také stav vody byl pøíznivý.
Písnièky známé i ménì známé, písnièky veselé, pohádkové
i trochu vážnìjší, písnièky lidové, písnièky, zpívané dìtskými
hlásky – to byl koncert školního pìveckého sboru Slavíèci
z Hluboké, který vedou sbormistrynì Irena Martincová
a sbormistr a klavírista František Èernoch a na housle doprovází
Markéta Tesárková. Koncert se konal dne 15. 6. v Panoramì
a potìšil všechny pøítomné posluchaèe a diváky, rodièe,
prarodièe, sourozence.
Dne 16.6. opìt ožilo lehkoatletické høištì – samozøejmì, také
již tradièní Lehkoatletickou olympiádou pro 1. stupeò ZŠ.
Dìti závodily v bìhu na 60 metrù, skoku do dálky, hodu kriketovým
míèkem a v bìhu na 400 metrù. V každé kategorii a disciplínì byli
vítìzové odmìnìni diplomy a sladkými cenami. Koordinátorkou
a organizátorkou olympiády byla Mgr. Zuzana Plíhalová.
Èerven je také èasem tradièních školních výletù. Nìkteré tøídy se vydaly
na výlet jednodenní, napøíklad 3. roèník v doprovodu tøídních uèitelek
Zuzany Plíhalové a Markéty Tesárkové se vypravil za husity... na akci
Husitské dny v Táboøe. Cesta tøídy 6. A a tøídní uèitelky Lenky Dvoøákové
vedla na Dívèí kámen. Na pobyt delší, ètyødenní, vyrazili žáci tøídy 8.B,
v doprovodu tøídní uèitelky Lenky Kudrnové. Cílem jejich výpravy byla
krajina Èeské Kanady, návštìva bohužel chátrajícího zámku v Èeském
Rudolci, výlet do Jindøichova Hradce a mnohé další poznávací akce.
A pobyt pìtidenní absolvovali žáci 4.tøíd v doprovodu tøídních uèitelek
Jany Bùrkové a Nadi Dupalové – bájeèná dobrodružství všichni prožili v
country dvoøe Nesmìø u Jihlavy. Všichni si z výletù pøivezli
nezapomenutelné zážitky a radost ze spoleènì poznaných zajímavostí.
A pak už pøišel poslední školní den, 30.6. 2010. V tradièním
ceremoniálu pøed školou se s devíti lety školní docházky rozlouèili naši
devááci, ve tøídách si pak všichni žáci pøevzali svá vysvìdèení, pochvaly
a drobné dárky, samozøejmì také pøedali kvìtiny paní uèitelkám. A potom
už všichni radostnì vybìhli školními dveømi vstøíc èasu radosti a
volnosti... prázdninám.
Lucie Burianová, fotografie ze zmínìných akcí najdete na webu ZŠ:
www.zs-hluboka.cz

Navštivte v létì horkou Afriku v ZOO Ohrada!
Novinky ze Zoo
Ohrada
M V umìlé líhni se
vylíhla dvì mláïata
pelikánù bílých.
V ZOO Ohrada
snesli pelikáni vejce
vùbec poprvé
v historii. Zoo chová
jen dva páry tìchto
velkých rybožravých
ptákù. Není obvyklé,
že by se pelikáni
rozmnožovali v tak
malém poètu, k rozmnožování obvykle vyžadují velké hejno. V našem
pøípadì se ale pøidali k osmdesátihlavé hnízdní kolonii plameòákù,
kterou mají hned za plotem v sousedním výbìhu, což zøejmì podpoøilo
hnízdní chování. Do hnízd postavených hned u plotu snesli vejce, která
chovatelé radìji odebrali a vložili do líhní. Holá mláïata, pøipomínající
spíše druhohorní pterodaktyly, vychovávají chovatelé umìle, krmí je
rybami (foto).
M Kobylka miniponíka Rita, které se pøed nedávnem narodilo høíbì,
byla znovu pøipuštìna s høebcem Sonym.
M Návštìvníci zoo mohou novì pozorovat nové druhy ptákù – exotické
loskutáky a naše dudky chocholaté, kteøí byli pøemístìni ze zázemí do
expozic.
M Ve voliéøe bahòákù, kde mùžete mimo jiné vidìt hejno tenkozobcù
opaèných nebo jespákù bojovných je také asi 10 mláïat ibisù hnìdých,
2 volavky støíbøité a 8 volavek rusohlavých, která se zde v minulých dnech
vylíhla.
M Budku opustila 3 odrostlá mláïata puštíkù bradatých. Mládì puštíka
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bìlavého se již se svými rodièi pøestìhovalo na Šumavu, kde se pøipravuje
na vypuštìní do volné pøírody v rámci programu reintrodukce tohoto
druhu v šumavských lesích.
M V Zoo Ohrada vyrùstá malá africká vesnice. V souèasné dobì
dodavatelská firma buduje nìkolik domorodých afrických chýší, které
budou základem malé africké expozice. V tìchto dnech právì parta
zruèných øemeslníkù ze Slovenska pokrývá støechy rákosem, imitujícím
traviny ze savan. Nejpozdìji do konce léta tak k africkým koèkodanùm
husarským pøibude v nových výbìzích a voliérách nìkolik vìtšinou
menších afrických druhù zvíøat jako jsou surikaty, damani, africké želvy,
èápi marabu nebo snovaèi, ale i jeden druh africké gazely, madagaskarští
lemuøi nebo nilští krokodýli. Již v èervenci navštíví zoo skupina afrických
taneèníkù ze skupiny Bulawayo ze Zimbabwe, kteøí vystoupí se svým
pøedstavením pro návštìvníky zoo a budou moci zhodnotit, jak se stavba
africké expozice daøí.
Pøijïte se podívat již
dnes, jak se staví
Afrika v jižn ích
Èechách!
Zaèátkem kvìtna se
narodilo høíbì mini
poníka (høíbì má nìco
málo pøes 50 cm v
kohoutku), je to
holèièka a je v
poøádku.
Nìkolik týdnù se
zdržovala s matkou
více ve stáji, nyní ji mohou návštìvníci pøes den bìžnì vidìt ve výbìhu
u dìtského høištì.
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Plameòáci rùžoví starosvìtští už mají minimálnì 10 mláïat, z nichž vìtší
èást už je možné pozorovat, jak se motají pod nohama svých rodièù
a dalších pøíbuzných. Ti nejmenší a nìkolik dalších vajec jsou ještì na
hnízdech. V chovu tohoto druhu plameòákù je Zoo Ohrada z èeských
zoologických zahrad nejúspìšnìjší.
Ze dvou vajec plameòákù rùžových, která museli chovatelé dát do líhnì
poté, co vypadla z hnízd, se již vylíhla mláïata. První bylo podstrèeno
zpìt do kolonie do hnízda jinému páru plameòákù, kteøí už se starali o jiné
pøibližnì stejnì staré mládì. Adoptivní odchov umìle vylíhnutého mládìte
se již v Zoo Ohrada jednou podaøil v roce 2005. Protože v tu chvíli nebyl
k dispozici druhý adoptivní pár s pøibližnì stejnì vzrostlým mládìtem,
ujali se ho zatím sami chovatelé a krmili ho umìlou výživou, bohužel do
nìkolika dnù uhynulo. Umìlý odchov plameòákù není obvyklý.
Dva páry kolpíkù bílých mají v hnízdech po tøech mláïatech. Ve stejné
voliéøe jsou také mláïata kvakošù a na vejcích také sedí èápi èerní a husy
malé.
V prùchozí voliéøe bahòákù (ta s umìlým pøíbojem) hnízdí na vrbách
volavky rusohlavé, volavky støíbøité a hnìdí ibisi. Na zemi lze zahlédnout
hnízdící èejky chocholaté, v pøírodì dnes stále vzácnìjší druh bahòáka.
U sov jsou také nové pøírùstky – po mláïatech sýcù rousných, puštíkù
bìlavých a kulíškù nejmenších se vylíhly mladé sovy pálené. Puštíci
bradatí mají minimálnì 2 mláïata. Do hnízda není dobøe vidìt a chovatelé
je nechtìjí rušit. Sovice snìžní mají vejce. Afriètí snovaèi zahradní, jejichž
odchovy Zoo Ohrada v minulosti také proslula, si momentálnì opìt staví
hnízda. Do budoucna by mìli také obsadit jednu z voliér v nové africké
expozici. Psouni prérioví mají minimálnì 10 mláïat, právì tolik se jich
minulý týden objevilo ve výbìhu v expozici Koati, když zaèali opouštìt
nory.
Do zoo jsme dovezli další nové druhy zvíøat – 3 žluvy hajní z varšavské
zoo (pár je již umístìn v prùchozí voliéøe Èeský les) a také pár damanù z
Holandska (jeli jsme pro nì v tomto pøípadì ale jen do Prahy, protože
kolegové z pražské zoo mìli do Holandska cestu a pøivezli nám je do
Èech). Damani jsou urèení do novì budované africké expozice.
Po dlouhé pøípravì a snížení teplot na v období zimy jsme nyní propojili
terária s aligátory èínskými. Doufáme v pøátelské seznámení samce se
samicí. Zpoèátku se každý zdržoval ve své èásti. Nyní se už ale navštìvují
a samice èasto pobývá u samce nebo si vymìní místa. Spojení probíhá
zatím bez problémù, ale také jsme nepozorovali páøení.
Nové expozice poøád utìšenì rostou. Na jihoamerickém pavilonu
Matamata je již dokonèená støecha. Dovnitø se nastìhovali pracovníci
rùzných øemesel. Dokonèují se rozvody elektøiny a vody, buduje se
vytápìní a sklenìné nádrže.

Pøineste starý mobil do zoo,
PODPOØTE tím strážce pralesa!
Recyklací mobilù pomáháme k ochranì pøírody!
K èemu staré mobily? Jeden z poddruhù goril, gorila východní, je
ohrožován nelegální tìžbou koltanu – rudy, ze které se získávají kovy niob
(døíve nazývaný kolumbium) a tantal. Ty se používají mimo jiné i k výrobì
mobilních telefonù. Proto náš projekt spojujeme pøedevším s ochranou
goril. Ochranou goril a jejich prostøedí se podaøí zachránit i mnoho dalších
vzácných druhù zvíøat. Rádi bychom však upozornili i na potøebu
recyklace obecnì.
Z 5 milionù starých mobilù, které máme v Èeské republice odložené v
domácnostech (možná jich je však ještì mnohem víc, by bylo možné získat
i 45 tun mìdi, 19 tun kobaltu, 1‚2 tuny støíbra, 120 kg zlata a 45 kg
pa1adia. Každý mobilní telefon, který odevzdáte v naší zoologické
zahradì do speciálního kontejneru umístìného u expozice koèkodanù
husarských (nebo v jiné zoo ÈR), pøedáme spoleènosti REMA Systém. Ta
nejen zajistí jeho recyklaci, ale také nám za nìj vyplatí 10 Kè. Z takto
získaných prostøedkù zakoupíme vybavení pro strážce biosférické
rezervace Dja v Kamerunu. Víme, co potøebují, a víme také, že jim na
ochranì africké pøírody opravdu záleží.

Biosférická rezervace Dja
Nachází se na ploše 526 000 ha na jihovýchodì Kamerunu,. V roce 1984
byla zapsána na Seznam svìtového kulturního dìdictví. Pøestože na okraji
rezervace probíhá tìžba døeva, má Dja stále ještì 90 % neporušeného
území. Souèasnì však Dja, bohužel, pøedstavuje ideální místo pro
komerèní lov, z nìhož je masem divokých zvíøat, vèetnì goril, zásobováno
hlavní mìsto Yaoundé. Právì boj proti nelegálnímu lovu je hlavním
úkolem strážcù pralesa. V okolí rezervace dnes fungují ètyøi jednotky o
pøibližnì šedesáti mužích.
Celkem šedesát mužù má na starosti tropický deštný les o ploše
pøesahující pùl milionu hektarù! V rozbitých botách, bez stanù a spojové
techniky tu èelí nájezdùm ozbrojených pytlákù. O strážcích biosférické
rezervace Dja víme, že gorily i další zvíøata chrání skuteènì s nasazením
vlastních životù. Proto jsme se rozhodli poøídit pro nì z prostøedkù, které
nyní získáme sbìrem mobilních telefonù, stany, boty, dalekohledy a další
výstroj. Tropické deštné lesy vinou bezohledné tìžby døeva den za dnem
mizí. S nimi zanikají i domovy goril, pralesních slonù, antilop bongo
a nespoètu dalších zvíøat. Do zbývajících pralesù navíc pøicházejí pytláci,
kteøí loví zvíøata pro maso. Jediní, kdo jim èelí, jsou strážci pralesa. Bez
poøádných bot, stanù èi komunikaèní techniky s nimi vedou každodenní
válku...
Hezké léto pøeje RNDr. Roman Kössl, Zoo Ohrada

Krajský pøebor žactva aneb »S Poštovní spoøitelnou do finále
V Hluboké nad Vltavou se v sobotu
22. kvìtna 2010 pod záštitou ÈVS
ABV uskuteènil první ze dvou
krajských turnajù. Samotným
zápasùm pøedcházelo dopolední
soustøedìní pod vedením povìøené trenérky Katky
Lundákové, kterého se zúèastnilo 20 dìtí. Bìhem
soustøedìní se dozvìdìly a natrénovaly základní
herní èinnosti, pravidla beachvolejbalu – zejména
odlišnosti od šestkového volejbalu.
V kategorii žákyò soupeøilo celkem 6 dvojic: dvì
dvojice z VK Tábor, dvì dvojice z Lokomotivy
Èeské Budìjovice a dvì hlubocké dvojice. Kategorie
žákù byla ménì obsazená, celkem 3 dvojice: dvì
z VK Jihostroj Èeské Budìjovice a jedna dvojice
z Hluboké nad Vltavou.
První zápasy probìhly mezi chlapci. Starší a zkušenìjší hráèi Jihostroje
v obou zápasech porazili domácí dvojici Vojta Hrdý, Tomáš Smrèka.
Hluboètí se však nenechali zahanbit a ani jeden set nedali zadarmo,
bojovali naplno a vìkový i výškový rozdíl nebrali v potaz. Zde nutno
podotknout, že se sice z pohledu trenéra s »hodnými« nevyhrává, ale hoši
z elitního jihoèeského klubu se nechovali vždy v duchu fair-play
a v souladu s dobrými mravy. Byli nìkolikrát napomenuti rozhodèím
a øeditelkou turnaje. Koneèné poøadí v žákovské kategorii: 1. místo –
Pavel Sazma, Martin Pleva, 2. místo – Dominik Shánìl, Roman Šimánek,
3. místo – Vojtìch Hrdý, Tomáš Smrèka.
www. hluboka.cz

Na dvou vedlejších kurtech se bojovalo
v dívèí kategorii. Každá dvojice sehrála
5 zápasù. Dìvèata pøedvedla pìkné
výkony. »Finálový« zápas (skuteèné
finále nebylo hráno, systém turnaje byl
každý s každým, poté souèet bodù) se
odehrál mezi táborskými hráèkami, až
v tie-breaku se rozhodlo ve prospìch
Nely a Lenky. Stejnì tak utkání o
3. místo probìhlo mezi odchovankynìmi
stejného klubu – budìjovické
Lokomotivy. Domácí a nejmladší dvojice
se utkaly o 5. místo. Koneèné poøadí v
dívèí kategorii: 1. místo – Nela
Vašíèková, Lenka Boèová, 2. místo –
Lucie Juraèková, Vendula Nováková, 3.
místo – Karolína Jandová, Tereza Dvoøáková, 4. místo – Sandra
Svobodová, Lucie Schaffelhoferová, 5. místo – Hana Šimková, Jaroslava
Šimková, 6. místo – Kateøina Koøanová, Kateøina Bláhová.
Druhý turnaj v rámci Jihoèeského kraje poøádá èeskobudìjovický klub
21. èervna 2010, finálový turnaj, do kterého postupuje nejlepší krajská
dvojice v každé kategorii, se uskuteèní v Chodovì 24. – 27. èervna 2010.
Podìkování patøí obìma rozhodèím Kateøinì Lundákové a Alenì
Lundákové, hlavnímu zapisovateli Petru Kunclovi, èlenùm
Beachvolleyballu TJ Sokol Hluboká/Vlt., trenérùm, rodièùm a všem
zúèastnìným.
Zdeòka Chmelová
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Hlubocké Princezny ovìnèeny úspìchem
Hlubocké Princezny jsou skupina mažoretek z Hluboké nad
Vltavou, které tento sport dìlají nejen sobì pro radost, ale hlavnì
pro radost pøihlížejícím. Tento rok je pro Hlubocké Princezny
opravdu vydaøený. Za jediný mìsíc jsme nasbíraly spoustu úspìchù,
mám tu èest se o naši radost s vámi podìlit. Kdo èetl minulý èlánek
o Princeznách v Hlubockém Zpravodaji, tak ví, že jsem prosila
všechny hlubocké obèany, aby nám drželi paleèky. Zøejmì máme
na Hluboké spoustu pøíznivcù, protože úspìchy nás neminuly.
Hned tøi kvìtnové soboty byly v duchu soutìžních klání.
Rapšašské Zikmundohraní
V sobotu 1. 5. 2010 jsme vyrazily do Rapšachu, již na
tøetí roèník místního Zikmundohraní. Každým rokem se
sem sjíždí více soutìžících i pøihlížejících.
V Rapšachu nás mají rádi a vždy si nás hned rezervují
na další rok. Princezny zde ukázaly jak sólová
vystoupení, tak formace. Sjelo se sem spousta taneèních
skupin, bøišní tance, hip-hop, výrazový tanec, aerobic
a mnoho dalších. Za všechny naše vystoupení jsme si
nakonec vysloužily krásné 2. místo a již se tìšíme opìt
za rok nashledanou.

a tleskal. Ze stran poøadatelù pøišly velice milé ohlasy a pochvaly.
V kategorii Senior soutìžily skupiny Princezny a Andílci. Princeznám
utekla medaile jen o pár bodíkù, skonèily na krásném 4. místì a skupina
rodièù Andílci si odnesla speciální cenu za odvahu a nadšení. Z Jemnice jeli
všichni nadšení a již teï se tìšíme na další roèník.
Talentmánia –
èeskoslovenská show
Protože se snažím dìvèata
zapojit do rùzných aktivit
a soutìží, které je motivují ke
kolektivní
práci, pøihlásila
jsem naší
s k u p i n u
mažoretek i do
Talentmánie –
èeskoslovenské show. Jeden z castingù se konal 25. 5.
v Èeských Budìjovicích, vyslala jsem jako zástupce našeho
poèetného kolektivu Princeznièky I. Nevìdìla jsem, jak bude
casting probíhat, záleželo mi hlavnì na motivaci dìvèat. Není
pøece dùležité vyhrát, ale zúèastnit se. K údivu nás všech
jsme šly na øadu jako první, dìvèata pøedvedla maximum, co
mohla a producentùm se vystoupení líbilo. Když se mì ptali na informace
o našem týmu, nejvíce je zaujalo vìkové rozpìtí 3 – 45 let a pokud by nás
vybrali do divadla, chtìli by, abychom spojily všechny vìkové skupiny.
Nakonec mi oznámili, že dají vìdìt bìhem èervna. A teï to hlavní!!! Ve
støedu 9. èervna mi producenti volali skvìlou zprávu, vybrali nás do dalšího
kola soutìže Talentmánie, které se bude konat 30. 7. v divadle v Praze.
Máme velkou radost a pøipravujeme nový program plný pøekvapení, prostì
velkou show, kterou se pokusíme porotce ohromit. Držte nám o prázdninách
palce a tìšte se na Hlubocké Princezny v televizi Nova.

O májovou korunku Jemnice
V sobotu 22. 5. 2010 jsme se zúèastnily soutìže v Jemnici. Sjely se sem
mažoretkové skupiny z 15ti mìst z celé Èeské republiky.
Naše nejmenší Miniprinceznièky soutìžily v kategorii Dìti, ve své
kategorii byla dìvèátka se svým vìkovým prùmìrem 5 let nejmladší.
Vystoupení se Miniprinceznièkám moc povedlo, dìvèata se krásnì
usmívala a zpívala. Porotci byli tak nadšení, že naše Miniprinceznièky
obsadily krásné 3. místo z celkového
poètu sedmi soutìžních skupin
a pøivezly si z Jemnice nádherný
pohár a medaile. Všichni jsme mìli
O støevíèek z pohádkové Telèe
Hned další kvìtnovou sobotu 29. 5. jsme se vydaly na soutìž do krásného
velkou radost.
mìsta Telè. Protože se soutìž
V kategorii Kadetky vystoupily
konala na starobylém námìstí
Princeznièky II, které svou novou
Zachariáše z Hradce, doufaly
sestavu trénovaly jen pár týdnù
jsme v hezké poèasí a naše
spoleènì s jejich novou trenérkou
touhy se vyplnily. V Telèi
Šárkou, jednou z vìtších mažoretek,
náš tým strávil krásný
která mi s dìtmi novì pomáhá.
sluneèný den. A co víc,
V kategorii Juniorky soutìžila skupina mažoretek Princeznièky I, které
odvezl si další medaile. Opìt
v tomto roce udìlaly velké pokroky. Vìdìla jsem, že tréninky byly tvrdé
dìvèata obsadila skoro
a nešetøila jsem je ani jeden víkend. Chtìly jsme medaile, a proto jsme
všechny vìkové kategorie.
musely udìlat maximum.
Miniprinceznièky soutìžily
v kategori i M in idìti,
Princeznièky II v kategorii
Dìti. Princeznièky I se tentokrát pøedvedly v kategorii Kadetky. Tato
kategorie byla nejpoèetnìjší, mìly jsme proti sobì dalších 11 skupin. Pøi
každém vyhlášení výsledkù byly oznámeny skupiny, mezi které se pak
rozdìlovala první tøi místa. Hluboká nad Vltavou zaznìla mezi skupinami,
které mìly být ovìnèeny medailemi. Mìly jsme velkou radost, vždy každá
medailová pozice stojí za to. Princeznièky I si odvezly medaile za krásné
3. místo. Mám z dìvèat velkou
radost.
V kategorii Junior startovala
skupina Princezen. Tentokrát ze
sebe dìvèata opravdu vydala
maximu m nad šen í, snahy,
kolektivní a týmové práce a hlavnì
pøesnosti. Chtìly jsme se také
postavit na stupnì vítìzù. Všechny
Pøi soutìžním vystoupení dìvèata nadšením jen záøila a celý sál jásal
Princezny se opravdu moc snažily.
a tleskal. I porota se dobøe bavila, všichni porotci se usmívali a rytmus
V kategorii Junior byla ale spousta
melodií ze sestavy Kalinka mix je nenechal v klidu sedìt. Dìvèata jela
skvìlých skupin.
naplno a já vìdìla, že na medaile máme šance. Pøi vyhlášení výsledkù celá
S netrpìlivostí jsme èekaly na seètení bodù. A když pøišlo vyhlašování
hlubocká výprava trnula nedoèkavostí. Když pøi vyhlášení tøetího
skupin, které si pùjdou pro medaile, nikdo ani nedutal. »K pøevzetí se
a druhého místa nezaznìl název naší skupiny, byly jsme již nervózní. Pøi
pøipraví Hamuliakovo ze Slovenska, Berušky Ždánice a... a... Hluboká nad
vyhlášení zlatého místa pøišla velká radost. Princeznièky získaly zlaté
Vltavou!« V té chvíli se celá hlubocká výprava hlasitì radovala – a že to
medaile, nádherný pohár a dort. Celá výprava z Hluboké jásala a pøi
bylo opravdu slyšet na celé námìstí!
gratulaci a pøedávání cen nám pan starosta Jemnice srdeènì blahopøál
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Jednalo se o druhou medaili, teï jen vìdìt, jaká to bude.
Èekaly jsme pod podiem, pøi vyhlášení tøetího místa –
Berušky, jsme již jásaly, vždy i druhé místo je krásné,
ale pøi vyhlášení druhého místa – Hamuliakovských
mažoretek jsme již vìdìly, že máme zlato, a to tekly slzy
jak dìvèatùm, tak mnì. Dìvèata si šla na pódium pro
zlaté medaile a krásný sklenìný støevíc. Pøi fanfáøe pro
vítìze dìvèata hrdì stála s medailemi na krku a já pod
podiem ronila slzy štìstí.
Poslední naše skupina – Andílci – tentokrát soutìžila
v kategorii Rodièovské týmy. Andílci posledních pár
mìsícù opravdu pilnì trénovaly a v Telèi jsme opravdu doufaly v úspìch.
Krátce s námi vystupuje nový èlen, bubeníèek Jiøíèek, který vždy nadchne
nejednoho diváka. V krásném kostýmu, který samozøejmì ladí v našich
barvách, bubnuje do
rytmu našich kolínek.
Bylo tomu tak i na
s o u tì ži v Telèi,
vystupoval spoleènì s
Andílky. Nakonec jsme
se radovaly potøetí.
Andílci si odvezly
krásné tøetí místo.
Z Telèe jsme pøivezly
tøi krásná umístìní!
Jsem na všechny týmy
moc pyšná, nejvìtší
odmìnou je mi úsmìv na tváøích dìtí, ale také pochvalné ohlasy ze stran
poøadatelù. Všechny mažoretky z Hluboké všude rozdávají radost
a dobrou náladu. Lidé na nás rádi vzpomínají a to je velice dùležité. Tato
soutìžní sezóna byla opravdu velice vydaøená a já tímto všechny hlubocké
mažoretky chválím za skvìlou celoroèní práci. Dìkuji také rodièùm za
podporu a spolupráci.

vystoupily sólistky Nikolka a Kaèenka, Duo Janèa a Páa, Trio Dáša,
Terezka a Laïka, dále všechny formace a spoleèná sestava se svìtelnými
hùlkami. Úvod a závìr patøil veselému tanci, který tanèilo všech 50
vystupujících mažoretek. Italští diváci nás po každém vystoupení odmìnili
obrovským potleskem a na závìr jsme si pro potlesk šly hned dvakrát.
Poøadatelé nás velice chválili, byli nadšení, protože mažoretky ještì u nich
ve mìstì nikdy nevystupovaly a znovu zdùrazòovali, že nás zvou pøíští rok
opìt k nim do Porto Recanati. Všechny mažoretky dostaly za odmìnu
obrovskou zmrzlinu.
Nedìle byla již v duchu balení, posledního rozlouèení s moøem a po
výborném
obìdì jsme
vyrazily
smìr ÈR.
Cestou jsme
zastavily na
poznávací
výlet v San
Marino,
státu ve
státì, kde
jsme si
prohlédly
nádherné
historické centrum a mnozí z nás ještì nakoupily spoustu suvenýrù.
A co napsat na závìr? Toto jaro bylo opravdu velice vydaøené, na
všechny hlubocké mažoretky jsem opravdu moc pyšná a doufám, že
úspìchù bude èím dál tím víc. Dìkujeme za podporu sponzorùm, bez
kterých bychom se neobešly (budeme rádi za každého nového sponzora).
Také dìkujeme za podporu mìsta a za pøízeò našich divákù a fanouškù.
Za všechny Hlubocké Princezny Bc. Tereza Sklenièková

h SPORT h
Ukonèená sezóna v žákovském volejbalu

Itálie – San Benedetto
del Tronto
I tento rok jsme vyrazily
vstøíc sluníèku, moøi
a hlavnì vstøícn ým
italským divákùm.
Tentokrát na Palmovou
riviéru, do mìsteèka San
Benedetto del Tronto.
Hned první den po pøíjezdu
jsme mìly na programu
milou povinnost, natoèit
soutìžní videoklip do
soutìže Aquila Team –
Roztanèi Èesko. Do natáèení se zapojilo 14 mažoretek a jeden skvìlý
herec, Pavel Pavlíèek. Soutìžní video bìhem 3 dnù nasbíralo 804 hlasù.
Na stránkách www.hlubockeprincezny.cz je odkaz na tento videoklip,
podívejte se, jak mažoretky z Hluboké rozveselily italskou pláž.
Druhý den nás veèer èekal prùvod po pìší zónì mezi palmami. Nemìly
jsme k prùvodu sice živou kapelu, ale hudbu zajistil zvukaø Jan Zvánovec,
kterému patøí velký dík za technickou podporu, bez které by naše
vystoupení nebylo uskuteènitelné. Hudbì, která se linula z reproduktoru,
pomohl s rytmem také bubeníèek Jiøíèek, který celou promenádu
pochodoval s námi a bubnoval. Italové vyhlíželi z restaurací, hotelù,
nìkteøí chodili spolu s námi a tleskali. Prùvod mezi palmami byl opravdu
exotický a všechny mažoretky si jej náramnì užily. Poèasí nám pøálo, bylo
mírnì pod mrakem a pršet zaèalo až po prùvodu
Díky deštivým veèerùm jsme další vystoupení musely domluvit až na
sobotní veèer, pøedveèer odjezdu. V prùbìhu týdne nìkteøí z nás vyjely na
výlet do Loreta a Øíma. V sobotu veèer jsme jely vystupovat do mìsteèka
Porto Recanati, vzdáleném asi 70 km od San Benedetta. Zde nás èekalo
milé pøekvapení, starosta mìsta spolu s pøedstavenstvem nás oficiálnì
pøivítali, popøáli nám, a se nám v mìsteèku hezky vystupuje, pan starosta
nám slavnostnì pøedal znak mìsta a dodal, že by byl moc rád, kdybychom
pøíští rok opìt zavítaly k nim do Porto Recanati. Na kruhovém námìstí se
bìhem prvních tónù našeho úvodního tance sešla spousta lidí, kteøí
s nadšením sledovali celý náš 40ti minutový program. V programu
www. hluboka.cz

V èervnu byla posledním turnajem na »Špaèkárnì« uzavøena herní sezóna
2009/10. Jaro bylo z hlediska turnajù OP (okresní pøebor) a KP (krajský
pøebor) v minivolejbalu velmi nabité. Témìø každý víkend jezdily mladší
žákynì na turnaje. V okresním pøeboru se umístily celkovì na 11. místì
(tým A) a na 13. místì (tým B) z 15 týmù. Krajský pøebor pøinesl 15. místo
z 21 družstev. Všechny hráèky reprezentovaly hlubocký volejbal i naše
mìsto. Pøed prázdninami se žákynì i žáci s antukou rozlouèili, ale ne na
dlouho. Poslední týden pøed zahájením školy se tradiènì poøádá
soustøedìní na kurtech u restaurace KUKI. Úèast na soustøedìní pøislíbil
i extraligový hráè èeskobudìjovického Jihostroje Štìpán Smrèka, který
mìl již pøíležitost vést jeden z tréninkù.
Pøejeme všem hráèkám i hráèùm hezké prázdniny!
Za TJ Hluboká, oddíl volejbal Zdeòka Chmelová
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Kultura v létì
Zámek Hluboká! Navštivte ètyøi pøednášky v rámci letní zámecké sezóny...
Kastelán zámku Hluboká pan Pavlíèek zve na podveèerní setkání
zájemce o historii a zajímavosti týkající se nejen našeho krásného
zámku. Pøednášky jsou pro veøejnost a jsou zdarma, pøipraveny
speciálnì pro hlubocké obèany, protože už probìhly napøíklad
v Památkovém ústavu v Èeských Budìjovicích, nebo na jiných
zámcích našeho kraje. Veøejný pøednáškový cyklus na téma
dokumentace, výzkumu a ochrany památek urèitì potìší každého, kdo
miluje historii, zvláštì tu, která je nám hodnì blízko.
O Soukromý život Schwarzenberkù
pøednáška se bude týkat soukromého rodinného života
Schwarzenberkù 19. až 20. století. Pøednáší pan Mgr. Zdenìk
Bezecný, Ph.D. historik z Filosofické fakulty JU.
– 22. 7. ètvrtek veèer v 19 hod ve velké jídelnì zámku
O Schwarzenberský malíø Jan Jiøí Hamilton
PhDr. Ludmila Ourodová z Národního památkového ústavu se ve své
pøednášce zamìøí na život a dílo schwarzenberského barokního malíøe
Jana Jiøího Hamiltona, autora øady velkolepých obrazù ze sbírek
jihoèeských hradù a zámkù.
– 12. 8 ètvrtek od 19.00 hod. obøadní síò zámku Hluboká
O Zajímavosti z restaurování Delfínového kabinetu
Pøednáší Mgr. Kateøina Cichrová a pan Vondráèek
– seznámí nás s prùbìhem restaurování pøijímacího sálu
a ètenáøského salónu, provedou nás a na místì a ukáží zajímavosti
– 11.9. sobota – na den památek ve velké jídelnì v 19. 00 hod.
O Køíž Záviše z Falkenštejna.
Mgr. Petr Pavelec – øeditel budìjovického pracovištì Národního
památkového ústavu pøedstaví ve své pøednášce jednu z novì
prohlášených národních kulturních památek, povìstmi opøedený køíž
Záviše z Falkenštejna z cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodì.
Zamìøí se na informace z posledního restaurování køíže v 90 letech
20. století i na životní osudy jeho nìkdejšího majitele,
charismatického aristokrata Záviše z Falkenštìjna.
– 23. 9. ètvrtek v 19.00 hod. – v obøadní síni
Vstup je volný, poèet posluchaèù bude omezen na asi 50 návštìvníkù.
V pøípadì, že by nìkterý z pøednášejících náhodou nemohl pøednášku
uskuteènit, nahradí jej Dr. Pavel Hájek pøednáškou o kaplièkách
v Jihoèeském kraji – což je také pøíjemnì zajímavé téma.

Jeden z nejzajímavìjších kusù nábytku ze
státního zámku Hluboká, barokní
intarzovaný kabinet, zvaný podle tvaru svého
bohatì øezbovaného podnoží »delfínový«,
byl do sbírek zámku získán Marií Eleonorou
Schwarzenbergovou z pozùstalosti
spisovatele Adalberta Stiftera.
Po spisovatelovì tragické smrti rozprodala
totiž jeho manželka Amálie veškeré
Stiftero vy o s o b n í vì c i . K n ì žna
Schwarzenbergová, která byla se
spisovatelem v osobním kontaktu, umístila
pozoruhodný kabinet, podrobnì popsaný
Stifterem v románu Pozdní léto, do své
pracovny v prvním patøe hlubockého zámku.
V nedávné dobì byl kabinet restaurován V. Vondráèkem a J. Stejskalem
a pøi jeho obnovì byla potvrzena povrchová úprava, zmiòovaná v románu.
Legendární øezbované podnoží, tvoøené ètyømi delfíny, bylo navráceno do
pùvodního stavu se støíbøením na køídu, jemuž dodává mìòavý tøpyt
»rybích šupin« zlatavá lazura. Tato polychromie byla na konci 19. století
zakryta metalovou úpravou.
U pøíležitosti 204. výroèí Stifterova narození zorganizoval Adalbert–
Stifter Institut v Linci, který sídlí ve spisovatelovì rodném domì, výstavu
èásti nalezených Stifterových mobilií. Ve fiktivní spisovatelovì pracovnì
byla vystavena napøíklad jeho karafa na vodu, tìžítko na dopisy, portrét
malovaný F. Amerlingem èi šperkovnice spisovatelovy manželky Amélie.
Nejvìtším magnetem expozice byl na dobu tøí mìsícù zapùjèený Delfinový
kabinet ze zámku Hluboká. Zápùjèka byla realizována za podpory
Hornorakouské vlády.
Mgr. Kateøina Cichrová, NPÚ-ÚOP v Èeských Budìjovicích
Pozvánka na záøí: Zámecká noc 4. záøí – pokud nebude pršet, mùžete si
dopøát výstup do vìže zámku Hluboká od osmi hodin veèer do pùlnoci!
Ve velké jídelnì od 19.00 hodin vyposlechnout
koncert dìtí ze ZUŠ Hluboká!
Také budete moci nahlédnout do 80 m hluboké zámecké studny, která
je na zámku od dob, kdy býval ještì hradem...
Vstup zdarma!

Romeo a Julie znovu na zámku Hluboká
Zkoušíme, pilnì zkoušíme, øíká Zdenìk Pikl, producent loni tak úspìšného
muzikálu Romeo a Julie na nádvoøí hlubockého zámku. Je pozdní èerven
a na dotaz, zda se bude hrát a v jakém obsazení, odpovídá: Ne, že jen
oprašujeme kostýmy, znovu role preciznì zkoušíme, nedá se ošidit
sehrávání celého ansámblu dohromady. Máme pronajatou halu na
výstavišti v Budìjovicích a hrajeme. Na doplòovacím konkurzu jsme
pøijali nìkolik nových èlenù. Do relativnì veliké role Mercuzia pøišel nový
mladý muž – talentovaný Ladislav Korbel. Výborný, nadšený, na zkoušky
dojíždí obìtavì až z Ostravy. Pak máme nového Tybalta, také moc
šikovný. Trošku jsme pøibarvili taneèní company urostlým chlapcem,
èernochem. Mluví èesky, žije tady odmalièka, krásnì zpívá, tancuje
a šermuje. Jeden dámský talent také poznáte, pokud se stíháte dívat na
Ordinaci v rùžové zahradì...
Pøedstavitelé Romea a Julie zùstávají, Zuzanka se k nám vrací z Prahy
– zpívá tam Patricii v Baronovi Prášilovi, Ivanka a Kristýna už se také tìší,
Romeové rovnìž. Oceòuji, že nìkteøí herci jsou ochotní dojíždìt z Prahy
– a to neobsadili žádné hlavní role. Jsou »jen« ve skupinì taneèníkù,
šermíøù a podkreslují dìj v celém pøedstavení. Stojí jim to za to, i když
gáže nejsou oslnivé a nìkteøí tvrdí, že by jezdili jen za proplacení
autobusu. Prý kolikrát v životì si èlovìk mùže zahrát na zámku a ještì
v Romeovi a Julii.
To je hezké, že muzikál z Hluboké je už »profláknutý« ve velkomìstì!
Je pravda, že se do Prahy obèas podívám, a to díky pøátelství se
skladatelem hudby k muzikálu Zdeòkem Bartákem. Na to, že je to vlastnì
svìtoobèan, že žije a tvoøí v Soulu, v Praze a taky pro Hlubokou a na
Hluboké – to je pro mnì prostì úžasnì potìšující. A z Hluboké je nadšený,
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jezdí sem èasto a s rodinou, jezdí
sem jako domù, za ty tøi roky, co tu
nìco tvoøíme, tady byl opravdu
èasto. Nech nám klíèe pod
rohožkou, jedem, zavolá. A je milý,
že na mì myslí s lístky na rùzná
pøedstavení v Praze, díky tomu se
toho dost vidím a potkám zajímavé
lidi.
Napøíklad teï v èervnu na tak
zvané Cenì Ï, kterou založil producent mnoha muzikálù, Richard Langer,
je to projekt, který oceòuje sponzory, partnery a mecenáše kulturních
poèinù. Konalo se to tentokrát ve Stavovském divadle, už po desáté.
Tenhle oceòující podnik je tak dobrý, že se mu rozhodlo hodnì osobností
pomoct. Jsou to osobnosti, kterých si naše spoleènost všeobecnì váží,
které mají vysoký morální kredit, takže jsou tam vlastnì dva nìkdejší
a jeden souèasný øeditel ND – JUDr. Jiøí Srstka, ten v roce 2001 umožnil
realizaci prvního roèníku na scénì historické budovy Národního divadla
v Praze, Akad. Arch. Daniel Dvoøák a PhDr. Ondøej Èerný, souèasný
øeditel ND. Potom napøíklad PhDr. Petr Fejk, nìkdejší øeditel ZOO Praha,
Bìla Gran Jensen, prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka
a MUDr. Vladimír Koza, øeditel Národního registru dárcù kostní døenì.
Velká osobnost svìtové medicíny. Takže je hezké, že oceòována jsou
nejen pøedstavení, ale i ti, kteøí vznik tìch pøedstavení umožní, rùzní
sponzoøi a podobnì. A øekl bych, i když èlovìk nìkdy považuje Pražáky
za sebestøedné, není to vždycky pravda. A Hluboké si docela rádi všímají...
Hlubocký zpravodaj | èervenec – srpen 2010

Hrát Romea Julii budete celé léto a jenom na Hluboké?
Pøenést pøedstavení jinam je problém, i když jsme
zaznamenali zájem z italské Neapole, z nìjakého
divadelního festivalu, a to tedy stojí za zamyšlení – vyvézt
èeského Romea s Julií do Itálie. To se ještì uvidí.
Hrát budeme po oba prázdninové mìsíce, máme
pøipravených 19 pøedstavení – èili jsme trochu pøidali.
Pøedstavení hostujících divadel pro letošní letní sezónu
neplánujeme. Chtìl jsem pozvat bratry Rodeny, ale
termínovì se nám to letos nepodaøilo sladit. Je to škoda,
nicménì popravdì, pokaždé je to u takhle jednotlivých
akcí o nervy s tím, zda vyjde poèasí, ten den aby si èlovìk
vzal ètyøi prášky na uklidnìní a celý den koukal na oblohu, jestli se
neobjeví mráèek. Je to taková ruská ruleta.
Ale pøíští rok uvidíme, jak to bude, rádi bychom namíchali takový
koktejl a zase zaøadili Jednu noc na Karlštejnì, lidé se na ni ptají, moc by
chtìli, a ještì Romea a Julii a pár pøedstavení hostujících divadel.

tisíc zájmù, vìnuje se muzikoterapii, tanci,
bojovému umìní... Dokáže neuvìøitelné
pøerody ženských podob. Na jednu stranu
nevinné dìvèe s andìlskýma oèima, na
stranu druhou vystøihne na koncertu
divokou Tinu Turner. Má ji na repertoáru se
skupinou, se kterou vystupuje.
Ale všechny naše Julie a Romeové jsou
úžasní, a to vás ještì na pøedstavení èeká
možná pøekvapení s Romeem a Julií tak
trochu jinak, v tak trochu menším kostýmu...
Dìkovaèka. A pak se pøijdou uklonit Romeo
a Julie. A my pøemýšlíme nad rùznými variantami závìru...
Každý rok pøijíždìjí na pøedstavení i vzácní hosté. Kdopak letos?
Na pøedstavení se pøijde podívat Karel Schwarzenberg – dokonce se
roztomile vyjádøil, že by snad mohl na zámku pøespat, jak bývalo døív v jeho
rodinì zvykem, jestli by mu nemohli povléct postel... Ale to asi nemohli...
Zøejmì se pøijde podívat øeditel pražského národního divadla a velmi
nadìjnì vypadá i návštìva Mistra Karla Gotta. Setkal jsem se s ním a pozval
ho, tìší se, protože prý na Hluboké dlouho nebyl a mì napadá, že bych se
ho rád zeptal, jestli by si na hlubockém zámku nechtìl udìlat koncert.
Myslím, že by to nìkdy v pøíštím roce šlo dobøe uskuteènit.
Také mnì potìšil pochvalný dopis, pøišel mailem a potom poštou z Vídnì,
pøiznávám, že jsem to nejdøív považoval za vtípek nìkterého rozverného
kolegy, který si poèká, až se s dopisem zaènu chlubit a pak se mi vysmìje...
Ale opravdu, když jsem ho ukázal øediteli Národního divadla, ujistil mì, že
nejen dotyèný pan Richter existuje, ale že je to v hudebním svìtì pojem,
sklízí úspìchy a získává si uznání na mnoha èeských festivalech jako je
napø. Pražské jaro, Janáèkùv máj nebo Smetanova Litomyšl, nechybí na
evropských hudebních festivalech a podobnì. Že bývá hostujícím
dirigentem prvotøídních hudebních tìles. Caspar Richter byl hudebním
øeditelem v Berlínì, dirigentem ve Vídeòské státní opeøe a umìleckým
šéfem vídeòské Volksoper, ve Vídni také založil samostatný orchestr pro
muzikál, pop, rock a jazz. Pravidelnì ho zvou do drážïanské Státní opery,
Komické opery v Berlínì, více než ètvrtstoletí trvá spolupráci s brnìnskou
filharmonií. Tak pochvala od takových lidí – poté, co naše pøedstavení
shlédl se svou pùvodem èeskou manželkou – docela potìší.

Stejnì je to úžasné, že bìhem pár let se letní nádvoøí zámku zaplnilo
divadlem a hudebním festivalem... Je to hlavnì i o tom, že do tìch
podniku s námi jdou právì sponzoøi, lidi, co jsou ochotní do toho vložit
peníze. Jsou na všech plakátech a programech, na webu, bez nich by to
prostì nešlo. Firma Kelt, David servis, Motor Jikov, Zásoby s.r.o – což
jsou hlavní partneøi a samozøejmì ještì spoustu dalších subjektù, který
nám pomáhají. Úžasné na tom je, že jsem v nich našel spolehlivé pøátele
a mám s nimi vìtšinou uzavøené sliby na podání ruky. Prostì dáte si slovo
a to se musí dodržet, neexistuje v téhle branži nedržet slovo. Velmi si
vážím toho, že máme za partnery skvìlé lidi, kteøí si na nic nehrají a jsou
féroví. Na jedné stranì umìní, nápad, cosi nehmotného – ale na stranì
druhé na to musíš sehnat nìjaké hmotné statky. Jsou to dvì energie, které
se ale asi nìjakým zpùsobem potøebují a doplòují.
Oldøich Lichtenberg, jeden z nejúspìšnìjších pražských producentù mìl
štìstí na povedené projekty: Krysaø, Johanka z Arku, Kleopatra, Golem,
Mona Lisa, Angelika, Rebelové, ... øekl, že muzikálový byznys kdysi nìkdo
vyhodnotil jako ten nejvíc výnosný, ale také nejvíc rizikový, srovnávaný
s obchodem s drogami nebo zbranìmi. Tak i velká divadla jako Jihoèeské
divadlo, které má nìjakou dotaci, potøebuje partnery a je tøeba si jich
opravdu velice vážit, pokud peníze na kulturu jsou ochotní dávat.
Pravda je, že tentokrát, když jsem mìl už všechno hotové, natištìné
To jsou tedy lichotivé zprávy. Zatím jsi koncentrován na letní sezónu
programy a plakáty, ozvala se JE Temelín, že by se rádi stali generálním
a díky tvému nasazení bych øekla, že žiješ trochu adrenalinovì. Jak
partnerem. To èlovìka potìší, že nás sami osloví.
odpoèíváš ? A mùžeme se tìšit na zimní divadelní sezónu? Abyste na ni
Možná ta druhá sezóna s Romeem a Julií bude ještì lepší. Je fakt, že nezapomnìli!? Trošku stresové období to je, to nezapírám, ale v nedìli jedu
hodnì lidí chodí rádo i podruhé, zajímavý je fenomén fanouškù, za Tondou Procházkou do Plznì, podívat se na jeho poslední hru, jmenuje
internetových diskusí... na návrat na místo èinu se tìší nejen herci, ale se Ve státním zájmu. Do záøí musíme vymyslet program zimního divadla.
i diváci. A co naše oblíbená zpìvaèka Ivanka Plachá, kdysi královna Abychom vèas zaèali.
Eliška, teï Julie? To je pravda, já taky nìkterá pøedstavení vidím radši
A nejvìtší relax si užívám s vnouèaty, šestiletou Laurou a jejím ètyøletým
dvakrát tøikrát, poprvé vám spousta vìcí mùže uniknout. Všichni se tìší na bráškou, a to je úžasné, jak si vyhrajeme – já jsem takový oblíbený dìdeèek,
návrat muzikálu na zámek. A Ivanka? Dnes už Ivanne, dala si nové jméno, protože se spolu vyblbneme. Probíráme spoleènì i Romea a Julii, to je moc
je èerstvì vdaná, mìla krásnou svatbu v historických kostýmech zajímá a když je dva dny nevidím, moc mi chybí...
v Krumlovì, v pøírodì, na kopci v trávì, vegetariánskou a èajovou. Pøišel
Rád bych pozval na Romea a Julii naše hlubocké obecenstvo, budu rád,
jsem tam jako bratr františkán a dìsil japonské turisty, vždycky když jsem když se jim hodí do letního programu a prožijí s námi romantické
se vynoøil nìkde z houští, protože mi zvonil mobil. Zpívá jí to úžasnì, má pøedstavení...
Divadelní léto 2010
V rámci Divadelního léta 2010 uvádíme muzikál Romeo a Julie.
Vìèný pøíbìh lásky mladých milencù a nenávisti rodù Montekù
a Capuletù podle Williama Shakespeara na nádvoøí nejkrásnìjšího
zámku v Èechách – zámku Hluboká nad Vltavou
se pøedstaví v jedineèném muzikálovém zpracování hudebního
skladatele Zdeòka Bartáka, s texty Eduarda Kreèmara,
které získalo nejvyšší ocenìní Grand Prix za nejlepší muzikálovou
hudbu asijského kontinentu roku 2002.
Témìø 40 úèinkujících, klasické zpracování, živý zpìv, dirigent,
výpravná scéna a kostýmy, šermy...
To vše v jedineèném prostøedí zámku Hluboká nad Vltavou!
Obsazení
Romeo – Jan Kopeèný / Lukáš Randák
Julie – Zuzana Benešová / Ivanne / Kristýna Hulcová
Benvolio – Jiøí Cejpek / Zbynìk Novotný
Mercuzio – Ladislav Korbel / Jan Mrkvièka / Pavel Šturma
www. hluboka.cz

Chùva – Vìra Pašková / Vìra Zabilková
Lorenzo – Aleš Chrt / Dalibor Tolaš
Capuletová – Kateøina Hájovská / Iva Hošpesová / Alena Èechová
Capulet – Vladimír Plachý sen. / Zdenìk Øíha
Vévoda – Petr Dopita / Václav Soubusta / Dalibor Tolaš
Tybalt – Zdenìk Klusák / Pavel Šturma
Petr – Pavel Klenka / Michal Kopecký
Paris – Zdenìk Pikl / Ludìk Šindeláø
Život – Maruška Bauerová / Michaela Brožková / Petra Doktorová
Smrt – Denisa Holeèková / Kristýna Lhotková / Monika Maradová
Pøedprodej a rezervace vstupenek:
on-line na http://www.romeoajulie-muzikal.cz
V pokladnì: Infocentrum Hluboká nad Vltavou, Zborovská 80
Infocentrum Èeské Budìjovice 1, nám. Pøemysla Otakara II. è. 2
a další... Termíny pøedstavení viz. strana 4
Zbylé vstupenky vždy jednu hodinu pøed zaèátkem pøedstavení v místì
konání na zámku. Pøi nepøíznivém poèasí se pøedstavení ruší.
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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.
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout
nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem
pøedstavení,poté budou uvolnìny k prodeji !
Tel. + fax: 387 966 170 nebo 774 457 269
12.7. – 18.7 – dovolená – zavøeno !!!

Biograf
O Pátek a sobota 2. a 3. èervenec – Mamas
a papas. ÈR 2010. Drama. Ètyøi pøíbìhy
nìkolika osudù – chtìné, nechtìné, vytoužené
nebo zmaøené rodièovství. Hrají: Zuzana
Bydžovská, Petr Franìk, Filip Èapka. Režie:
Alice Nellis. Pøístupný od 12 let.
O Støeda 7. èervence – Barevný závoj.
Kanada 1994. Dokumentární. Režie: John
Redford. Pøístupný – èeské titulky.
O Pátek 9. èervence – Ženy v pokušení. ÈR
2010. Komedie/romantický. Výstøední dáma
má zaruèený recept: nahradit nepoøádného
chlapa, chlapem poøádným… Hrají: Eliška
Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika
Kubaøová. Režie: Jiøí Vejdìlek. Pøístupný.
O Sobota 10. èervenec – Robin Hood. USA
2010. Akèní/drama/historický/výpravný.
Znovuoživená legenda – bohatým bral
a chudým dával... Hrají: Russell Crowe, Mark
Strong, Cate Blanchett. Režie: Ridley Scott.
Pøístupný – èeské titulky.
O Støeda 21. èervence – Temná síla.
Bìlorusko 1998. Dokument. Režie:
Konstantin Surejov. Pøístupný – èeské titulky.
O Pátek a sobota 23. a 24. èervenec – Princ
z Persie: Písky èasu. USA 2010.
Dobrodružný/fantasy/akèní. Princ byl
oklamán a musí se utkat s armádou píseèných
bojovníkù... Hrají: Jake Gyllenhaal, Gemma
Arterton, Ben Kingsley. Režie: Mike Newell.
Pøístupný od 12 let.
O Pátek a sobota 13. a 14. srpna – Ženy
v pokušení. ÈR 2010. Komedie/romantický.
Výstøední dáma má zaruèený recept: nahradit
nepoøádného chlapa, chlapem poøádným...
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková,
Veronika Kubaøová. Režie: Jiøí Vejdìlek.
Pøístupný.
O Pátek 20. srpna – Toy story 3: Pøíbìh
hraèek. USA 2010. Dobrodružný/fantasy.
Andy už vyrostl, chystá se na vysokou školu a
hraèky èeká nejistá budoucnost... Režie: Lee
Unkrich. Pøístupný – èeský dabing !!
O Støeda 25. srpna – Systémová chyba.
Bulharsko 2002. Dokumentární. Režie: Zoran
Brandoviè. Pøístupný – èeské titulky.
O Pátek 27. srpna – Kuky se vrací. ÈR
2010. Rodinný. Co se odehrává ve svìtì
rekvizit a hraèek, když dospìlí odejdou pryè...
Hrají: Oldøich Kaiser, Kristýna Nováková,
Ondøej Svìrák ad. Režie: Jan Svìrák.
Pøístupný.

Komorní scéna

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE

O Støeda 4. srpna – Trpký život. Bìlorusko
1995. Dokumentární. Režie: Leonid
Krušèenko. Pøístupný – èeské titulky.
O Sobota 7. srpna – Láska a víra. Polsko
1999. Dokumentární. Režie: Tomas
Jandowski. Pøístupný – èeské titulky.
O Støeda 11. srpna – Pusté lesy. Maïarsko
2001. Dokumentární. Režie: Bohièdan
Olbramov. Pøístupný – èeské titulky.

VÝSTAVY

Hudební festival
na zámcích Hluboká
Generální partner festivalu

Hluboká
stálá expozice : Alšova jihoèeská galerie
O Gotické umìní / Malíøství a sochaøství,
Èeské sochaøství 20. století, Flámské
a holandské malíøství 16.–18. století
Karel Zlín / RETROSPEKTIVA – obrazy,
sochy, kresby, grafika 1. 5. – 5. 9.
Velká retrospektivní výstava významného
èeského autora starší generace (*1937),
žijícího od roku 1976 ve Francii (Paøíž).
V expozici se objeví jeho obrazy,
kresby, plakátová tvorba, plastiky,
monumentální realizace budou pøipomenuty
zvìtšenými fotografiemi.
POØADY
Hluboká
Alšova jihoèeská galerie

Èervenec / Srpen 2010
O Støeda 28.7. ve 20.00 hod. Slavnostní
zahajovací koncert XV. roèníku hudebního
festivalu na zámku hluboká 2010. Lovecký
zámek Ohrada.
František Novotný – housle, orchestr Musico
Sempre Giovanni
Pøedprodej vstupenek dennì od 8.00 – 10.00
hod v KC Panorama, nebo Musicentrum
Èeské Budìjovice. Zbylé vstupenky 1 hodinu
pøed koncertem v místì konání.
O Sobota 28.7. ve 20.00 hod. Beatles
Revival (Slovensko) lovecký zámek Ohrada.
Host veèera: kapela Globus.
O Nedìle 1. srpna – Ondøej Havelka
a Melody Makers. Koncert se uskuteèní na
nádvoøí loveckého zámku Ohrada Hluboká
(pøi nepøízni poèasí v sále Parkhotelu
Hluboká) 20.00 hod.
O Pátek 6. srpna – Hradišan s Jiøím
Pavlicou. Koncert se uskuteèní v kostele
Hluboká nad Vltavou 20.00 hod.
O Nedìle 8. srpna – Spirituál kvintet.
Koncert se uskuteèní v kostele Jana
Nepomuckého.20.00 hod.
O Nedìle 15. srpna – Jazzíkaspol. Koncert
se uskuteèní v sále Parkhotelu Hluboká nad
Vltavou 20.00 hod.
O Støeda 18. srpna – Koncert úèastníkù
MHK. Koncert se uskuteèní ve schwarzenberském sále st. zámku Hluboká. 20.00 hod.
O Sobota 21. srpna – Lubomír Brabec.
Koncert se uskuteèní v sále AJG Hluboká nad
Vltavou 20.00 hod.
O Sobota 28. srpna – Martin Vojtíšek.
Koncert se uskuteèní ve Schwarzenberském
sále st. zámku Hluboká 20.00 hod.
O Pøipravujeme: Nedìle 5. záøí – 4TET.
Kostel sv. Jana Nepomuckého. 20.00 hod.
Èervenec / Srpen 2010

O 54. Hudební léto Hluboká® 2010
Záštitu nad Hudebním létem Hluboká pøevzal
starosta Ing. Tomáš Jirsa / starosta mìsta
Hluboká nad Vltavou.
Koncerty jsou poøádány v prostøedí výstavy
/Karel Zlín Machálek / RETROSPEKTIVA
Zaèátky koncertù jsou ve 19:00 hod., od 18:30
je galerie otevøena k veèerní prohlídce.
Po koncertu je zajištìna doprava do Èeských
Budìjovic autobusem od AJG v Hluboké nad
Vltavou.
Program /
O 15. 7. Paul Batto jr. a Ondøej Køíž – blues,
jazz / klavír, kytara /
O 29. 7. Ida Gamulin – klavír
O 12. 8. Vìra Martinová a Lenka Slavíková
O 2. 9. Blue Effect
Èeské Budìjovice
Wortnerùv dùm AJG
O Michal Burget, Vladimír Véla 1. 7. – 29. 8
Slavnostní zahájení výstavy 1. 7. / 17:00
Bechynì
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
Mezinárodní keramická sympozia , stálá
expozice
O Zdenìk Manina, Helena Samohelová
1. 5. – 16. 7.
O 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.
O Pavel Drda, Ludmila Kovaøíková 31. 7. –
30. 9. Slavnostní zahájení výstavy 31. 7. /
10:00
Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena!

Zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin.
HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ Èíslo 7 – 8. Èervenec – srpen 2010. Roèník 41. Vychází mìsíènì. Vydává mìstský úøad Hluboká nad Vltavou,
Masarykova ulice 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Kulturní nabídka (Panorama) 774 457 269 pøes den. Redaktorka Alena Mitter (døíve
Rùžièková), ? 775 622 006. E-mail: alenoviny@volny.cz. Redakèní kruh ing. Eva Smrèková, Marie Krejcarová, Jan Piskaè. Grafika, fotografie: ing.
Jan Pirgl. Odborný poèítaèový poradce: Zdenìk Brodec, Adam Rùžièka. Redakèní uzávìrka dvacátého v mìsíci, ale vítáme pøíspìvky døíve!
Za obsahovou správnost pøíspìvkù ruèí autoøi. Náklad 650 výtiskù. Tiskne: Tiskárna PROTISK s. r. o. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou
poštou, s. p., øeditelstvím odštìpného závodu Jižní Èechy v È. Budìjovicích, j.zn.:p –5696/96 ze dne 4. listopadu 1996, ev. èíslo: MK ÈR e. 109 10.
Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Anonymy neuveøejòujeme. Dìkujeme za vaše informace, upozornìní èi zprávy, které nám poskytnete.
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