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h ÚVODNÍK h

Když už máte to štìstí, že si užíváte léto celé

prázdniny (protože jste dostateènì mladí)

anebo si aspoò umíte dobøe vychutnat

dovolenou èi dlouhé letní dny, pak si mùžete

blahopøát.

Koneènì jsem totiž pøišla na to, že užívat si

léto mùžete, i když chodíte do práce. Staèí se

veèer posadit na zahrádku s veèeøí a knížkou

a sledovat západ slunce. Nebo si utéct

v polední pøestávce zaplavat. A vùbec – my

Jihoèeši se fakt máme! Lesy za humny, hrady

zámky okolo, øeky, rybníky, borùvky i komáøi

k dispozici zcela zdarma a nepoèítanì... No,

nemáme my se vlastnì nejlíp?

Že je blbost jezdit na organizované dovolené

do velkých hotelù vím už dávno. Koho by bavilo nechat se 3 x

dennì zahánìt do jídelny a pøecpávat se (máme pøece all inclusive)

nebo se hádat o obsazenost lehátek u bazénu. Poznávat kraje blízké

nebo jen trochu vzdálenìjší a zapadnout do denního života nìjakého

neznámého mìsteèka mi pøijde daleko milejší a zajímavìjší. 

Když se ubytujete v soukromí, poznáte nové lidi – naše letošní

bytná mìla ten nejkýèovitìjší domeèek na svìtì, plný pravých

i umìlých kvìtin, deèek a roztodivných hrneèkù, barevnì pojednala

i bílého porcelánového papouška kakadu (a navíc mu citlivì obtáhla

oèièka fixem). A dbala na poøádek. Snídanì byla v osm a když jsme

nepøišli vèas, pøišla si pro nás a vytáhla nás z postele. Zamilovala si

našeho pejska a velmi vysokým hláskem ho èastovala tìmi

nejnìžnìjšími lichotkami. Psovi stály chlupy a mùj muž (když se

dozvìdìl, že je dotyèná už ètyøi roky vdova) se s pochopením

zadíval na vystavenou fotoèku zesnulého chotì, zdobenou plastovou

orchidejí.

Koupali jsme se u jezera a dìlili se o travnatou plážièku

s rodinkami divokých husí, které tam chodily pást mladé (a taky

trousit hovínka). Potkaly jsme paní, které pøi koupání poblíž rákosí

skoèila na hlavu žába a obì se lekly. Syn mi

vysvìtlil, proè vznikla povìst, že èápi nosí dìti.

To proto, že malá èápata ve svých hnízdech

kníkají jako miminka, když èekají na mámu

a tátu s òamkami v zobáku. Je to pravda, slyšeli

jsme to dennì na vlastní uši. Vidìli jsme i èapí

tanec s klapáním zobákù na støeše a jejich...

ehm... milostný akt. (Øeknu vám, nemají to ti

èápi na té støeše jednoduché.) Potìšilo mne, že

fyzikální zákony na dovolené nefungují,

protože když se vydáte na kole kolem jezera,

vítr stále vìje proti vám, i když vystøídáte

všechny svìtové smìry.

 V letní kavárnièce s køesílky na ulici mùžete

pozorovat cvrkot kolem – a bývá úžasný. Když

se usadila spoleènost velmi veselých a hluèných lidí, hádali jsme se

my všichni »místní« odkud asi jsou, jakou øeèí mluví a padaly rùzné

tipy. Paní kavárnice s urèitostí vylouèila švédštinu, protože

švédštinu pozná, má švagra ze Švédska. Tak jsme se pak zeptali –

a byli to Švédové. Jiné skupince – Španìlùm – jsme pochválili

zákaz býèích zápasù v Katalánsku a oni byli rádi, že my jsme rádi.

Hodnì cestovat zaèali Poláci a tìm je prima rozumìt. Prostì – byla

to jedna z nejsympatiètìjších dovolených, které jsem zažila...

A víte, kde je taky krásnì? No pøece – na Hluboké! S výpravou

z našeho partnerského mìsta Neustadt Aisch jsme si užili pravý

turistický zájezd. Vidìli jsme mezinárodní školu zevnitø, prošli stáje

Vondrova, v zoo vidìli zvíøátka a dobøe se najedli, okoukli nové

láznì. Ohromily nás Draèí lodì v Purkarci a málem porazila

Ponìšická pálenka a nìkteøí doopravdy vehementnì oslavili

vítìzství Nìmecka nad Argentinou. Veèeøe u Lacinù, složená

z peèeného kuøátka a selátka, nemìla chybu. A noèní výprava

k zámku odhalila, že správnì osvìtlený je nejen zámek, ale

i svìtlušky nosí poctivì lampièky a svítí a svítí...

Vidìt Hlubokou oèima turisty prostì nemìlo chybu!

h ZPRÁVY Z RADNICE h

z rady mìsta ze dne 28. èervna
� Rada jednala o uložení kabelù NN, prodeji
èástí pozemkù, pøevodu nájemních smluv,
organizaci výbìrového øízení  na provoz lékárny,
prodloužení mandátní smlouvy o provozování
mìstského parkovacího systému atp.
� OŽP MÚ pøedložil návrh ošetøení
Bavorovické aleje zpracované Vladimírem
Kavkou. Souèasnì navrhuje provést revizi
památných stromù, kterých se nalézá na celém
území mìsta 166. V Bavorovické aleji podél
cyklostezky do ÈB je památných stromù 84 (dub
letní, lípa srdèitá), alej je vedena v seznamu
chránìných území, nachází se v ní celkem 200
stromù s obvodem nad 200 cm.
Souèasný stav stromù je dle V. Kavky havarijní
a vyžaduje si jejich nezbytné ošetøení. Pøi
vysoké frekvenci cyklistù na stezce do ÈB hrozí
nebezpeèí úrazu, poslední ošetøení stromù bylo
provádìno v roce 1996.Obì varianty øešení jsou
však velmi finanènì nároèné. Financovat je
možné za využití dotací OPŽP (Obnova
krajinných struktur – podání žádosti v 10– 11/
2010.)
� Rada mìsta souhlasila s umístìním reklamy
svìtelné, informaèního baneru a dalších poutaèù
po dohodì s nájemci nìkolika provozoven.
Mìsto zapùjèilo travnatou plochu vedle
centrálního parkovištì pro umístìní

støedovìkého divadla Traken za každoroèních
podmínek, vèetnì rytíøského prùvodu na zámek.
� Mìsto jedná se spoleèností ÈEVAK ve vìci
uzavøení dodatku smlouvy na rozšíøení
provozovaného majetku o deš�ovou kanalizaci
(mìsto má zájem u nových ZTV o budování
deš�ové kanalizace oddìlenì od splaškové)
Jedná se rovnìž o provedení výmìny kanalizace
v ulici Pražská (vhodné v období uzavøení mostu
pøes Vltavu a tím omezení provozu v tomto
úseku) Doporuèeno provedení komunikací pro
pìší tak, aby umožnilo zimní údržbu, bezpeèný
pohyb chodcù a koèárkù. Pøedložit seznam
automobilù s výjimkou z povolené hmotnosti
vozidel užívajících provizorní most.

Uzavírka mostu pøes Vltavu

v Zámostí od 1. srpna 2010 

do 30. èervna 2011.

� Mìsto zakoupilo dvì vodní èerpadla pro
èerpání vody pøi povodních ze sportovního
areálu, aby tyto práce nemuseli zajiš�ovat hasièi
a mohli se vìnovat ostatním záchranným pracím.
Obsluhu èerpadel, údržbu a opravy budou
zajiš�ovat Baseball pro sportovnì relaxaèní areál
a Hluboká Invest pro golfový areál. Smlouvy
o výpùjèce zahrnují, že v pøípadì nutnosti mìsto
èerpadla použije pro vlastní potøebu.

� Mìsto pøevádí rozpoètovì ušetøené peníze
z akce SDH Hroznìjovice na akci likvidace
septiku v ulici Fügnerova.
� Rada byla informována o pøípravì projektu
Sportovního pøístavu v Hl./Vlt. SDH Kostelec
dostane finanèní pøíspìvek na poøádání hasièské
soutìže dospìlých družstev. Pøíspìvek obdrží
i Hluboká baseball&softball club na poøádání
Mistrovství žákù v baseballu.
� V souvislosti s pøípravou pro dokumentaci
k územ. rozhodnutí na umístìní sportovního
pøístavu v Hl/V. Rada øešila pøemístìní zastávky
autobusù a vytvoøení nové cesty. Rada
odsouhlasila zastávku umístit proti stávající
u koupalištì  (Umožòuje zøízení zálivu, kratší
vzdálenost ke koupališti.) A protože stávající
komunikace u Damma má nedostateènou
kapacitu, bylo navrženo cestu pro pohyb osob
rozdìlit ještì smìrem ke komunikaci na
Bavorovické hrázi. Místo pro napojení bylo
vybráno proti stávajícímu vjezdu do areálu
Dvoøákù, mezi tenisovými kurty.
� Žádost u Nadace ÈEZ o podporu regionálních
projektù byla podána na Obnovu parkovištì
v ulice Fügnerova.
� Na základì požadavku mìsta byly zpracovány
varianty øešení veøejných WC. Varianta nové
WC na spodním okraji parkovištì (nutné kácení
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topolù) nebo upravit stávající veøejné WC (zateplení,
doplnìní sprchy, WC pro vozíèkáøe, doplnìní pisoárù
a WC, zlepšení pøístupu a informaèní systém).
� Mìsto øešilo stížnosti obèanù na hluk spojený
s provozem restaurace hotelu Bakaláø, pøijata opatøení
(ve 22 hod. konèí provoz pøedzahrádky, po této hodinì
uzavøít okna a dveøe provozovny, aby hluk neobtìžoval
blízké okolí).
� Rada projednala žádost TJ Hluboká o fin. pøíspìvek
na opravy nátìrù, fasád, výmìnu oken, opravu komínù
na objektu šaten a soc. zaøízení ve sport. areálu.

Z jednání rady ze dne 2. srpna
� Rada projednávala dispozice s majetkem (pronájmy
neb. prostor, pozemkù)
� Rada mìsta souhlasí s výmazem odlouèeného
pracovištì Mateøské školy Hluboká, pracovištì
Kostelec z Rejstøíku škol a školských zaøízení
s úèinností od 1. 9. 2010. Z finanèních dùvodù
a z dùvodu malého poètu dìtí takto rada rozhodla. 
O prostory MŠ, vèetnì stávajícího vybavení, projevilo
zájem OS Jihoèeská Rùže, které by zde provozovalo
soukromou školku a další aktivity s místními dìtmi.
� Nájemce rybníku na návsi v Municích byl vyzván ke
snížení hladiny rybníka, kvùli podmáèení sousední
kaplièky (splnìno v èervnu). V reakci na tuto výzvu
žádá mìsto jako vlastníka o odbahnìní rybníka, nebylo
provádìno již 45 let. Jedná se o rybník nebeský, bez
pøítoku, závislý pouze na deš�ových srážkách.  MÚ
zjistí výši nákladù a možnost financovat tento zámìr s
použitím dotací.
� Mìsto obdrželo dar E.ON ÈR na podporu èinnosti
Ženského pìveckého sboru Záviš.
� Mìsto finanènì pøispìlo TJ Holiday Horses Club
(konì Vondrov) na poøádání prestižní skokové soutìže.
Mìsto pøispìlo Èeskému svazu žen Bavorovice na
zábavné odpoledne Hry bez hranic.
� Oproti návrhu v rozpoètu roku 2010 byly náklady na
opravu kaplièky v Zámostí nižší. V souvislosti s
rekonstrukcí kaplièky vznesl na základì požadavku
obèanù z okolí návrh na provedení elektrifikace
vyzvánìní. Byl by tím obnoven starý zvyk oznamování
poledne a veèerního klekání, pøípadnì i hrana za
zesnulé. Vzhledem k úspoøe výdajù na opravu kaplièky
rada zámìr podpoøila a doporuèila zastupitelstvu návrh
odsouhlasit.
� V souvislosti se slavnostním otevøením cyklostezky
Hluboká – Ponìšice byla cyklostezka zametena a okolí
stezky poseèeno. Mìsto podává žádost o dotaci z
programu Zelená úsporám na projekt zateplení
obvodového pláštì a výmìna oken MŠ è. 62.
� Rada mìsta odsouhlasila zahájení prací na vypsání
výbìrového øízení na zateplení – snížení energetické
nároènosti Domova dùchodcù Hluboká nad Vlt.
� V minulých letech se v našem mìstì konaly vinaøské
a rybáøské slavnosti, které mìly mezi obèany
i návštìvníky velký ohlas. Slavnosti byly poøádány
pouze s malým finanèním pøíspìvkem mìsta. Subjekty,
které tyto akce v minulosti poøádaly a organizovaly
(vzhledem k tomu, že dotace na takové akce již
poskytovatel údajnì nevypisuje) se v letošním roce
poøádání neujaly. Pan starosta oslovil další subjekty
s žádostí o návrh ceny na poøádání oslav i v letošním
roce. Rada podpoøila konání vinaøských slavností a
vybrala pro poøádání nabídku p. Píši. Mìsto uvolní na
akci finanèní prostøedky. 
� Rada mìsta souhlasí se zámìrem výstavby
bioplynové stanice v zemìdìlském areálu spoleènosti
Agriprod západnì od Munického rybníka. Mìsto
provede opravu kanalizace v Husovì ulici.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPØÁNÍ:

Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm, 
kteøí v mìsíci záøí oslaví významná výroèí

Srncová Anna Hluboká 85 let
Hoïánková Vlasta Hluboká 85 let
Brejchová Vìra Purkarec 80 let
Kvapilová Jana Hluboká 75 let
Oláhová Helena Hluboká 75 let
Petráèek Karel Hluboká 75 let

Do dalších let pøejeme dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.

Narodili se Opustili nás
Homolková Tereza Kostelec Václav Beneš Hluboká
Šímová Anežka Kostelec Marie Škopková Hluboká
Píša Jakub Hluboká Jaroslav Køivánek Hluboká
Fišerová Anežka Hluboká Milena Plánská Hluboká
Džemaili Ezana Hluboká Božena Kabelová Hluboká
Ludmila Krejcarová Hluboká Jiøina Bártová Hluboká

Jaroslav Presl Hluboká
Bohuslav Velíšek Hluboká

h MÌSTSKÁ POLICIE h

Být místní neznamená mít imunitu

Musím reagovat na nìkolik situací, se kterými se strážníci v poslední dobì setkali.
Všechny se týkají stejné vìci – spáchání pøestupku místním obèanem. Nìkteøí
hluboètí obèané totiž nejspíš nabyli dojmu, že díky tomu, že jsou místní, bude jim vše
odpuštìno. To je však omyl. Je sice pravda, že jsme vùèi místním obèanùm pøi øešení pøestupkù
shovívaví, ale za nìkteré hrubé (napø. zákaz vjezdu, stání na pøechodu pro chodce èi na
cyklostezce), kombinované (napø. stání v køižovatce + v protismìru + na chodníku) nebo
opakované pøestupky budou platit též pokutu.
Za všechny uvedu jeden pøípad. Místní obèan stál nìkolik hodin (pøes noc – veèer se místa vždy
uvolní) v zákazu zastavení pøed Panoramou. Byla mu nasazena »botièka«, kterou druhý den
strážník sundal a pøestupek vyøešil domluvou. Bohužel tento obèan již za hodinu stál na tom
samém místì opìt a znovu nìkolik hodin, bìhem kterých mìl nìkolikrát možnost si pøeparkovat.
Je proto logické, že podruhé již pøestupek nebyl øešen domluvou, nýbrž patøiènì vysokou
pokutou, kterou si dotyèný plnì zasloužil.

Je nám (strážníkùm) jasné, že bìhem turistické sezóny jsou místní obèané znaènì omezováni
pøílivem turistù a zvláštì v dopravì nuceni k dopouštìní se pøestupkù. Ale i v tomto pøípadì je
nutné dodržovat urèitou míru a neomezovat další úèastníky provozu, pøedevším chodce
a cyklisty. Mimo turistickou sezónu to platí dvojnásob.

Mgr. Karel Hubinger, MP Hluboká nad Vltavou

Strážníci mìstské policie se v minulých mìsících mimo pravidelné hlídkové

èinnosti a bìžného øešení pøestupkù zabývali i tìmito událostmi:

– 21.5. usmìròovali dopravu bìhem kácení stromu v Zámostí
– 23.5. provádìli kontrolu v Bavorovicích zamìøenou na bruslaøe a cyklisty
– 28.– 29.5. zajiš�ovali dopravní obsluhu voleb
– 3.6. pomáhali pøi sesuvu svahu nad námìstím
– 4.a 11.6. provedli spolu s PÈR akci zamìøenou na mladistvé jezdící na diskotéku MHD
– 5.6. kontrolovali bruslaøe a cyklisty v Bavorovicích
– 7.6. provìøovali stížnost na složené døíví v Týnské ulici – majitel pøedložil povolení
– 11.6. asistovali s hlídkou PÈR revizorùm pøi kontrole v MHD
– 12.6. dohlíželi na dopravní situaci ve Sportovní ulici bìhem hasièské soutìže
– 18.6. asistovali pøi slavnostním otvírání cyklostezky do Purkarce
– 19.6. zjistili a vyrozumìli majitele otevøeného vozidla
– 21.6. zajistili odvoz odchyceného psa
– 23.6. odstranili kámen ohrožující silnièní provoz  na výpadovce na ÈB
– 26.6. kontrolovali bruslaøe a cyklisty v Bavorovicích
– 27.6. pøevzali nález bundy a hotelového klíèe
– 3.7. dohlíželi na dopravní situaci v Purkarci bìhem konání akce Draèí lodì
– 5.7. zajiš�ovali prùjezdnost kolem dopravní nehody
– 10.7. ovìøovali stížnost na uzavøení psa ve vozidle – mìl puštìnou klimatizaci
– 10. a 11.7.  kontrolovali veøejný poøádek na plovárnì
– 14. a 16.7. provedli kontrolu koupání na plovárnì v noèních hodinách
– 15.7. odnesli ze silnice do rybníka 8 kachòat a odstranili pøejetou kachnu
– 20.7. odstranili ze silnice v zatáèce u plovárny kameny ohrožující provoz
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Z jednání zastupitelstva
� Starosta informoval o skuteènosti, že byl
soukromému investorovi prodán dùm
p. Mullerové na hl. tøídì a že by mìl být
rekonstruován na bytový dùm. Bylo referováno
o vývoji projektu pravobøežní cyklostezky
a projektu pøístavu v Podskalí.
� V souèasné dobì dochází bohužel jak na
centrální, tak regionální úrovni k neúnosnému
zadlužování veøejných rozpoètù. Mnoho obcí
totiž v minulých letech sestavilo schodkový
rozpoèet, což s sebou mùže nést riziko
neschopnosti dostát svým závazkùm. Proto
u tìchto obcí reálnì hrozí neschopnost splácet
dluhy a s tím spojená exekuce obecního majetku.
Vedení mìsta Hluboká nad Vltavou se vždy
snažilo vytváøet vyrovnaný rozpoèet a již
nìkolik let se mu to také daøí. Vzhledem
k možnostem èerpání dotací na nìkteré projekty
však také naše mìsto muselo nìkolik akcí
zafinancovat formou úvìru. Zastupitelstvo mìsta
deklarovalo svoji vùli udržet vyrovnaný
rozpoèet i pro pøíští léta a shodlo se na vyslovení
nesouhlasu se zadlužováním. Tento úzus by pak
mìl platit i pøi rozhodování zastupitelstva
nového, vzešlého z blížících se komunálních
voleb.
� Mgr. Remtová oslovila zastupitele, aby bývalá
budova MŠ na Pražské ulici byla využita pro
dobroèinné úèely, napø. Lidovou školu umìní,
pìstounskou rodinu a pod. Po diskusi starosta
pøislíbil, že tuto možnost pøednese na jednání
RM a bude o tomto návrhu dále jednat.
� Pan Irovský upozornil, že na hlavní tøídì
a v ulici vedoucí k zámku jsou po celý týden
vystaveny popelnice, hyzdící vzhled mìsta. Pan
Raus uvedl, že mìstská vyhláška tuto vìc
reguluje a ti obèané, kteøí popelnici neuklidí
mohou být postiženi mìstskou policií pro
pøestupek proti veøejnému poøádku. Starosta
pøislíbil, že na vìc upozorní mìstskou policii,
která bude situaci kontrolovat.
� Dále upozornìno na skuteènost, že bìhem
víkendu bývají pøed obøadní síní pøeplnìné koše
a pro svatebèany tak není zajištìno dùstojné
prostøedí. Pøislíbeno koše o víkendech vyvážet.
Dále projednán špatný stav pøíjezdové
komunikace k zámku a dále na problémy
s parkováním u obøadní sínì. 

Navrženo, že by odjíždìjící svatby mohly
projet prùjezdem a kolem Šteklu. Vìc bude
projednána s øeditelem zámku.
� Pøetrvávají problémy s parkováním aut
u høbitova, ponechanými na delší dobu
a návštìvníci høbitova pak nemají kde parkovat.
Nutnost opravy pumpy na hlaví tøídì.

Oznamujeme!

Zmìna úøedních dnù Úøadu práce 

Èeské Budìjovice, kontaktní místo Státní

sociální podpory Hluboká nad Vltavou

takto: 

Po, Út, Pá není úøední den, 
pouze St: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 16.45 

Èt: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 14.00

Pojeïte s námi do Prahy 
do divadla!

Dne 19.9.2010 – nedìle, odjezd v 10 hodin 
z velkého parkovištì, zastávky v Zámostí.

Poslední volné lístky na divadelní pøedstavení
Mikve ve Stavovském divadle. V Praze je

volný program, pøedstavení zaèíná v 19 hodin.
Cena vstupenky vèetnì dopravy 

do Prahy a zpìt je 540 Kè.
Další informace na tel. 387 965 153 

nebo 723 683 835 (volejte prosím 
od 17–20 hod) –  paní Bezdìková 

Zelená úsporám

Státní fond životního prostøedí financuje
program Zelená úsporám. Cílem programu je
zjednodušenì øeèeno snížit spotøebu energií pro
vytápìní a ohøev teplé vody v rodinných,
bytových  i panelových domech a zcela novì i v
budovách veøejného sektoru, jako jsou domovy
dùchodcù, školky apod. V programu Zelená
úsporám je do konce roku 2012 k dispozici cca
17 mld. Kè. Po dílèích úpravách pùvodních
pravidel poèet podaných žádostí a
rozpracovaných projektù rychle narùstá. Je
možné, že vyhrazené prostøedky budou
vyèerpány døíve, než se pøedpokládalo.

Poradenství k tomuto programu nabízí celá
øada institucí. Jejich nevýhodou je, že jsou
vìtšinou situovány ve vìtších mìstech
a obyvatelé venkova se i nadále by� k základním
informacím dostávají obtížnì. Místní akèní
skupiny, které pùsobí ve vìtšinì mikroregionù
Èeské republiky, uzavøely se SFŽP smlouvu o
poskytování poradenství právì ve venkovském
prostoru. Toto poradenství je pro klienty
ZADARMO. 

Pro území vašeho mìsta zajiš�uje poradenství
MAS Sdružení Rùže se sídlem v Borovanech.
Poradenství vykonávají kvalifikovaní poradci,
kteøí poskytují tuto službu po telefonu, e-mailu,
po dohodì v kanceláøi MAS (hodiny pro
veøejnost (út 8.00 – 12.00, st 12.00 – 16.00),
popøípadì pøímo u Vás doma. 

A v èem Vám poradí? 
Poradí Vám, na jaká opatøení se program
vztahuje, jakých úspor musíte dosáhnout, abyste
dosáhli na dotaci, proberou s Vámi, zda Váš
zámìr naplòuje cíle programu, poradí, kdo Vám
zpracuje projekt, popøípadì pomohou s
vyplnìním formuláøe a vyhledáním vhodné
dodavatelské firmy.
Naši poradci: Ing. Dalibor Stráský (Borovany)
– energetický poradce (daliborstrasky@volny.cz,
387981273) Ing. Pavel Køíha (Nové Hrady,
Èeské Budìjovice) – energetický poradce
(pkriha@terms-cz.com, 602482086)
Mgr. Antonín Chadima (Ledenice) – praktik,
realizace pasivního domu, nositel dotace Zelená
úsporám (antonin.chadima@gmail.com, 607 969
045) Ing. Ètveráèek (Èeské Budìjovice, Horní
S t ro pn ice )  –  p ro jek tan t ,  po radce
(ctveracek.marketing@volny.cz, 602352434)
RNDr. Lukáš Šimek (Tøeboò) poradce, VŠ
pedagog (simeklukas@seznam.cz, 724363545)
Mgr. Helena Kujanová (MAS SR, Borovany) –
poradce (kujanova.h@centrum.cz, 777084601)

Zuzana Guthová,
manažerka MAS Sdružení Rùže

Dny otevøených ateliérù 2010

 – Výzva umìlcùm 

Stejnì jako v roce 2009 se bude na podzim
letošního roku v celém Jihoèeském kraji konat
slavnost výtvarného umìní nazvaná Dny
otevøených ateliérù. Jak ale takováto událost
vzniká? 

V prùbìhu celého roku rozšiøuje poøadatel
akce Kulturní most databázi výtvarníkù a galerií
mapováním kulturních subjektù pùsobících
v rámci Jihoèeského kraje. Jelikož databáze
umìlcù není nikdy úplná, chceme nyní dohledat
umìlce prostøednictvím médií a široké
veøejnosti, a odkrýt tak i ménì známé
pøedstavitele výtvarné scény v regionu. Dnù
otevøených ateliérù se mohou zúèastnit také
výtvarníci chalupáøi, tedy napøíklad pražští
autoøi pùsobící doèasnì v jižních Èechách nebo
také slavní jihoèeští rodáci. Navrhovat umìlce
k zapojení do Dnù otevøených ateliérù mùže
kdokoliv na emailu info@kulturni-most.cz nebo
telefonu 777 212 618.     

V roce 2009 se celé akce zúèastnilo celkem
148 výtvarných subjektù. Kulturní most usiluje
pro letošní rok o ještì vìtší úèast umìlcù
zaštítìných spoleènou propagací. Právì spoleèná
propagace mùže motivovat jednotlivé
výtvarníky, aby se akce úèastnili. Koordinátorka
projektu Radka Doležalová láká umìlce k úèasti:
»Vyzýváme k úèasti umìlce, kteøí mají zájem
pozvat veøejnost do svého ateliéru èi dílny,
pøedvést techniku své tvorby, prezentovat ji
a promluvit s návštìvníky o svém díle«. Josef
Korda, koordinátor projektu, dodává: »Nabízí se
pøíležitost navázat nové kontakty s milovníky
umìní, seznámit veøejnost se svou tvorbou jinak
než na klasické výstavì.« 

Umìlci a galerie se mohou k úèasti pøihlásit
do 7. záøí 2010 vyplnìním pøihlášky na
internetové adrese www.kulturni – most.cz/
dnyotevrenychatelieru, emailem na
info@kulturni-most.cz, pøípadnì telefonicky
na èísle 777 212 618. 

Dny otevøených ateliérù se budou konat
o víkendu 23. – 24. øíjna. 2010.

Kulturní most je neinvestièní projekt, který
byl vybrán v rámci programu »Evropská územní
spolupráce Rakousko – Èeská republika 2007 –
2013« a je spolufinancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj (ERDF). 

Jihoèeský kraj je leaderem a hlavním
koordinátorem projektu a souèasnì zajiš�uje
pøedfinancování a spolufinancování. Hlavním
partnerem na èeské stranì je obecnì prospìšná
spoleènost Bazilika a na stranì rakouské
Kulturvernetzung NÖ. 

Paralelnì se Dny otevøených ateliérù budou
konat v øíjnu 2010 v Dolním Rakousku, kde již
mají nìkolikaletou tradici a staly se inspirací pro
èeskou stranu.

Kontakt:

Josef Korda, koordinátor projektu Kulturní
most, ? 777 212 618, e-mail:

korda@kulturni-most.cz

www.kulturni-most.cz
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Získejte zdarma knihu 

»Na kole do Evropského parlamentu«

Putovní výstava fotografií Antonína Kapranì z cesty europoslance Edvarda
Kožušníka a cestovatele a cyklisty Františka Šestáka na kole do Štrasburku
se v srpnu pøedstavila v Hluboké nad Vltavou. Výstavu 2. srpna 2010
slavnostnì zahájil starosta mìsta Tomáš Jirsa za pøítomnosti europoslance
Edvarda Kožušníka a èeského velvyslance v Moskvì Petra Koláøe.

Na výstavì mùžete získat knihu popisující tuto cestu nebo si jí mùžete
zdarma objednat na webových stránkách http://vystava.kozusnik.eu/.
Cestopis, který napsal zkušený cestovatel František Šesták popisuje nejen
zážitky z cesty, ale poskytuje i nìkteré užiteèné informace. Mapky
dokreslují pøehlednost a názornost trasy. Text doplòují zábìry fotografa
Antonína Kapranì.

Pokud máte zájem prohlédnout si fotografie ve velkém formátu a výstavu
na Hluboké jste nestihli, na pøelomu srpna a záøí bude výstava umístìna
v kulturním domì Metropol v Èeských Budìjovicích. Harmonogram
výstavy mùžete také sledovat na http://vystava.kozusnik.eu/.

Foto: Jan Pirgl

Budìjoviètí nám závidí

naši plovárnu

Vážený pane Piskaèi,

dovoluji si Vás oslovit a velice podìkovat
mìstu Hluboká nad Vltavou a zejména
panu Dvoøákovi a veškerému personálu
za výbornou péèi o klienty letní plovárny

Hluboká. Jsem z Èeských Budìjovic a jezdím k Vám už od zrodu této
plovárny a mohu øíct, že péèe o klientelu je výborná. Mìla jsem možnost
navštívit novì zrekonstruovanou plovárnu  v Èeských Budìjovicích a byla
jsem velice nemile pøekvapena. Dovoluji si Vám pøeposlat mùj mail, který
jsem adresovala na náš magistrát v Èeských Budìjovicích.

Dìkuji ještì jednou a hezký den pøeje E. P.

Reakce na letní plovárnu v È. Budìjovicích 

Bydlím v Èeských Budìjovicích a vèera jsem navštívila již podruhé letní
plovárnu v Èeských Budìjovicích i se svým mladším synem. Plovárna je
pìknì zrekonstruovaná, ale ráda bych upozornila na nìkteré negativní jevy,
které mi tuto návštìvu a myslím, že nejen mnì, znepøíjemòují.

Už pøi vstupu pøíšerná fronta po celé odpoledne. Proè se nemohou
zpøístupnit 2 kasy??? Pøesto mají obdiv pokladní, které trpìlivì po celou
tuto dobu ochotnì vydávají kartièky na vstup.

Vstup do plaveckých bazénù pøes žlaby! Je zde neustále voda, která po
celou dobu, kdy jsem na plovárnì pobývala, nebyla vymìnìna, bojím se,
zda zde nedostaneme bradavice èi jiné kožní nemoce a nemluvì o tom, že
se zde nìkteré malé dìti i cákaly a hrály si s touto špínou!

Oproti letní plovárnì v Hluboké nad Vltavou! Zde neustále vymìòují
vodu ve žlabech, èistí koš�aty a proplachují! WC! Šílené! Všude se celé
odpoledne válely mokré a zneèištìné toale�áky a neèistoty! Nevidìla jsem
zde nikoho, kdo by WC uklidil, èi alespoò vytøel podlahy!!!!!

Oproti letní plovárnì v Hluboké nad Vltavou! Zde jsou neustále
v permanenci ženy, brigádnice, které po každé návštìvì WC! vše vyèistí
a neustále je vidím, jak vytírají podlahy èistou vodou!!!

Plavèíci! Myslím, že kdyby se nìkdo nedej bože topil, tak nemá šanci.
Ze zaèátku byla snaha plavèíkù nìkteré neukáznìné návštìvníky
upozoròovat a napomínat, ale pak jejich zájem ochladl a seskupili se
v horní místnosti a odtud jen pískali, což si myslím, že málokdo poznal na
koho a proè!!! Nebyli ani schopni vyhnat romské obyvatelstvo, které se
koupalo opìt ve špinavých ruènících!

Naskytl se i problém, že maminka byla upozornìna plavèicí, že velký
bazén je bohužel jen pro plavce a že musí jít do dìtského bazénu. Z toho
jsem byla docela v šoku, protože velký bazén je hluboký, ale dìtský je
pouze jen brouzdalištì. Kde je bazén pro dìti, které už nejsou mimina
a chtìjí se nauèit plavat???? 

Parkování! Parkovat autem u letní plovárny je nemožné. Tìch pár míst,
které tu jsou, se hned zaplní + zde zaèaly jako v celém mìstì rùzné
stavební úpravy, takže i tato místo jsou nyní passé. Vyøešeno je to tak, že
pár lidem dají výzvu za okénko a dále jdou na letní plovárnu, kde plavèíci
upozorní, že si lidé mají auta pøeparkovat, ale kam, to opravdu nevím, když
je pøeplnìné i placené parkovištì u letní plovárny!

Kolostavy! Jsou moderní a pìkné, ale jedno kolo zabere cca 4 møížky,
takže jsou pak kolostavy tak pøeplnìné, že když odcházíte, tak si kolo
musíte doslova vyrvat! Na Hluboké je možnost si kolo uzamknout uvnitø
areálu, nešlo by to i v È.B.? Zamezilo by se tím i krádežím!

To jsou jen nìkteré postøehy, které Vám zasílám a doufám, že budou do
budoucna nìjak vyøešeny. Plovárna je pìkná, pøi sluneèných dnech ji urèitì
opìt navštívím, protože je pro mne nejblíž ze sídlištì Máj... Ale tak si
myslím, že bychom se mohli pouèit z letní plovárny v Hluboké nad
Vltavou, kde perfektnì zvládli nejvìtší nápor veder, když ještì byla
èeskobudìjovická plovárna v rekonstrukci a byli jsme nuceni jezdit tam, èi
na Olešník, Barborku a jiné vodní nádrže.
 
Pozn. redakce: Nìkteré záležitosti již budìjoviètí na plovárnì vylepšili,
nìkteré ovšem »nejdou opravit«, takže se opravovat bude zase až pøíští rok.
Proè by ne, èeskobudìjovická letní plovárna se vlastnì trvale nachází ve
stavu rekonstrukce. Èeskobudìjoviètí daòoví poplatníci jsou VELMI
TRPÌLIVÍ. A my naštìstí máme pana Dvoøáka. Možná bychom za
hlubockou plovárnu mìli dìkovat hlavnì my, hluboètí.
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Pravda o Èerných baronech
Když pokroèí doba, musí pokroèit i zákony. Ústava musí hájit slabé.

Bohužel, naší ústavy se to vùbec netýká.
Jsem 81 letý staøec. Starce nechte vzadu, nikoliv jeho radu!

Zdaø Bùh! Bohuslav Skalský

»Pravda o Èerných baronech«. Text pøehlédli muži z našeho lágru i
cely. Bude dobøe, když svou minulost poznají i další pokolení...

V padesátých letech se nedostávalo ÈSR uhlí, zkrátka nemìl ho kdo v
dolech nakopat...  A tu pøišel na spásný nápad prezident republiky Klement
Gottwald a jeho ze�, ministr národní obrany JUDr. Alexej Èepièka, že by
uhlí mohli nakopat vojáci. Tento protizákonný návrh ještì schválil smutnì
proslulý Bedøich Relcin, který pozdìji skonèil na šibenici.r

A tak byly utvoøeny útvary PTP – pomocné technické prapory. A k nim
byli povoláni na »dobrozdání« místních nebo mìstských národních výborù
politicky nespolehliví vojáci. Nyní mi ètenáøi dovolte, abych se obšírnìji
zmínil o tìch, kterým se dostalo té »cti« u PTP sloužit.

Nejvíce nás bylo, co jsme mìli v posudku napsáno »rolnický pùvod«.
Ostatnì z 244 lidí, kteøí byli padesátých letech popraveni, bylo nejvíc
rolníkù nebo mužù rolnického pùvodu. Na druhém místì to byli synové
živnostníkù. Zde staèilo, když byl otec trafikant nebo maminka hokynì a
synáèek narukoval k PTP. Také tu byli synové rodièù, kteøí vlastnili
majetek, staèil rodinný dùm. Poèetnou skupinu tvoøili vysokoškoláci, kteøí
byli z politických dùvodù vylouèeni z vysokých škol. Jen málokterému se
po »vojnì« podaøilo studium dokonèit. Další skupinu tvoøili duchovní a
vìøící. Bìda mládenci, který pøed vojnou chodil do kostela! A dál tu byli
pøíslušníci jiných politických stran než KSÈ.
K PTP byli též povoláni, kdo byli jiné národnosti než èeské a slovenské.
A ještì tu byli rebelové. Jim se stále nìco nelíbilo. Také byli k PTP
povoláni muži nebo jejich pøíbuzní, kteøí ve druhé svìtové válce bojovali
na západní frontì. Nesmím zapomenout na uèitele a profesory. Ti se dostali
k našim útvarùm proto, že málo vtloukali do hlavy žákùm a studentùm
marxismus. A i ten voják, který mìl pøíbuzného v zahranièí (staèil
bratranec) byl povolán k PTP. Ti mladí muži, kteøí se pokusili o ilegální
pøechod státní hranice a byli pøitom dopadeni, rovnìž sloužili u PTP.
Nejménì poèetnou skupinu tvoøili šlechtici, baroni a hrabata. Zvláštní
skupinu tvoøili ti, kteøí mìli od obce èi mìsta v posudku napsáno »z
ostatních dùvodù«. Oni marnì pátrali, proè u PTP jsou...

Pozn. redakce r  Démon zla: Bedøich Reicin

Uplynulo už skoro šedesát let od chvíle, kdy byli popraveni muži odsouzení
k trestu smrti ve vykonstruovaném procesu s »protistátním spikleneckým
centrem Rudolfa Slánského«. Jedním z nich byl i kdysi všemocný námìstek
ministra obrany, bývalý šéf obranného zpravodajství hlavního štábu,
generál Bedøich Reicin. Muž, který po únoru 1948, kdy moc ve státì
pøevzala komunistická strana, zøídil »oèistu« armády a mìl osobní podíl
na perzekuci stovek vojákù, kteøí byli zatýkáni, muèeni a v mnoha
pøípadech na základì falešných dùkazù a nesmyslných obvinìní odsouzeni
k mnohaletým trestùm odnìtí svobody èi dokonce trestùm nejvyšším.
Reicinovo jméno se stalo symbolem nezákonností a hrùz 50. let, na èemž
nic nezmìní skuteènost, že i on sám se nakonec stal jejich obìtí.

Pøíbìh Bedøicha Reicina, èlovìka, který se pøed šesti desetiletími stal na
nìkolik let neomezeným pánem nad osudy mnohých, pøekvapuje tím, že
povìstné »boží mlýny« v jeho pøípadì mlely velmi rychle. Byl sice
popraven za to, co nespáchal, avšak jeho odpovìdnost za zatýkání, muèení
a justièní vraždy je nesporná. 

FOTOATELIÉR 

Václava Welserová
Hluboká nad Vltavou, Mánesova 850

novì nabízí možnost zhotovení 

prùkazového fota.

Tel: 721 573 999

Redaktor Rudolf Kryl – Hluboèák

Když jsem v roce 1976 navštìvoval Státní okresní archiv v Jindøichovì
Hradci, potkla jsem se tam s panem Rudolfem Krylem, netušil však, o koho
jde. Po vzájemném pozdravení jsem byl potìšen z jeho zájmu o mé
rodopisné bádání z Deštenska. Vzájemnì jsme si slíbili výmìnu výsledkù
bádání, pøedevším v rodopisu. Potom došlo k nìkolikeré oboustranné
korespondenci, až jsem s pøítelem Krylem ztratil kontakt. Teprve po mém
pøistìhování na Hlubokou jsem zjistil, že Rudolf Kryl byl významnou
osobností – rodákem tohoto mìsta. Pøipojím jeho struèný životopis: Rudolf
Kryl se narodil 24. Bøezna 1901 v Hluboké nad Vltavou a zemøel 27.
Záøí1978 v Praze. Vystudoval reálné  gymnázium a potom Státní lesnickou
školu v Písku. Po první svìtové válce založil a vedl redakci
Èeskoslovenské tiskové kanceláøe v Užhorodì, na území ÈSR -
Podkarpatské Rusi. Po tragických událostech odtržení tohoto území od
Èeskslovenska (1938 – 1939), odešel Kryl do Prahy do funkce
národohospodáøského redaktora Èeské tiskové kanceláøe. Byl redaktorem
Rodopisné spoleènosti, jeho životním koníèkem byla genealogie. V
dùchodu psal množství èlánkù historických a vlastivìdných s jihoèeskou
tématikou, zpracoval mnoho materiálù z berních rollí, katastrù, urbáøù a z
matrik, ponejvíce z jižních Èech. Jeho rukopisnou pozùstalost pøevzal
koncem roku 1979 archiv Národního muzea, protože Jihoèeský kraj,
bohužel, nemìlzájem o tento bohatý materiál. Urèitì by se v nìm našly
historické i rodopisné zápisy ve vztahu k našemu mìstu Hluboká.

Èasto, pøi své genealogické práci, si na milého pøítela pana Rudolfa
Kryla vzpomenu.
(Použito stati Václava Pøecha v periodiku Výbìr, Jihoèeské muzeum
v Èeských Budìjovicích, roèník 1988, èíslo 4.)

František Kvapil
Krylova vizitka z r. 1976

Anketa návštìvníkù zpøístupnìných památek

Národní památkový ústav vyhlásil 4. roèník tradièní návštìvnické ankety
O nejpohádkovìjší hrad nebo zámek. Ètvrtý roèník ankety byl otevøen
dne 2.4.2010 v 8:30 po jejím vyhlášení v živém televizním vysílání
Dobrého rána s Èeskou televizí ze Státního zámku Valtice.

Protože pohádky však patøí pøedevším dìtem, i o nejpohádkovìjším
hradì èi zámku v Èechách, na Moravì a ve Slezsku mohly letos
spolurozhodovat dìti. K anketì Národní památkový ústav vyhlásil rovnìž
malíøskou soutìž O nejpohádkovìjší hrad èi zámek pro dìti do 14 let, která
trvala stejnì jako anketa internetová. Každý obrázek zaslaný na adresu
ústøedního pracovištì Národního památkového ústavu do tohoto data byl
souèasnì zapoèítán jako 10 bodù k hlasùm do ankety O nejpohádkovìjší
hrad èi zámek.

Hlasování a soutìž byly ukonèeny v pondìlí 31.5.2010 ve 12:00 hod. Po
nezbytném ovìøení platnosti hlasù byly výsledky zveøejnìny na webu
Národního památkového ústavu www.npu.cz.

Zveøejnìné výsledky jsou koneèné. Byly zapoèítány všechny body
z druhé èásti – dìtské malíøské soutìže, vèetnì pøipoèítání všech dalších
došlých obrázkù s poštovním razítkem s datem odeslání do 31.5.2010.

Návštìvníci èeských památek si vybírali mezi 87 hrady a zámky ze
souboru 102 zpøístupnìných památek, které spravuje vyhlašovatel soutìže
– Národní památkový ústav, a hlasovali pro památku sobì nejbližší.

abecednì   podle krajù   podle hlasù + bodù za dìtskou malíøskou soutìž
Telè, zámek 519+3750 Kraj Vysoèina
Hradec nad Moravicí, zámek 2202+0 Moravskoslezský kraj
Raduò, zámek 120+10 Moravskoslezský kraj
Hluboká, zámek 372+290 Jihoèeský kraj
Lednice, zámek 631+30 Jihomoravský kraj
Sychrov, zámek 349+290 Liberecký kraj
Bouzov, hrad 436+50 Olomoucký kraj
Èervená Lhota, zámek 286+110 Jihoèeský kraj
Èeský Krumlov, hrad 154+220 Jihoèeský kraj
Karlštejn, hrad 268+50 Støedoèeský kraj
Pernštejn, hrad 272+30 Jihomoravský kraj
Jaromìøice, zámek 137+110 Kraj Vysoèina
Vranov, zámek 175+20 Jihomoravský kraj
Žleby, zámek 168+10 Støedoèeský kraj

zdroj:www.npu.cz
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Na turisty si stìžujme, ale s rozmyslem
V letních mìsících se naše mìsteèko zaplnilo turisty více než obvykle. Není
kde zaparkovat, koupalištì i cyklostezka jsou pøeplnìné a lidé si skoro
šlapou na hlavu. V parných dnech musíme mít v noci otevøená okna
a z restaurací jde hluk. Obèas ohòostroj (mìsto nemá pravomoc povolit èi
nepovolit, pouze eviduje oznámení a vyzýváme k odpálení do 22.00 hod.)
èi veèerní diskotéka a nedá se ani spát. Uznávám, pro místní, kteøí
nepodnikají v turistickém ruchu (a tedy z turistù nemají pøíjem) to mùže být
obtìžující. Máme mìstskou policii, která dodržování noèního klidu
kontroluje a pøípady porušování øeší, hluk a zmatek však obèas panuje.
Lidé jsou právem naštvaní.

Stala se nìkde chyba? Naše mìsteèko má 40 restaurací èi míst
k obèerstvení, 12 hotelù a vìtších penzionù, 350 svateb roènì, promoce
v Alšovì galerii, nejrùznìjší soukromé oslavy. Máme cca 20 sportoviš�.
V létì 2 hudební festivaly, divadelní léto. Správci èi majitelé sportoviš�,
jakož i majitelé hotelù a restaurací poøádají desítky kulturních akcí, od
sportovních soutìží až po tematické slavnosti a pobyty. K tomu mìsto
provozuje kino a divadlo. Máme 3 ochotnické soubory, tøi hudební tìlesa,
více než deset sportovních oddílù, slavné mažoretky. Øadu spolkù, od
Klubu Andílek sdružující maminky s dìtmi až po Baráèníky èi Klub
seniorù.

V našich sportovních oddílech je registrováno 420 hlubockých dìtí, tedy
vìtšina školou povinných. Školní i pøedškolní dìti chodí v zimì zdarma na
bruslení.

Buïme upøímní, bez turistù (a tím myslím i Budìjovièáky pøijíždìjící
k nám na návštìvu), kteøí na kulturní a spoleèenské aktivity pøispívají, by
je nebylo možné v takové šíøi udržet. Pojïme si øíci: co vynechat?

Turistický ruch je hlavní zamìstnavatel v obci a dvacet let se mìsto
snaží, aby sezóna netrvala pouze dva letní mìsíce, ale po celý rok.
Strategie, která k celoroènímu prodloužení sezóny vede je prùbìžnì plnìna:
Zámek je již otevøen po celý rok, letos byly otevøeny »hlubocké láznì«,
Relaxaèní a regeneraèní centrum. Infocentrum je také již otevøeno
celoroènì, pøibývají kulturní programy mimo letní sezónu. Naprostá vìtšina
restaurací a hotelù je otevøena také celoroènì. Nezamìstnanost na Hluboké
je jedna z nejnižších v regionu. A nezamìstnanost je jedním
z nejdùležitìjších ukazatelù situace v obci. I v dobì ekonomické krize má
mìsto vyrovnaný rozpoèet, nejnižší daò z nemovitosti, nezvyšuje vodné
a stoèné èi nájmy v bytech. Ano, respektuji, že nás turisté nìkdy obtìžují.
Stìžujte si, øešme to, ale s rozmyslem. Turisté nás také živí. Dìkuji za
porozumìní. Tomáš Jirsa, starosta

Dopis z Neustadtu/Aisch
Plný autobus pøátel z partnerského mìsta Neustadt/Aisch pøijel na
Hlubokou hned na zaèátku èervence. Poèasí jim pøálo, užili si u nás tøi
nádherné teplé letní dny. Pravda je, že vidìno oèima turisty, Hluboká toho
má mnoho k prohlížení a pravda také je, že mít možnost srovnat její rozvoj
s odstupem víc let, je pro návštìvy opravdu pøekvapující... 

Vždy� nás Neustadští znají už pøes dvacet let! V roce 2012 totiž uplyne
20 let od uzavøení a podepsání smlouvy o pøátelství mezi našimi mìsty.

Paní Jarka Koydl, která vedla výpravu pøátel našeho mìsta z Neustadtu
a pøipravila jim opravdu nabitý program, nám napsala s milým
podìkováním za naše »prùvodcovské služby« mimo jiné:

»... a také dìkujeme panu starostovi za milé pøijetí a pozvání na peèené
selátko. Bylo vynikající, jako celý náš pobyt, tentokrát v penzionu
u Lacinù. Díky Vám nemìl náš výlet na Hlubokou chybu. Opravdu všichni
výletníci byli na výsost spokojeni, š�astni. Mým cílem bylo projít a ukázat
Hlubokou a okolí a pøesvìdèit se o dalším jejím pozitivním vývoji. Udìlali
jste opravdu kus práce. Mìsto je nádherné! Jde na mì však strach, když si
pøedstavím, že se mìsto nìkdy tak rozroste, že zabetonuje tu ideální pøírodu
kolem, kterou jsme mohli obdivovat v nedìli ze zámecké vìže. Asi je to ten
dnešní smìr vývoje, jak to doba žádá...«

Jarku Koydlovou mimo jiné obdivuji za to, jak velký pøehled o našem
mìstì má – snad také i díky pravidelnému odebírání našeho Zpravodaje.
Nicménì náplò zájezdu byla v její režii opravdu profesionální a stejnì tak
s údivem jsem obdivovala, jakou disciplínu a touhu po poznávání
projevovali všichni úèastníci zájezdu. 

Redaktor místního nìmeckého deníku pan Harald Munzinger uveøejnil
o návštìvì Hluboké obsáhlý èlánek vèetnì fotografií. Tvrdí, že rozvoj
našeho mìsta návštìvníky z mìsta Neustadt/Aisch, z nich nìkteøí u nás byli
naposled na zaèátku devadesátých let, velmi pøekvapil. Zdá se jim razantní
a patrný na první pohled. Novináø pøirovnává obraznì zmìny v našem
mìstì jakoby se šedá kachnièka promìnila v krásného páva, jehož
pestrobarevný ocas rozvírá svá  barevná pera do širokého vìjíøe...
 Gastronomie a hotelnictví jsou modernizovány, píše dál, a novì otevøené
rehabilitaèní centrum pro kardiologickou následnou péèi, vèetnì plastické
chirurgie a dalších služeb, jsme mohli navštívit pøi exkurzi. Sportovní
nabídka, kterou dokázalo mìsto s pouhými 4 500 obyvateli nabídnout i pro
své širší okolí, je obdivuhodná. Moderní plovárna, golfové høištì,
všestranné sportovní centrum, turistické a cyklistické stezky. Kulturní
centrum a bílý zámek uprostøed zelenì zve k návštìvám proudy turistù.
Další atraktivní cíle, jako lovecký zámek Ohrada, zoo, dvùr Vondrov
s jezdeckými koni – to všechno jsme mìli možnost obdivovat.

Velmi zajímavá byla pro naše pøátele i návštìva Mezinárodní školy
Townshend, protože nìkteøí z hostù ve školství pracují. Exkurze
a informace podané panem Reyhani, zprávy o tom, že ve škole studují
studenti z 80 zemí svìta, z toho 83 % završuje studium s úspìšným pøijetím

na pøední vysoké školy, byly pøijaty s uznáním... Udiveni jsou také vùlí
a splnìnými plány investorù stavìt v tak malém mìstì, jako je to naše, tak
velké projekty, a� už je to Rehabilitaèní centrum s pìtihvìzdièkovým
hotelem èi právì rostoucí dùm vedle kostela... Jedna z dalších hezkých
zrealizovaných myšlenek byla obdivována i ochutnávána pøi návštìvì
Ponìšické palírny, která roènì zpracuje na 20 000 litrù likérù a »šnapsù«.
Kvalita pøesvìdèila a mnohá z lahvièek jistì udìlala doma radost jako
suvenýr z výletu. I když se právì této exkurze nìkteøí pánové vzdali díky
starostou vzornì zorganizované podívané, kdy domluvil nìmeckým
fanouškùm možnost sledovat dùležitý sportovní fotbalový pøenos
v restauraci Solidní šance. (Nìmecko vyhrálo a všichni byli spokojeni!)

Naši nìmeètí pøátelé jsou dobøe informováni o politické situaci
v Èechách, ví, s jakými problémy se potýká naše vláda, pøesto rádi
vyslechnou autentické dojmy z úst místních obèanù. Vìdí, jakého úspìchu
dosáhla strana Karla Schwarzenberka. Nedaleko od Neustadtu totiž stojí
rodové sídlo Schwarzenbergù, Scheinfeld, ve kterém Karel Schwarzenberg
na podporu èeskoslovenského exilu a disentu založil kdysi centrum pomoci
ze zahranièí, Èeskoslovenské dokumentaèní støedisko. Sbírka odtud je dnes
souèástí Národního muzea v Praze.

V Nìmecku se tìší na oplátku návštìvy u nás právì teï, v záøí. Ve dnech
10. až 19. záøí se koná Heimatfest, dùležitá a všemi oèekávaná výstavní
a spoleèenská akce, kde se pravidelnì prezentují také naši jihoèeští
rukodìlní umìlci, napøíklad hlubocká Ludmila Dominová. Našim
vzájemným kontaktùm by rozhodnì svìdèil ještì vìtší zájem se potkávat,
a� už na bázi sportovních, kulturních èi osobních kontaktù. 

A domluvili byste se! Absolventi èeských jazykových kurzù z Neustadtu
mluví okouzlující èeštinou!

Vymìním panelový družstevní nájemní byt 3+1
 v Hluboké nad Vltavou za menší 2+1 tamtéž. 

Tel. 723 873 598.

Koupím garáž v Hluboké nad Vltavou 
pod Parkhotelem. Tel. 737 127 612

Kurzy indického vaøení
v domácím prostøedí s lektorkou 

z Mezinárodní školy Townshend

od poloviny záøí, cena cca 300 Kè.

Info v èeštinì: tel. 777 811 123
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Tradice folkloru 

v Hluboké nad Vltavou
Copatá dìvèátka, krásné kroje, tanec, zpìv, lidové

písnièky. To všechno si mùžeme vybavit pøi slovì folklor.

Ale vzpomenete si na folklórní soubor, který na Hluboké

pùsobil mezi léty 1972 – 1984? V roce 1972 mìla paní

Marie Smetanová skvìlý nápad, pøipravit s  dìvèátky

taneèní vystoupení ku pøíležitosti maškarního bálu.

Dìvèátkùm se tanec tak zalíbil, že paní Smetanová založila

soubor Bystøina, ve kterém se vystøídala spousta dìtí. 

Od roku 1974 pùsobila Bystøina pod pionýrskou

organizací. Nejprve byl soubor ryze dívèí. 

V roce 1975 paní Smetanová poprosila o pomoc paní

Zoru Soukupovou, která jí na pomoc poslala paní Marii

Uhlíkovou pozdìji Oberfalcerovou, která pomáhala sehnat

historické podklady k tvorbì krojù v budìjovickém museu

a pomáhala v nácviku jihoèeských tancù. K tanci a zpìvu

dìvèatùm èasto hrála na klavír paní Koleèková.

Bystøina postupem èasu nesmìla chybìt na žádné akci.

Vítání obèánkù, oslavy mìsta. Bystøina nechybìla ani pøi

návštìvì kosmonauta Vladimíra Remka v roce 1978 nebo pøi

otevøení pavilonu Z na budìjovickém Výstavišti.  Soubor se

také zúèastnil nìkolika folklorních pøehlídek a soutìží,

nejèastìji v Borovanech. Konkuroval napøíklad velkému

souboru Borováèek, který mìl již tehdy za sebou skoro

dvacetiletou tradici. Bystøina byla také vybrána jako

zástupce Èeské Republiky na Mezinárodní tábor Míru, který

se konal Pod Sitnom na Slovensku. Tohoto tábora se

zúèastnily soubory ze sedmi zemí svìta. Další velkou akcí

bylo také celostátní setkání pionýrù V Hradci nad Moravicí.

Kolem roku 1976 paní Smetanová zaèala do souboru shánìt

i chlapce. Postupem èasu bylo v souboru šest chlapcù. 

Jednoho z chlapcù pozdìji paní Oberfalcerová pøipravovala

na pøijímaèky do Pražské školy pro státní soubor písní

a tancù. Paní Smetanová obìtovala dìvèatùm a chlapcùm

spoustu svého èasu, šila kroje, pøipravovala taneèní pásma, soutìžní

vystoupení, ale také uèila dìti èeským zvyklostem a tradicím.

Dìvèata tanèila s radostí a lehkostí. Kolem roku 1976 se soubor

rozdìlil na starší skupinu – Bystøina a mladší dìti z druhých

a tøetích tøíd – Bystøinka. 

Jistì si nìkdo z vás vzpomene, že do souboru chodil nebo

znáte nìkoho blízkého, kdo mìl v souboru dceru nebo syna. 

I moje maminka byla jedno z dìvèátek, se kterými paní

Smetanová tehdy zaèínala. Díky Bystøinì si vypìstovala lásku

k folkloru, kterou celý život pøedávala i mì. 
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Maminka také pozdìji soubor pøevzala a pokraèovala s menšími dìtmi

v Bystøince. Než soubor skonèil s èinností, vystøídal ještì nìkolik vedoucích.

Definitivnì se soubor rozpadl kolem roku 1984. 

Tradice folklóru je krásná a jistì bychom na ni nemìli zapomenout.

Pokud Vaše dìti mají rády lidové písnièky a chtìly by se nauèit lidové tance,

øíkadla a pásma jihoèeských tancù, budu ráda, když spolu se mnou opìt

Bystøinu vrátíme do života. Kroužek folklorních písní a tancù bude

probíhat v sokolovnì od záøí 2010 jako další oddíl hlubockého sokola. 

Pokud byste mìli zájem o více informací, neváhejte mne kontaktovat na telefonu

728 942 801 nebo emailu: hopihop@centrum.cz Bc. Tereza Sklenièková

Obnovené kaplièky
Pøi putování jihoèeskou krajinou, pøi ètení o smírèích køížích v knize sochaøe Preclíka, pøi
ètení o pøíbìzích kaplièek od Romana Kozáka, si uvìdomíme, že naštìstí ještì vèas pøišel
èas, kdy bylo možné alespoò nìkteré kaplièky, v èasech socialistických vynucenì
opovrhované, navrátit do života. Tomáš Jirsa, hlubocký starosta, byl zvolen senátorem v roce
2004 a navrhl Jihoèeskému kraji program »Oprav drobné krajinné architektury« tedy køížkù,
kaplièek a božích muk v krajinì. Celý tým spolupracovníkù se zasadil za tento projekt.
Jihoèeský kraj do nìj roènì vkládá 1 milion korun a další pøidává Jaderná elektrárna
Temelín. Opravených kaplièek jsou stovky po celém jihoèeském kraji.  

Zde jsou vybrané ty, které má senátor ve svém volebním obvodu... Možná by to byl hezký
tip na výlet, jít od kaplièky ke kaplièce a procítit, že historie naší zemì nesahá jen tam, co
my pamatujeme a že nìjaký køíž si s sebou nese každá generace...

Rok 2005: Obec Pištín: Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého.
Homole: Kaplièka se zvonièkou. Olešnice: Zdìná návesní kaplièka,
kamenná gotická Boží muka,Kamenný návesní køíž, Hlavní køíž na
høbitovì. Týn nad Vltavou: Zdìná Boží muka. Vìtøní – Hašlovice:
Kaplièka. Netøebice: Síòová kaplièka. Netolice: Kaplièka na mostu
u rybníka Podroužek. Stožec – Èeské Žleby: Kaplièka Na Dobré.
Rok 2006: Týn nad Vltavou: Boží muka Žižkova ulice, kaplièka Vesce.
Hranice: Návesní kaple. Pištín: Výklenková kaplièka sv. Vojtìcha.
Všemyslice: Kaplièka SJN Neznašov – náves. Besednice: Návesní kaplièka
Malèe. Srnín: Køíž na kamenném podstavci »U Mouèkù«, výklenková
kaplièka U Jáníèka, výklenková kaplièka U kolejí. Èeský Krumlov:
Výklenková kaplièka sv. Floriána v Dùlní ulici, køíž na kamenném
podstavci na Havraní skále. Kájov: výklenková kaplièka. Netolice:
Kaplièka na Podroužku. Prachatice: Hüblerova kaple Panny Marie.
Malovice: Zdìná Boží muka, 2 litinové køíže.
Rok 2007: Obec Hranice: Boží muka. Kamenný Újezd: kaplièka v údolí
Tøebonínského potoka. Týn nad Vltavou: Kaplièka Vesce:. Bujanov:
kaplièka v èásti obce Pšenice, kaplièka v obci Zdíky. Kájov: kaplièka
Kladné. Pøídolí: Boží muka, kaplièka a køíž. Netolice: kaplièka
u Brusenského potoka. Prachatice : kaplièka v Perlovicích. Volary:
kaplièka – Stögrova hu�.
Rok 2008: Obec Boršov nad Vltavou: kaple, køížek U Matouškù a køížek
u høištì. Èakov: køíž. Dasný: kaple. Doubravice Kaplièka U Krupicù
a kaplièka U Holzerù. Hluboká nad Vltavou: Kaple sv. Idsidora. Pištín:
Boží muka u Zalužic. Øímov: Socha sv. Jana Nepomuckého. Støížov:
kaplièka a Boží muka. Svatý Jan nad Malší: kaplièka. Trhové Sviny:
kaplièka u rybníka Nový. Týn nad Vltavou: kaple Bolestné Panny Marie
na Bohunické ulici. Vrábèe: Boží muka. Žár: køíž a Boží muka.
Rok 2009: Èakov: návesní kamenná kašna Èakov. Dívèice:
kaplièka v Èeské Lhotì. Horní Knìžeklady: soubor osmi
sakrálních staveb – køížkù. Kamenný Újezd: kaplièka v osadì
Otmanka. Modrá Hùrka: kaplièky na území obce Poøežánky.
Trhové Sviny: soubor deseti objektù drobné sakrální architektury.
Týn nad Vltavou: kaple sv. Václava v Netìchovicích. Žár: velký
køíž, Boží muka u rybníka a køíž v lese. Dolní Dvoøištì: kamenný
almužní sloupek nalezený u sochy sv. Jana Nepomuckého v
Dolním Dvoøišti na návsi. Kaplice: kaple u osady Hradištì.
Mojné: kaplièka. Pøídolí: kaplièka na cestì Pøídolí – Malèice.
Netolice: kaplièka U Cihelny, stojí smìrem na Malovice.
Prachatice: dva køížky ve mìstì Prachatice. Volary: kaplièka.

Vzpomeòte si a pomozte...

S odkazem na nièivé povodnì v roce 2002, kdy se našemu mìstu

v tìžkých chvílích dostalo vìcné i finanèní pomoci od øady mìst,

obcí a institucí

vyhlašuje mìsto Hluboká nad Vltavou 

FINANÈNÍ SBÍRKU
na pomoc souèasnými povodnìmi postiženým mìstùm a obcím.

Obèané mohou pøispìt jakoukoliv èástkou do pokladnièky, 

která je umístìna v Knihkupectví Olgy Trèkové, Zborovská

857, Hluboká nad Vltavou. Pokladnièka je pøístupna každý den

(pondìlí až nedìle) od 9.00 až 18.00 hod.

Pospìšte si, pokud chcete pomoci, 

sbírka potrvá jen do 12. záøí!

Vyšší finanèní èástky je možno poskytnout postiženým oblastem

vkladem na speciální, pro tento úèel mìstem zøízený úèet è.

239106675/0300, vedený u Èeskoslovenské obchodní banky,

Hroznová 1, Èeské Budìjovice.

O tom, komu bude finanèní pomoc poskytnuta, rozhodne

pøíslušný orgán mìsta.
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Pøijïte si zvolit své zastupitele

Komunální volby se letos budou konat spolu s prvním kolem

senátních voleb v pátek a sobotu 15. a 16. øíjna.

O pøízeò volièù se v Hluboké nad Vltavou ucházet tyto strany 

a seskupení: Obèanská demokratická strana, Èeská strana

sociálnì demokratická, Køes�anská a demokratická unie –

Èeskoslovenská strana lidová, Komunistická strana Èech a

Moravy, TOP 09, Volba pro mìsto, Hlubocko – prosperující,

bezpeèné, solidární a pohodové, 

Aliance normálních obèanù 2010, Hlubocko – prosperující,

bezpeèné, solidární a pohodové

Obèané Jihoèeského kraje odevzdali za
posledních pìt let k recyklaci témìø 110 000
televizí a monitorù. Ušetøili tak napøíklad
roèní spotøebu energie 6323 domácností 

Každý šestý obèan Jihoèeského kraje odevzdal za posledních pìt let
k recyklaci televizor èi monitor. Celkem bylo v kraji za tuto dobu
odevzdáno 74 770 televizí a 34 369 monitorù. Díky recyklaci tohoto
množství se uspoøilo 16 439 MWh, 320 911 litrù ropy èi 81 721 m  pitné3

vody. Snížením emisí skleníkových plynù o 4400 tun CO2 ekv. se smazala
roèní produkce 2208 osobních aut. Tato zjištìní pøinesla analýza dopadu
sbìru a recyklace televizí a monitorù na životní prostøedí, jejíž vytvoøení
iniciovala nezisková spoleènost ASEKOL. Výsledek studie, která je
celosvìtovì unikátní, jednoznaènì prokázal, že zpìtný odbìr
elektrozaøízení je pro životní prostøedí pøínosný.

Podle studie zpìtný odbìr a recyklace jedné televize uspoøí tolik energie,
kolik spotøebuje žárovka za ètyøi mìsíce nepøetržitého svícení, spotøebu
ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní
vody z deseti sprchování. Díky recyklaci televize se také sníží roèní
produkci nebezpeèných odpadù od 41 domácností, emise skleníkových
plynù vyprodukované vlakem bìhem 157 cest mezi Prahou a Ostravou
a uspoøí témìø 10 kg primárních surovin jako písek, vápenec, železo apod.
Podobný efekt má i recyklace jednoho monitoru.   

Tøídìní a recyklace elektroodpadu probíhá v ÈR již pìt let. Za tu dobu
zde byla zajištìna recyklace 1 302 222 televizí a 694 238 monitorù.
Nezisková spoleènost ASEKOL, která zpìtný odbìr televizí, monitorù
a dalších elektrozaøízení zajiš�uje, se rozhodla zjistit jeho konkrétní dopady
na životní prostøedí. Loni proto ASEKOL finanènì podpoøil analýzu LCA
(Life Cycle Assessment) Marie Tiché ze spoleènosti MT Konzult. »Tøídìní
a recyklace jsou obecnì považovány za èinnosti pøíznivé pro životní
prostøedí a za jednu z hlavních cest k udržitelnému rozvoji. Nyní jsme
schopni pøínos zpìtného odbìru vyèíslit konkrétnì. Díky sbìru a recyklaci
elektrozaøízení dochází k významnému snížení emisí skleníkových plynù,
úsporám energie a surovin,« øíká jednatel spoleènosti ASEKOL Jan Vrba.

»Studie LCA posoudila systém zpìtného odbìru televizorù
a poèítaèových monitorù. Hodnotí jejich sbìr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyøazených
spotøebièù do nového produktu nebo k jejich koneènému
zneškodnìní. Pro každou frakci byly vyèísleny dopady na životní
prostøedí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotøeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu,« vysvìtluje
metodiku studie autorka Marie Tichá a dodává: »Výsledná bilance
vyznìla pro zpìtný odbìr elektrozaøízení jednoznaènì pozitivnì, a to
ve všech aspektech.«

Sbìr a recyklace televizí a monitorù v ÈR doposud uspoøil 298 276
MWh elektøiny, což je napøíklad roèní spotøeba 114 722 domácností.
Využitím 7690 tun uhlí by se parní lokomotivou pìtkrát objel svìt.
Primární suroviny, které se díky recyklaci nemusí vytìžit, váží více
než Eiffelova vìž. Úspora témìø 1,5 miliardy litrù vody se rovná
objemu Štrbského plesa. Snížením emisí skleníkových plynù o 79

2722 tun CO  ekv. se maže roèní produkce 40 000 osobních aut. Dále se
uspoøilo témìø 6 milionù litrù ropy a snížila produkce nebezpeèných
odpadù o 301 983 tun.

Jihoèeský kraj se v ÈR v recyklaci televizí a monitorù øadí k podprùmìru.
Z absolutních èísel vyplývá, že nejvíce k lepšímu životnímu prostøedí
prostøednictvím odložení televizí a monitorù na sbìrných místech pøispìli
obèané Støedoèeského kraje, Prahy, Jihomoravského kraje
a Moravskoslezského kraje. Pokud se však vezme v úvahu poèet obyvatel
krajù ÈR, vychází jako nejzodpovìdnìjší lidé žijící na Vysoèinì a také
v Plzeòském, Královéhradeckém a Zlínském kraji. Jestliže na Vysoèinì se
v uplynulých pìti letech televize nebo monitoru ekologicky zbavil každý
ètvrtý, v Ústeckém a Karlovarském kraji každý osmý, resp. sedmý obèan.

Mìsto Hluboká nad Vltavou obdrželo roèní vyúètování

zpìtného odbìru za rok 2009 
Pøínos pro životní prostøedí, který vznikl na základì zpìtného odbìru
a recyklace vámi odevzdaných televizí a poèítaèových monitorù uvidíte
nastínìno, kolik jste uspoøili elektrické energie, energetických surovin,
primárních surovin a vody. Vyèíslit se dá i podíl na snížení produkce
nebezpeèných odpadù a emisí skleníkových plynù. Vìøíme, že tyhle
výsledky vás potìší a budou také motivací pro zodpovìdný pøístup obèanù
ke tøídìní elektroodpadu v budoucnu.
Více informací najdete na webových stránkách spoleènosti Asekol
www.asekol.cz – která zpìtný odbìr zajiš�uje.

Mìsto Hluboká nad Vltavou – pøínos ze zpìtného odbìru a recyklace
televizorù a poèítaèových monitorù pro životní prostøedí

Mìsto Hluboká nad Vlt. TV Monitory Celkem
poèet sebraných kusù za rok 2009 266 156 422
úspora el. energie (Mwh) 43,2 19,51 62,7
úspora ropy (litry) 768,74 475,8 144,54
úspora primárních surovin (tun) 2 588,18 216,84 2805,02
úspora vody m 198170 118092 3162623

snížení produkce 
nebezpeèného odpadu (t) 38,57 25,43 64
snížení produkce 

2 ekvskleníkových plynù(tCO ) 11,7 5,04 16,74

Sbìr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpìtného odbìru televizí
a poèítaèových monitorù pøedstavuje nezanedbatelný pøínos pro životní
prostøedí a úsporu pøírodních zdrojù. Díky zpìtnému odbìru jednoho kusu
televize resp. monitoru napøíklad dojde:

– k úspoøe elektrické energie ve výši 162, 39 kWh (125, 04 u monitoru).
Stejné množství energie spotøebuje napøíklad 60 W žárovka svítící
nepøetržitì 4 mìsíce (3 mìsíce u monitoru) nebo je vytvoøena manuální
prací silného muže pracujícího nepøetržitì pùl roku 8 hodin dennì
– k úspoøe energetických surovin: napøíklad se nemusí vytìžit 2,89 litru
ropy (3,05 litru u monitoru) a 4,38 kg uhlí (2,89 kg u monitoru). Stejné
množství ropy se napøíklad spotøebuje k ujetí 22 km v osobním automobilu
s bìžnou spotøebou (23 km u monitoru). Stejné množství uhlí se spotøebuje
pro jedno pøiložení do kotle ústøedního vytápìní v bìžném rodinném domì.
– k úspoøe primárních surovin, nevytìží se celkem 9,73 kg (1,39 kg
u monitoru) – nejvíce písku, vápence a železa
– k úspoøe 745 litrù pitné vody (757 litrù u monitorù), èímž nevznikne
stejné množství zneèištìných odpadních vod. Stejné množství vody je
napøíklad spotøebováno pøi deseti sprchováních.

– ke snížení produkce
nebezpeèných odpadù
o 145 kg (163 kg
u monitorù). Stejné
množství nebezpeèného
odpadu vyprodukuje za
rok 36 domácností (41
domácností u monitorù)
– ke snížení produkce
skleníkových plynù,
protože není
vyprodukováno 44

2kilogramù CO  ekv. 
(32,3 kilogramù
u monitorù). Stejné

2 množství CO vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi
Prahou a Ostravou. www.asekol.cz
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Fotostrípky z jubilejního 15. rocníku Hudebního festivalu na zámcích Hluboká. 1. Lubomír Brabec 2.Hradištan 3. František Novotný
4. Ondrej Havelka a Melody Makers 5. Spirituál Kvintet 6. Martin Vojtíšek 7. Melody Makers 8. Brouci Band Beatles Revival. 

Foto: Jan Pirgl. Generálním partnerem festivalu je Jaderná elektrárna Temelín.











Dùm, který má srdce
Vejdete-li do vstupní haly Relaxaèního a regeneraèního centra Hluboká , bude váš první pohled patøit pøekvapivému prostoru ... 

A druhý pohled zcela nepochybnì pøivábí zajímavý artefakt uprostøed haly – mramorová plastika – fontána, která symbolizuje srdce,

pravidelné pøelévání vody pak jeho èinnost. Symbolizuje fontána také význam a poslání RRC, které bylo otevøeno 1. èervence 2010?

Ptám se MUDr. Ladislava Pešla, øeditele èeskobudìjovického Kardiocentra, 

který pøed sedmi lety poprvé myšlenku na vybudování RRC vyslovil.

Pane øediteli, ještì než se zeptám na fontánu...napadá mne – jsme v hale
RRC a tedy vlastnì jsme ve vašem splnìném snu. Jaký je to pocit? 
MUDr. Pešl: Ano, Relaxaèní a regeneraèní centrum Hluboká je splnìným
snem, ale urèitì ne jen mým. Je splnìným snem všech, kteøí se podíleli jak
na dlouhodobé pøípravì, tak na konkrétních realizaèních krocích. Musím
ale øíci, že sen není splnìný úplnì, protože naší vizí nebylo »jen« postavit
nìjaký objekt, komplex, dùm, ale pøedevším ten dùm naplnit jeho
samotným smyslem – a tím je poskytnout perfektní péèi – péèi o dobrou
kondici, relaxaci, regeneraci, zdraví a krásu. A jestli se nám to podaøilo,
jestli je, jak vy øíkáte, ten sen splnìný, to budeme moci øíci až za rok, za
dva.

První reakce a ohlasy hostù a návštìvníkù už ale urèitì znáte?
MUDr. Pešl: Zatím jsou všechny reakce pozitivní, to je potìšitelné. Jsem
velmi rád, že služby RRC zaèali užívat i obyvatelé našeho mìsta , vnímám
to jako urèité potvrzení naší vize, která mimo jiné smìøovala i k rozšíøení
nabídky pro obèany Hluboké nad Vltavou. Aby tomu tak skuteènì bylo,
mají obyvatelé mìsta výraznì finanènì zvýhodnìný vstup do wellness èásti
RRC, kde mají k dispozici vnitøní relaxaèní bazén, víøivku, relaxaèní zónu,
finskou saunu, Øímskou lázeò, aroma saunu, Kneippovy láznì, infra kabinu
a fitness club...

Bìhem rozhovoru procházíme právì zmínìnými prostory RRC. Bazén je
nejen krásný a zajímavý svým atypickým tvarem ,ale pøedevším je v nìm
atypicky pøíjemnì teplá voda. Designovì zajímavá lehátka z ratanu
v odpoèinkové zónì doslova vyzývají k pohodlné a klidné chvíli relaxace.
Pravý opak – aktivitu, pohyb a úsilí zlepšit kondici – evokuje špièkovì
vybavený fitness club, kde nás vítá øeditelka celé èásti wellness centra, paní
Radka Schmiedová.

Její informace o funkcích strojù ve fitness jsou dokonale profesionální
a pøitom zcela srozumitelné, bìhem krátké chvíle se ve stepperech,
crossových pásech a posilovacích strojích slušnì orientuji. Když to
pochvalnì ocením, Radka Schmiedová se usmívá: »Díky za pochvalu, ale
myslím, že naši trenéøi by k tomu øekli ještì mnohem víc. Individuálnì se
vìnují každému klientovi, pomohou sestavit plán tréninku, vysvìtlí funkce
strojù, máme i diagnostiku fyzické kondice a samozøejmì výživové
poradenství.«

Zvìdavì nahlédnu do sálu na spinnig i do sálu, kde probíhají lekce
aerobicu, power jógy nebo pilates a už pøecházíme k zaøízení, které se
jmenuje kryokomora a je tady na jihu Èech zcela výjimeèné. Už z názvu je
patrné, že bude mít nìco spoleèného s chladem... dokonce prý díky chladu
pomáhá léèit? Ptám se MUDr. Ladislava Pešla, je-li tomu skuteènì tak ?

MUDr. Ladislav Pešl:  Skuteènì to tak je. Kryoterapie je vlastnì velmi
stará regeneraèní a léèebná metoda, chladem léèili už staøí Egyp�ané a také
Hippokrates. Bìhem kryoterapie je tìlo vystaveno krátkodobému pùsobení
extrémnì nízké teploty, – 120° C až – 150° C . Díky prudkému ochlazení
a následnému rozehøívání organismu  je tìlo dokonale prokrveno, dochází
k vyluèování škodlivých látek z tìla a zároveò se tvoøí úèinné látky –
kortikoidy, testosteron u mužù, endorfiny – které organismus stimulují.
Kryoterapie je úèinným doplòkem léèby nemocí revmatologických, artrozy,
ortopedických problémù nebo nemocí kùže – napøíklad psoriázy, lupénky.
Velmi zajímavým výsledkem kryoterapie je stimulace dobré nálady, díky
tvorbì endorfinù skuteènì pobyt v kryokomoøe navozuje až euforii. 

Euforii nás Hluboèákù  by mohl navodit už pocit, že máme ve mìstì zase
další výjimeènost, navíc velmi pøínosnou pro zdraví, myslím si a pokraèuji
v prohlídce RRC. Beauty èást s komplexní nabídkou péèe o krásu,
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kadeønictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, solná jeskynì, solárium a také
Beauty flair Collagen, kde je velmi úèinnì regenerována ple�. 

Další kroky vedou do balneo provozu. První, velmi intenzivní vjem –
zajímavá, dispoziènì neobvyklá oválná vstupní èást, z níž vedou dveøe do
jednotlivých kabin. Tedy, kabin... místnosti pøipomínají velmi útulné,
vkusnì elegantní pohodlné pokojíky. Stylovì jednoduché luxusní  víøivky,
pohodlná masérská lehátka, úžasná nabídka masáží,
peelingù, rituálù, koupelí a pøíjemná, uklidòující vùnì.
Dozvídám se, že ke koupelím a masážím zde používají
nejkvalitnìjší pøípravky, všechny na pøírodní bázi a mnohé
pøipravované pøímo na místì, podle individuálního pøání
klientù.

Ze sugestivního prostøedí balneo centra pøecházíme zpìt
pøes vstupní halu a zvuk šumící vody mi pøipomene
pùvodnì zamýšlenou otázku. Než ji stihnu položit, pøichází
generální øeditelka RRC, paní Lenka Havlová. Doprovází
mne do restaurace, která je... elegantní? Prostorná?
Vkusná? Všechna tøi synonyma pro interiér restaurace
platí. Nahlížím do jídelního lístku a naslouchám komentáøi
Lenky Havlové: »Sestavování menu jsme vìnovali hodnì
èasu a hodnì pozornosti. Jak vidíte, nabízí naše restaurace
výbìr jídel mezinárodní kuchynì, chtìli jsme obsáhnout
pomìrnì široké spektrum vkusu a chutí návštìvníkù. Stejnì
tak jsme chtìli obsáhnout i urèitý rozsah cen, které plnì
odpovídají tomu, že všechny pokrmy jsou pøipravovány z
nejkvalitnìjších èerstvých surovin. Kromì standardního
provozu restaurace se samozøejmì vìnujeme i pozorné
pøípravì spoleèenských èi pracovních akcí hostù – svatební
hostiny, rodinné oslavy, rauty,  firemní akce nebo
»pracovní« obìdy èi veèeøe s obchodními partnery.«

Bìhem rozhovoru s Lenkou Havlovou pøecházíme do další èásti RRC –
hotelu. Je druhým 5-ti hvìzdièkovým hotelem na jihu Èech, vybavení
a služby tomu odpovídají. Rozhlížím se v jednom z 34 pokojù... a teprve
tady pochopím, èím jsou všechny interiéry RRC charakteristické. Jsou
velmi luxusní, tím skuteèným, neokázalým, vkusným luxusem, který
nechce oslòovat, ale chce být pøátelským, uklidòujícím místem pro své
hosty. Jsou velmi pøíjemné klidnými, pøírodními barvami a pøírodními
materiály – ratan, døevo, kùže, mramor. Jsou ale pøedevším charakteristické
svou precizností a promyšleností v každém detailu, tyto interiéry nejsou
výsledkem neosobní tvorby architekta èi designéra, do tìchto interiérù
nìkdo vložil své srdce... Nemusím se ani ptát, èí srdce to jsou... staèí chvíli
vnímat, s jakým zaujetím Lenka Havlová, Radka Schmiedová a Ladislav
Pešl o RRC hovoøí a mám  jasno...

Ptám se proto MUDr. Pešla na nìco jiného, na vìc, která zajímá mnoho
obèanù Hluboké: »Pane øediteli, je tedy RRC láznìmi nebo není? Vím, že
jste v našich rozhovorech nìkolikrát uvedl, že RRC nemá statut lázní, ale
kdykoliv se veøejnì o RRC mluví, slovo  »láznì« zazní?«

MUDr. Ladislav Pešl: Ne, Relaxaèní a regeneraèní centrum Hluboká není
láznìmi. Ano, už jsem øekl mnohokrát a ještì asi mnohokrát øeknu, že
pùvodnì, pøed sedmi lety, kdy jsme s myšlenkou vybudovat láznì pøišli,
slovo »láznì« byl pracovní termín. Jenže v prùbìhu èasu se díky mnoha
okolnostem plány a možnosti mìnily, takže koneèným výsledkem je dnešní
RRC, které je nabízí – zatím – komplexní relaxaèní, rehabilitaèní
a rekondièní programy a služby.

Øekl jste slovo – zatím. Znamená to, že v RRC v budoucnu najdeme
i další služby? 
MUDr. Ladislav Pešl: Ano, od zaèátku ledna 2011 bude otevøena další èást
RRC, ve které bude poskytována péèe v oblasti kardiologické, estetického
lékaøství a plastické chirurgie. A od záøí tohoto roku mne mohou obèané
Hluboké nad Vltavou navštívit pøímo v RRC, kde zkonzultujeme jejich
objektivní zdravotní stav, jejich pøípadné potíže se srdcem,obìhové potíže
a stanovíme další postup.

To je ale mimoøádnì dobrá zpráva pro nás, Hluboèáky! Jen – nemohu se
nezeptat – RRC deklaruje své služby jako luxusní a tomu odpovídají
i ceny. Možná se ptám nevhodnì, ale... bude cena vaší  konzultace v RRC
dostupná ?
MUDr. Ladislav Pešl ( s úsmìvem): Ano, bude myslím zcela dostupná,
protože pro obèany Hluboké nad Vltavou  to pøece nemùže být a nebude
o penìzích. Chci v Hluboké nad Vltavou nejen bydlet, ale také pro ni,
respektive pro své spoluobèany, nìco udìlat... a tohle je zpùsob, který snad
trochu umím...

Po této informaci mi nìjak dojdou další slova a vzmohu se jen na
podìkování... nejen za rozhovor. 

Když vycházím z haly RRC, uvìdomím si, že jsem vùbec nepoložila
otázku o symbolice fontány. A také si uvìdomuji, že to ani trochu  nevadí.
Odpovìï stejnì znám: V našem mìstì je dùm, který má srdce. Živé.

Lucie Burianová, foto Jan Pirgl

Na závìr dvì dùležité doplòující informace: 
Pro využití služeb Wellness centra RRC Hluboká mají obèané Hluboké

nad Vltavou skuteènì výraznì zvýhodnìnu cenu 
– vstup a využití služeb tedy stojí 450 Kè/den.

Pøed konzultací v RRC u MUDr. Ladislava Pešla je nutno se objednat,
nejlépe telefonicky, na tel. èísle recepce RRC –  387 008 800.

RELAXAÈNÍ A REGENERAÈNÍ CENTRUM HLUBOKÁ 

 VÁM NABÍZÍ DIAMANTOVÌ DOKONALOU PÉÈI 

O VAŠI KRÁSU.

V Beauty centru RRC je Vám k dispozici:

kadeønictví 

kosmetický salón 

manikérské a pedikérské služby 

solárium 

solná jeskynì 

Beauty flair Collagen   

Pøijïte se pøesvìdèit, že Beauty centrum RRC Hluboká

je Vaší novou cestou ke kráse...

Relaxaèní a regeneraèní centrum Hluboká, Sokolská 1339

Hluboká nad Vltavou

tel. : 387 008 800      e-mail: info@rrc-hluboka.com

www.rrc-hluboka.com
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Ma – ma – ma Mánia... je Talentmánia
Hlubocké Princezny letos nemìly pøíliš odpoèinkový èervenec. Celý mìsíc
se totiž pilnì pøipravovaly na druhý casting èeskoslovenské show
Talentmánia, který se konal 30.7. 2010 v pražském Hudebním divadle
Karlín. 36 Hlubockých Princezen všeho vìku, od Miniprinceznièek až po
Andílky vèetnì našeho bubeníèka Jiøíèka, se scházelo 4x týdnì, aby
pøipravili soutìžní program. Jak se blížil den »D« houstla i nervozita, ale
také tìšení na nový zážitek a zkušenost. 

V pátek 30.6. jsme vyjíždìli brzo ráno, abychom již v 8 hodin byly
pøipraveni pøed Karlínským divadlem. Ještì v autobuse zaèaly pøípravy,
oblékání kostýmù, èesání krásných úèesù a malování kreseb na oblièej. 

Pøed divadlem se již scházeli rùzní talenti, taneèníci, zpìváci, kejklíøi a
mezi nimi spousta èervených dìvèat z Hluboké nad Vltavou. Naše poèetná
skupinka byla všude vidìt. U registrace jsme dostaly èíslo 0984. Bohužel
jsme nedostaly žádné informace o prùbìhu castingu, takže jsme nevìdìly
ani jak dlouho budeme èekat. Èekání bylo dlouhé a nervozita rostla
s každým, kdo pøinesl nìjaké informace pøímo ze sálu. Rodièe nìkterých
našich mažoretek soutìž sledovali z hledištì. Pøed námi nepostoupil skoro
žádný soutìžící. Všechna vystoupení byla prý zastavena po 20 vteøinách
èervenými svìtly. Naše obavy tedy rostly, ale na druhou stranu jsem se
snažila všechny uklidnit, že o nic pøeci nejde. Než pøišel náš èas,
kameramani s námi natáèeli rùzné spoty, úryvky našeho vystoupení

a rozhovory. Asi pùl hodiny pøed naším
vystoupením nám pøišla asistentka
oznámit, že se máme pøipravit. Poslední
pokyny pro všechny mažoretky jsem se
snažila pøedat v optimistickém duchu. Do
Prahy jsme pøeci nejely vyhrát nebo
postoupit do dalšího kola, jely jsme si
pro nový skvìlý zážitek, novou
zkušenost a hlavnì jsme si jely
vystoupení užít. Jen prostøedí
Karlínského divadla je nádherné,
honosné balkony, nádherné jevištì.
Všechny mažoretky od malinkých až po
maminky byly jako jedno tìlo, všechny
táhly za jeden provaz a bylo vidìt, že
jsou sehraný tým. Všem jsem radila, a�
jedou na plný plyn, a� si vystoupení
maximálnì užijí a hlavnì z nìj mají
radost.  

Jako první jsme se na jevištì pøišly
p øedstavit ,  všechny mažoretky

napochodovaly pøed porotce Zdeòka Trošku,
Pala Haberu, Adélu Banášovou a Alenu
Šeredovou. Bìhem pár vìt jsme naší skupinu
pøedstavily a vystoupení mohlo zaèít. Náš
program byl pøipraven na 2:40 min. Všechny
Princezny jely naplno a moooc se snažily.
Krásné úsmìvy jim hrály na tváøích a energie
z nich pøímo sálala. Naše vystoupení režie
zastavila po 2 minutách a 30ti sekundách, což
byl zøejmì velký úspìch, oproti ostatním
skupinám, které byly zastaveny vìtšinou do
pùl minuty. Režie zeslabila hudbu, nerozsvítila
se ale žádná èervená svìtla, naše vystoupení
nebylo zastaveno z dùvodu nevhodnosti.
Diváci, kteøí sedìli v sále, nám nadšenì
tleskali. Porotci se ptali, kde se na Hluboké
vzalo tolik dìvèat. Pan Troška zde v tìchto
dnech totiž natáèel pohádku. Do dalšího kola
nás porotci nepustili, ale to ani nebyl náš cíl.
Rozhodnì jsme našemu mìstu neudìlaly
ostudu, ukázaly jsme, že tento sport nás baví a
že ho dìláme opravdu s radostí. Z Prahy jsme
jely s dobrou náladou, zúèastnili jsme se
televizní show, i když jsme se nedostaly do
dalšího kola, i tak to byl krásný zážitek a
všichni máme spoustu vzpomínek. Další kola
jsou již pøímé pøenosy, 
bylo by to pøíliš nervù, èasu a práce. Jednou nám tato zkušenost staèila.

Všechny mažoretky musím moc
pochvál i t  za  výbornou
reprezentaci, svìdomitou
pøípravu a výborné chování pøi
castingu. 

Bìhem druhé poloviny
prázdnin jsme si také moc
neodpoèinuly. Dne 8.8. jsme
zpestøily zaèátek dechovkového
festivalu v Bechyni, kde jsme
s p o l e è n ì  s  d e c h o v ým
orchestrem Temelín zahájili
celodenní dechovkový maratón.
V nedìli 15.8. jsme vystupovaly
na stadionu Dynamo v Èeských
Budìjovicích v mezièase pøi
zápasu s Hradcem Králové.

V sobotu 28.8. jsme se
zúèastnily slavností mìsta
Kaplice a 29.8. jsme prázdniny
zakonèily na Vondrovì pøi
závodech »Velká cena mìsta
Hluboká nad Vltavou«.

Prázdniny letos nebyly vùbec
prázdninové, ale nám to nevadí,
máme pøeci mažoretkový sport
rádi. 

Od záøí se opìt rozbíhají
klasické tréninky, na kterých
rádi pøivítáme nové mažoretky
a novì i chlapce. 

Pøipravuji kroužek »Hluboètí vojáèci«, který by chlapce mìl

nauèit synchronizovanému pochodování, práci s vlajkou èi šavlí a

nauèit je také týmové práci. Veškeré informace najdete na našich

stránkách www.hlubokceprincezny.cz nebo Vám jakékoliv

informace ráda zodpovím na telefonu 728 942 801. 
Na nové tváøe se tìší – Bc. Tereza Sklenièková a Hlubocké Princezny.
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Zápisky z cest – aneb Záviš zpívá  na východì
Ani jsme se ještì nestaèily vzpamatovat z výletu do San Marina (a z našeho
velkého úspìchu) a je tady další cesta – tentokrát jsme pozvané na
vystoupení na oslavách v obci Radava nedaleko lázní Podnájská na
Slovensku. Ve ètvrtek ráno se tedy vydáváme smìrem na východ. Cestou
zastavujeme v Moravském Krumlovì, abychom shlédly Slovanskou epopej,
velkolepé dílo èeského malíøe Alfonse Maria
Muchy. Máme štìstí, ke stìhování pláten do Prahy
zatím nedošlo, takže za doprovodu prùvodkynì
obdivujeme monumentální plátna – myšlenka a
provedení tohoto velkolepého díla vyžadovalo od
mistra Muchy obrovské nadšení, úsilí a píli. Jenom
za sebe musím podotknout, že umístìní Epopeje
na krumlovském zámku nepovažuji až za tak
dùstojné a hlasovala bych pro zajištìní opravdu
odpovídajícího prostoru v hlavním mìstì, ostatnì
vždy� to byl Muchùv požadavek pøi darování
mìstu Praze a kolik máme podobných kulturních
dìdictví? Naše cesta pokraèuje dál – zastavujeme
v Ivanèicích na Hané, rodišti Alfonse Muchy a
také vskutku národního umìlce Vladimíra
Menšíka – v místním muzeu si prohlížíme
expozici obou známých, i když tak rozdílných
umìlcù. A potom už naše cesta míøí pøímo na
východ, pøekraèujeme hranice a veèer pøijíždíme
do obce Radava, kde máme zajištìno ubytování a
veèeøi po dlouhé cestì. Všechny si zasloužíme
odpoèinek, ještì veèer se dozvídáme, že místo
plánovaných dvou koncertù nás èekají celkem
ètyøi vystoupení, tak se musíme rychle
zregenerovat.

V pátek ráno vyrážíme na výlet do Maïarska –
plánujeme navštívit mìsta Visegrád a Esztergom.
Cesta netrvá dlouho, pøejíždíme široký Dunaj a za chvíli vjíždíme do
Visegrádu, mìsteèka, které dvakrát významnì vešlo do støedoevropských
dìjin. V roce 1330 se zde sešli významní vládci støední Evropy na
politickém jednání, jehož výsledkem bylo posílení maïarského, èeského
a polského království a upevnìní vzájemného obchodu. Moderní dìjiny si
vzaly z této schùzky pøíklad a v roce 1991 se zde opìt scházejí
pøedstavitelé Maïarska, Polska a Èeskoslovenska, aby se dohodli na
založení Višegrádské trojky a politicko–ekonomické spolupráci tìchto
zemí. Šplháme vysoko ke støedovìkému hradu a užíváme si nádherné
výhledy do údolí Dunaje, expozici voskových historických postav (mezi
nimi i postavu krále Jana Lucemburského a kralevice Karla) a vùbec
atmosféru pohádkového  hradu s kamennými zdmi a opevnìními, zbranìmi,
muèícími nástroji a dobovými kulisami. 

Bazilika svatého Štìpána v Esztergomu (èesky Ostøihom) nás všechny
ohromí a uchvátí. Tato 100 vysoká monumentální stavba v klasicistním
stylu je nejvìtší církevní stavbou v Maïarsku a Maïaøi si jí taky náležitì
považují. Krásná stavba s pøíjemnou atmosférou – mnohé z nás uvnitø na
chvíli spoèinou, rozjímají a také odpoèívají od nepøíjemného horka, jiné
zase využívají možnost vyjít až nahoru na ochoz kopule baziliky a kochají
se výhledy po okolí. Potom už nás pan øidiè pøeváží dolù do mìsteèka, kde
vìtšina hledá obèerstvení v kavárnì nebo venku v chládku, dojde i na
nákupy klobásek, paprik, rozlièného koøení a také jedné letní taštièky.

A pak rychle zpìt do Radavy, protože náš program zdá se je velmi nabitý
a není èasu nazbyt! Po veèeøi v penzionu se rychle scházíme v místním
kostele, abychom si udìlaly zkoušku na vystoupení. Kostelík je jiný, než
na jaké jsme zvyklé – moderní, postavený pøed 40 lety, útulný, v zimì
vytápìný. Místní ženy právì chystají nádhernou kvìtinovou výzdobu, hned
je nám jasné, že mše, na které budeme zpívat, nebude obyèejná. Veèer
jenom trochu popijeme místního vínka, probereme zážitky a rychle na kutì,
a� si naše hlásky odpoèinou.
V sobotu vstáváme do krásného rána, po snídani všechny vcházíme do
krásnì vyzdobeného kostela sv. Cyrila a sv. Metoda a zaèíná slavnostní
mše na poèest 40. výroèí výstavby kostela, 60. výroèí založení místního
mysliveckého sdružení a v neposlední øadì bude svìcena socha sv. Jana
Nepomuckého, dar místního rodáka obci. Mši celebruje p. Bronislav
IgnácKramár, opat Želivského kláštera, a mše je to nádherná, urèitì i díky

našemu zpìvu. Když zpíváme Sbor Židù z opery Nabuco, derou se nám
slzy do oèí pøi pohledu na místní dojaté lidièky. Všichni nás nábožnì
poslouchají a není pochyb o tom, že se jim náš zpìv moc líbí. Na konci mše
se celý sbor ještì fotí s panem faráøem i panem opatem a když pan opat
pøedává krásnou kytici naší Jitce, zase se nám všem chce breèet. Ale èas letí

a my si chceme užít také koupání, takže
rychle pøevléct, do autobusu a hurá smìr
Podhájská – místní láznì s léèivou slanou
vodou. Tady nejprve oblažíme lázeòské
hosty svým zpìvem (samozøejmì lidových
písní a máme pøekvapivì i v tomto prostøedí
úspìch) a potom už si všechny užíváme
bazénù studených, teplých a ještì teplejších,
s vodou èirou i zakalenou a slanou, nápojù
alko i nealko a dojde i na tradièní slovenské
halušky a klobásky. Lidí jak naseto, je
vidìt, že léèivá voda z Podhájské je
vyhledávaná a oblíbená.

Veèer nás èeká vystoupení na místních
oslavách obce – slaví se výroèí
mysliveckého sdružení, Den obce a Den
sv. Huberta a také zakonèení øezbáøského
sympozia, které se v Radavì koná již po
nìkolikáté a díky nìmuž vesnici zajímavì
zdobí døevìné sochy rùzných tvarù
a velikostí. Po úvodních projevech si
užíváme i my vystoupení místního
pìveckého sboru Radavanka (místní ženy
zlákaly i jednoho odvážného muže) – ženy
v barevných krojích, zvuèný akordeon,
podupávání a místní lidové písnì, z nichž
nìkteré jsou známé i nám – užíváme si to a

zpíváme s nimi. Dìtièky z nedaleké taneèní školy nám pøedvádìjí trochu
moderního tance a potom už se na venkovním  podiu øadí náš sbor. Máme
pøipraveno pásmo lidových písní z Èech, Moravy a Slovenska a za jako
vždy precizního a procítìného dirigování naší Milenky zpíváme z celého
srdce. Místní nás napjatì poslouchají, nìkdy zpívají s námi a po
závìreèném potlesku si obecenstvo spontánnì jako pøídavek vyžádá Sbor
Židù. Poprvé ho zpíváme venku na volném prostranství a je to jiné, zvláštní
a krásné. 

V krátké pøestávce se na podiu objevuje také místní rodák, øezbáø, který
obci vìnoval sochu sv. Jana Nepomuckého. Vysvìtluje, proè právì svatý
Jan? Jednak je podle nìho málo obcí, které jeho sochu nemají, jednak je
prý patronem a ochráncem pøed živelnými a jinými pohromami a také
ochráncem zpovìdního tajemství, tudíž symbol pevnosti a zásadovosti. Tak
a� chrání také Radavu. Poté  se nálada ještì více uvolòuje, na podium
nastupuje u místních velmi populární slovensko–chorvatská zpìvaèka
Jadranka a zábava trvá až do pozdních veèerních hodin. A že se místní lidé,
mladí i staøí, bavit umí!

V nedìli vstáváme do zamraèeného, dokonce bouøkového rána. Èeká nás
ještì jednou vystoupení v kostele – místní pan faráø si výslovnì pøeje naši
úèast pøi hlavní nedìlní mši. Takové pøání se neodmítá a zpívat na mši
v kostele, který je plný vìøících, je vždycky pøíjemný zážitek. Náš zpìv
krásnì zapadá do liturgie mše, neruší, naopak zvyšuje prožití a procítìní
tohoto nedìlního usebrání a zamyšlení. Každá z nás, a� vìøící nebo
nevìøící, má možnost se na chvíli zastavit, projít si v hlavì své zážitky,
zamyslet se nad sebou.

Nastává louèení. Louèíme se s pøátelským panem faráøem, s usmìvavými
èlenkami místního pìveckého sboru, s milou paní Hoštákovou, která nám
zajistila ubytování, stravu, možnost vystoupit v lázních a užít si léèivé vody
a všemožnì se snažila nám pobyt zpøíjemnit a ve všem nám vyhovìt.
Louèíme se s vesnicí, kde není  možná všechno super, moderní a luxusní,
ale kde jsme se cítily vítané, kde se k nám místní lidé chovali pøíjemnì,
mile a pøátelsky, jako k milým hostùm, na které se dávno tìšili. Pøíjemný
pocit!

A na závìr velké díky – panu øidièi Ros�ovi, za to, že nás vyváží jako to
nejcennìjší zboží a nic mu není zatìžko, panu Fikotovi, za to, že bez øeèí
a zbyteèných cavykù zvládne práci nìkolikaèlenného doprovodného
technického ansámblu, naší manažerce Jarušce Šindy, za to, že se jí chce -
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poøád pro nás nìco zaøizovat (a že jsme tedy banda k pohledání!), všem
dìvèatùm z našeho sboru, za to, že to vždycky zvládnou, vždycky se
domluví a tím dotáhnou každé naše turné ke zdárnému konci, naší milé
klavíristce Sonièce, za to, že v jakkoli nároèných podmínkách vždy hraje
tak nádhernì, že se tají dech nejenom posluchaèùm, ale i nám a že se nám
vždy tempem pøizpùsobí, a úplnì na samý konec nejvìtší díky naší
umìlecké vedoucí Milence Horníkové, za to, že je ochotná vìnovat
ohromné množství èasu pøípravì, nácviku a dolaïování našich vystoupení,
že má tu sílu a železné nervy neustále nás vést, povzbuzovat,  usmìròovat,
urovnávat pøípadné spory a vnášet do našeho spoleèenství atmosféru
pohody a umìleckého nadšení, a to prosím vždy s úsmìvem a dobrou
náladou!

A vám všem, ètenáøi a naši vìrní posluchaèi tady doma, dìkujeme za
pøízeò, kterou našemu sboru Záviš stále vìnujete. Moc si toho vážíme a pøi
svém zpìvu se snažíme zejména kvùli vám domácím.

(Pravdivì a od srdce ze svých cest se sborem zapsala Eva Smrèková) 
Foto: Kaèka Fremlová

Ženský pìvecký sbor Záviš zažívá v tomto roce opravdu vydaøenou
umìleckou sezónu – po úèasti na mezinárodním festivalu pìveckých sborù
Cantate Adriatica San Marino v kvìtnu a po vystoupení na oslavách
v Radavì a Podhájské na Slovensku se 3. záøí 2010 sbor úèastní OPEN
MUSIC minifestu »Hláska IV.« v Sobìslavi, kde zmìøí své síly s dalšími
pìveckými sbory. Pøejeme celému sboru úspìch v konkurenci a hodnì sil
do nacvièování vánoèního programu.

Ještì se nemùžem smát...
Divadelní vzpomínka na paní Marii Prokešovou

Marie Køížová: S Maru, jak jsem
jí øíkala, jsem strávila hodnì
volného èasu. Byly to spoleèné
dovolené v zahranièí, pravidelné
zájezdy na lyže, Silvestry,
otvírání a zavírání Vltavy
a spousta akcí tìlovýchovné
jednoty. Byla kamarádská, veselá
a mimoøádnì vtipná. Mìla velký
dar – umìla rozveselit celou
partu. Jako zdravotní sestra nám
byla velikou oporou. Tìch
bodlinek z moøských ježkù, co
nám vytaha la  z  nohou
v Jugoslávii! V poslední dobì
jsme se jako dùchodkynì
scházely každý týden pøi kávì.

V divadle jsme spolu hrály od
založení souboru. Èasto jsme roli
alternovaly. Byly jsme z žen
nejstarší a táhly jsme za jeden
provaz. Úsmìvných historek jsme
za ty roky prožily v divadle
mnoho. V souboru po ní zùstane velká mezera.

Když jsem v kvìtnu odlétala do Ameriky,
vesele mì vyprovázela a pøála š�astný návrat. 

Je tìžko pochopitelné, že jsem ji tehdy vidìla
naposled. Vzpomínat budu na dobrou par�aèku
vyprávìním veselých historek, ale s velkou
lítostí, že už není mezi námi.

Jarka Èeòková: Maruška chodila do divadla
i na zkoušky vždycky nejdøív ze všech.
Obdivovala jsem na ní vždycky tøi vlastnosti,
které mi pøipadají pro život hodnì dùležité.
Upøímnost, otevøenost a spolehlivost. To jsem
na ní oceòovala, protože ne každý je takový. Asi
to bylo dané i její profesí. Vždycky se snažila
dokonale soustøedit, okøikovala mì pøed scénou,
kdy jsme mìly vystoupit spoleènì na jevišti a já
se ještì pøedtím snažila vypovídat.

V divadle byla vždycky velice pøesná
a zodpovìdná. Mùj muž dochází na zkoušky do
divadla velmi natìsno, ne-li pozdì, takže se
vždycky ptala, kde je – zlobili jsme ji, když jsme
øíkali: jo, ten ještì sedí u piva v Bakaláøi.
A pøesto, že vypadala vždycky jako veselá,
odvázaná hereèka, co má ze všeho psinu,
prožívala to velmi odpovìdnì a soustøedìnì,
plná disciplíny. 

Paní Jirátková: Urèitì v sobì mìla úžasný
smysl pro humor, a dokázala se krásnì bavit.
Možná i životní nadhled a radost ze života
pøicházela právì v kontrastu s tím, že pracovala
jako sestra na traumatologii, tedy úrazovém

oddìlení, kde èlovìk potká spoustu tìžkých
životních osudù. Když jsem se jednou ocitla
neèekanì v nemocnici, hned to odpoledne byla
za mnou, dennì ke mnì chodila a ještì mi
vynadala, že jsem se jí nenahlásila hned...
Pomohla tolika lidem...

Josef Jirátko: Nikdy se nenapila pøed
pøedstavením alkoholu. A že jsme si kolikrát
potøebovali dodat odvahu. Já si pamatuju, že
první léta, když jsme zaèínali hrát
v sokolovnì, což už je dvacet let, se
chodívalo s velkým džbánem pro pivo. Na
jevišti hrály pravé koláèe a vonìla
bramboraèka... Všecko to bylo opravdové...

Jarka Bìhounková: Jednou jedinkrát, ještì
v Sokolovnì, se jí stalo, že v pøedstavení
pøeskoèila tøi stránky textu. Všichni herci
zùstali štajf, nápovìda listovala v textu tam
a zpátky, ten, co se mìl za ty tøi stránky
probrat, už byl najednou probranej... ti, co
tam na jevišti podle textu mìli být, ti tam
samozøejmì ještì vùbec nebyli... prostì
všichni herci dokonale zmatení... A Maru
v klidu odøíkala svùj monolog, vrátila se do
zákulisí, my na ni šeptem: Je to dobrý, nikdo
nic nepoznal! A ona: A co jako...? Vùbec
netušila, že nám role takhle pokrátila...

Jednou se nám ji podaøilo s Janou, mojí
sestrou, pìknì vytoèit. Maruška hrála kuchaøe
a na zástìru si dala nìco jako øád zlaté vaøeèky
a pìknì se s tím chlubila. My šly na pøedstavení

jako divaèky, nastrojily se,
našly jsme po našem dìdovi
rùzná vyznamenání, sokolský
a ještì jiný, navìsily jsme si to
na prsa na veèerní šaty a byly
jsme krásnì vyšperkovaný. 

A vyrazily jsme do zákulisí,
abychom pozdravily herce.
Když jsme na Marii otevøely
kabáty a ona naši výzdobu
vidìla, zaèala do nás bušit
a strašnì nás znectila...

Jarka Èeòková: Maruška hrála
vlastnì ve všech hrách
porevoluèní historie divadla.
Nechybìla v žádné.

V osmdesátém devátém jsme
zaèali hrát Dvì Maryèky,
v sokolovnì se odehrálo ètyøi
pìt pøedstavení a konèilo se,
tam se vešlo dost lidí, takže nás
všichni shlédli a hotovo. Hrála
úžasnì, do rolí se dokázala

vžít. A její role bývala velice výrazná, že jsem
mìla mindrák vylézt po ní na jevištì. Lámala
jsem si hlavu, jak to zahrát, abych vedle ní taky
nìjak zaujala. Sotva se objevila na jevišti, lidi se
zaèali smát. A Jirka Hanuš si z ní vždycky dìlal
legraci, že ji autoøi hry musí znát osobnì,
protože role jí vždycky sedí na tìlo...

Krásná byla ve høe Rodina je základ státu,
vzpomínáte? (Dìj v krátkosti objasnit asi ani
nejde, ale pøesto: vše se toèí okolo lékaøe jedné
londýnské nemocnice, který se chystá na
dùležitou pøednášku, co mùže znamenat
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nejdùležitìjší krok v jeho kariéøe, když k nìmu
vpadne Jane, zdravotní sestra a jeho bývalá
milenka, a David se dozví, že má osmnáctiletého
syna, který si ho nesmírnì pøeje poznat... pøímo
hystericky veselá komedie plná vtipných scén...)
Jednak to bylo z lékaøského prostøedí, jednak si
všichni své role skvìle užili a Maruška aspoò
vìdìla o èem hraje...

Ty správné role každému pøidìluje režisér? 
Josef Jirátko: Když role rozdìloval Láïa Køíž,
vìdìl pøesnì, koho tam chce. Když se
rozmýšlíme nad rolemi s Petrem Píšou, nechá si
trochu radit ode mì, kdo by se na co hodil.
Pravda je, že Petr zase dokáže z lidí vytáhnout
nìco navíc a jinak, on jako hudebník dbá hodnì
na intonaci, a to je strašnì dùležité. Nesmí se to
odrecitovat, nesmí se mluvit moc rychle, musíte
herci rozumìt a herec se musí hýbat. Každý z
režisérù nám dal nìco jiného. Láïa Køíž nás
nauèil stavìt oblièejem k jevišti, Petr Hanus nás
rozpohyboval, Petr pøidal intonaci a výslovnost.
A o tom to asi je, že je dobré vystøídat režisérù
víc. Režie není jednoduchá, já bych se na to asi
necítil. Režisér musí mít nápady, jak scény
ztvárnit, aby celá hra zaujala, aby to o nìèem
bylo a diváka pøekvapovalo... 

Když vezmete loòskou hru Rajèatùm se letos
nedaøí – po pravdì – dìj celkem o nièem
podstatném – ale ty postavy  tam zaènou být

zajímavé, když jim nìco dá herec a nìco režisér
a výsledek vypovídá o téhle spolupráci... Právì
ty tøi ženský – a jednu z nich Marie skvìle
zahrála, ty tøi drbny z venkova, byly nádhernì
pøesvìdèivé...

Jarka Èeòková: Právì v téhle høe mì to moc
bavilo, Maruška s paní Køížovou umìly první
a dokonale texty, jako obvykle, vždycky skvìle
pøipravené. Ale Maruška se mì jednou
s leknutím ptala tìsnì pøed vystoupením: Ty
vole, jakže se já vlastnì jmenuju?

Eliška Adamová: Jména, zvláštì anglická, èi
cizokrajná, se tìžko pamatují, vždycky si musím
pøipravit nìjakou mnemotechnickou pomùcku...
jinak to pletu. Po Rajèatech se mi loni moc
líbilo, jak mi Marie rozhoøèenì vykládala, že ji
po pøedstavení potkala známá a smála se: No,
bodej� bys nehrála perfektnì, vždy� ani nemusíš
hrát, to jsou baby pøímo ze života. No øekni,
cožpak já jsem nìjaká drbna???

Hanka Hanušová: Ale na co budu s Maruškou
vždycky nejradši vzpomínat...Vìtšina
divadelního spolku chodila k nám do vinárny na
Silvestra. A ona si vždycky vzala zástìrku a
ukazovátko a mìla na plakátku písnièku s
obrázky, Jirka hrál a ona nám ukazovala a my
všichni zpívali... úžasná legrace. Prostì
sprostonárodní písnièka. Takových písnièek je

víc, ale ne každý je umí
pøedzpívávat a ne každý taky
mùže z pusy vypustit sprostý
slovo, aby to znìlo jak náleží
pøiléhavì...
Paní Jirátková: Vzpomínám, jak
po premiéøe slavili v hospodì a
taky tam sedì l i  l id i  z
Westinghouse se starostou. Bylo
to po Vraždách a nìžnostech. A
po veèeøi došlo na Ještìøici
(oblíbená píseò s dvojsmyslnými
peprnými výrazy). A Maruška
zaèala zpívat a tancovala... a
všichni na nás koukali s otevøenou
pusou. Pak za námi pøišel starosta:
Co mi to dìláte!? Oni to chtìli
pøeložit! Mùžete mi øíct, jak jim
nìco takového mám pøekládat?

Já mám taky hezkou vzpomínku, øíká Eliška
Adamová. Kdysi – to je tak dávno, že jsem ještì
hrála princeznu v bílých šatech - a ještì takovou
rozmazlenou a protivnou. Maruška jako
kuchtièka mi pøinesla pohár i se šlehaèkou. A já
do nìj plácla – pravda, trochu víc než pøi
zkouškách – A nechci! – a ta šlehaèka ji poøádnì
pocákala v oblièeji. No, nìco velmi
nelichotivého na mou osobu procedila mezi
zuby, ale já to v zápalu hraní moc nevnímala.
Pravda je, že Marie nikdy pro slovo daleko
nešla, ale taky to od ní nikdo nebral ve zlém, ona
se zlobit neumìla. 

Teï teprve se mùžu pøi vzpomínce na Marii
trochu usmát, øíká Hanka Hanušová. Urèitì by
si to tak pøála... ale... když se s nìkým scházíte
dvakrát v týdnu pùl roku, na zkouškách, pøi
pøedstavení a zažíváte spolu hodnì emotivní
chvíle, v šatnách se probírají rodinné vìci,
starosti, bolístky, radosti... je to prostì takové,
jako když vám odejde nìkdo hodnì blízký.

Hluboètí herci si rozdávají scénáø se svými
budoucími rolemi na letošní divadelní sezónu.
Život jde dál, co nadìláme, takový prostì je. Ale
èasto opakovaná pravda, že nikdo není
nenahraditelný, se našim hercùm nezdá. Podle
nich to pravda není. Ještì to bude smutné, až
pøijdou do divadelní šatny, sejdou se na
brigádì, vzpomenou na stará pøedstavení...
Tohle léto se bohužel tam nahoøe v èeském
hereckém nebi potkalo víc tìch, kteøí divadlo
milovali, kteøí nám byli milí, po kterých zùstane
prázdno a po kterých se bude hodnì stýskat.

A� to byl pan Smoljak, Vladimír Dlouhý, Jiøí
Holý  anebo naše Marie Prokešová. Budou nám
chybìt, i potom, co ta nejhorší bolest pøebolí
a pøi vzpomínce se pøece jen budeme moci
usmát... 

Všechny nás jednou potká bolest z odchodu
blízkého èlovìka. Možná proto bychom se mìli
tady a teï snažit, aby náš odchod bylo to první
a jediné, co ty druhé zarmoutí...

Vzpomínali a vzpomínat budou: 
Marie Køížová, Jarka Bìhounková, Eliška
Adamová, manželé Jirátkovi, Hanka Hanušová,
Jarka Èeòková, Miroslav Èenìk... a další

Dvì pozvánky...

Sportovnì relaxaèní 
odpoledne pro seniory

Hluboètí baseballisté se spoleènì s domovem dùchodcù U zlatého
kohouta snaží již tøetím rokem nabídnout aktivní odpoèinek nejen
seniorùm z Hluboké. Akce má výstižný název seniorské odpoledne a
jejími hlavními organizátory jsou David Š�astný za Sportovnì
relaxaèního areál Hluboká nad Vltavou a Jiøí Slepièka za hlubocký domov
dùchodcù U zlatého kohouta.

V tomto roce probìhlo již jedno seniorské odpoledne se zastoupením
domovù dùchodcù z Hluboké nad Vltavou, Dobré Vody, Hvízdala a ze
sídlištì Máj. Bìhem dne nechybìly jak sportovní aktivity, tak kulturní
vystoupení v podání harmonikáøe a pøíjemného obèerstvení.

Zájem o akce v podobném duchu je u seniorù èím dál tím vìtší a my
s radostí sledujeme, jak i v pozdním vìku je možné aktivnì sportovat
a bavit se. Podzimní seniorské odpoledne probìhne ve Sportovnì
relaxaèním areálu Hluboká 23. záøí a všichni senioøi jsou srdeènì zváni! 
Více informací o odpoledni vám rád poskytnu na telefonu 723 584 866.

Spolu to dokážeme 

Tento rok baseballový klub T.J. Sokol Hluboká nad
Vltavou spoleènì s katedrou Výchovy ke zdraví uspoøádá
již tøetí roèník akce s názvem Spolu to dokážeme. 

Jde o akci se zamìøením na integraci mentálnì
postižených obèanù do spoleènosti prostøednictvím

kontaktu s dìtmi. Dìti ze základních škol mohou strávit odpoledne s
postiženými kamarády a spoleènì plnit øadu zajímavých úkolù. Doposud
se akce vždy konala u Loveckého zámeèku Ohrada, v tomto roce se však
pøesune do Sportovnì relaxaèního areálu Hluboká nad Vltavou. 

Letošní Spolu to dokážeme probìhne 13. øíjna a zúèastní se dìti ze ZŠ
Hluboká nad Vltavou a mentálnì postižení obèané z celých jižních Èech.
Pokud se budete chtít dozvìdìt o této zajímavé akci více, sledujte v záøí
www.areal-hluboka.cz èi volejte na 723 584 866.

David Š�astný, Sportovnì-relaxaèní areál Hluboká nad Vltavou
Hluboká nad Vltavou o.s.
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Baseball & Softball club, Sokol Hluboká nad Vltavou

Mezinárodní hry pøátelství mužù 2010

Po tøech letech se opìt radují hluboètí z vítìzství na domácím turnaji!

1. Sokol Hluboká  2. Hungary  3. Apollo Bratislava  4. Tempo

Praha  5. Tøebíè Nuclears  6. Erd Aeros
I pøes první nepovedený zápas (prohra 0:6 proti pražskému Tempu) se
hlubockým podaøilo získat vítìzství na Mezinárodních hrách pøátelství
2010. Prvním krokem byl otoèený sobotní zápas s Tøebíèí, která
nasadila na kopec Honzu Urbánka. Ten svižným fástem držel
Hlubokou pevnì ve svých rukách. Stejnì tak i domácí
nadhazovaèi David Lukáš a následnì David Š�astný drží
tøebíèský útok v rozumných mezích. V 6. a 7. smìnì se u Honzy
projevila únava a po nìkolika chybách v tøebíèské obranì
stahuje Radek Drmota úspìšným a velice dùležitým odpalem
dva bìžce a skóre je srovnáno 4:4. Dveøe do semifinále jsou
otevøeny. Zápas konèíme vítìzstvím 5:4 a postupujeme jako druzí ze
s k u p i n y  A  d o
semifinále pro
Apol lu .  Nedì ln í
semifinále zahajuje na
kopci Jakub Janda.
Opìt se dostáváme
pod tlak a první èást
zápasu prohráváme.
Nicménì se nám
podaøí i tento zápas
nádhernì otoèit a
støídající nadhazovaè
Josef Novák již
nedovolí další zmìny
ve skóre. Tím se nám
tedy otevírá i poslední
pomyslná brána do
finálového zápasu,
který se odehrál
zhruba 2 hodiny po ukonèení tohoto nároèného semifinále.

Energie na rozdávání nikdo z hráèù moc nemá, nicménì jdeme do tohoto
posledního zápasu naplno. Tentokrát proti národnímu týmu Maïarska.
Hned v poèátku zápasu dostáváme dvojici bodù, které pøicházejí po
nìkolika našich chybách, metách zdarma a odpalech Maïarù.
Opìt tedy musíme bojovat o otoèení zápasu. Dùležitým faktem
bylo, že støídající nadhazovaèi Josef Novák a David Š�astný
nepustí maïarský tým k žádné vìtší útoèné akci. Od poloviny
zápasu zaèíná docházet úvodnímu maïarskému nadhazovaèi dech
a naši pálkaøi dostávají obranu soupeøe pod tlak. V nìkolika
následujících smìnách støídá maïarský trenér pìt nadhazovaèù.
Žádný však nedokáže zastavit útok domácích Kardinalù. Pøed
poslední smìnou je skóre 5:2. V sedmé smìnì pøidáváme
zdecimovaným Maïarùm dalších 7 bodù a koneèný výsledek
finálového zápasu je 12:2.

Dìkuji všem hráèùm a pracovníkùm v areálu za pomoc pøi
uspoøádání turnaje. Také dìkuji a gratuluji domácím hráèùm k
pøedvedenému výkonu.

Michal Pirgl 
    

A-tým základní èást zvládl

Mužský tým se po úspìšném tažení základní èástí podívá do
play-off Èeskomoravské ligy z výhodné ètvrté pozice.

Jihoèeští zástupci v Èeskomoravské lize si po minulém víkendu
mohou oddychnout. Po sobotním dìlení bodù v Tøebíèi (6:7 a 8:5)
a nedìlní výhrou nad Kotláøkou "B" (3:2) se na kontì Kardinálù
objevila pøíjemná èíslovka v kolonce výher – 14. Díky dobrému finiši a
širšímu kádru se týmu Michala Pirgla podaøilo obhájit dùležitou ètvrtou
pøíèku, která  zajiš�uje nejen postup do playoffových bojù, nýbrž i
poskytuje výhodu domácího prostøedí.

Hlubocký kádr si v následujících dnech odpoèine a nabere síly po
dlouhém baseballovém období, které od bøezna drželo hráèe na høišti každý

víkend. Po pauze se tým
pøedstaví na Mezinárodních
letních hrách pøátelství, po
turnaj i se rozjedou
poslední pøípravy. 

Na vrchol sezóny se místní fanoušci mohou tìšit od 28.srpna, kdy se na
Hluboké pøedstaví pražský Sabat. Pražský tým má letos od Hluboké dvì
pøesvìdèivé porážky, ovšem výsledky jarních zápasù jsou již minulostí

a tak se dá oèekávat silný a motivovaný soupeø. V sérii na tøi
vítìzství má Hluboká výhodu domácího prostøedí v prvních dvou
zápasech.Pokud by se Hluboké podaøilo v sérii zvítìzit, postoupila
by do semifinále ÈML, které se hraje od 18.záøí.     Jakub Janda

Druhé místo pro Hlubocké žáky 

a jejich pomocníky

Letošní prázdniny zahájili hluboètí žáci trochu netradiènì oproti pøedešlým
létùm. Místo turnaje v Itálii se zúèastnili domácího
turnaje, který se konal 2. – 4. 7. 2010. Prvního turnaje,
který rozjíždí hry pøátelství na Hluboké. Poèasí vyšlo
pro koupalištì parádní, pro baseball možná až pøíliš
horké, ale všechny týmy se s tím vypoøádali bravurnì.

Na Hluboké stále bojujeme s nedostatkem hráèù na
zápasy a turnaje. I pøes to že Aleš rozesílá zprávy o
zaèátku zápasù, turnajù a obèas i tréninkù, stále jsou
tací, kteøí nemohou na tuto sms odpovìdìt, i když staèí
pouze jedním slovem ano, nebo ne. Tímto dìkuji tìm,
co odepisují a zamezují tomu, co se stalo na tomto
turnaji. A to, že bylo málo nahlášených hráèù na tak
pøedem hlášený turnaj a všichni víme, že v sedmi se
baseball hraje špatnì. Proto si Aleš na turnaj pozval
Jirku Císaøe ze Zlivi a pár hráèù z Døítnì (jejich sestava
se v prùbìhu turnaje promìnila, a nìkteøí pøišli i ve
všechny tøi dni). Proto se na soupisce objevilo i více jak
15 hráèù najednou a nebyla tedy možnost, aby si
všichni zahráli vždy celý zápas. Výhodou pro trenéry

pøi takovém poètu hráèù je, když nevidí coach snahu a zájem o hru, snadno
se pak støídá, nebo se nasadí do hry ten hráè, který má o zápase pøehled a
je souèástí hry, i když sedí na støídaèce. Hráèi Døítnì se ukázali v parádním

svìtle, a pøes to, že zaèali hrát pøed tak
krátkou dobou, rovnají se úrovní
ostatních dlouho hrajících žákù
a nìkteré i pøedèí.    

Do turnaje vstoupil jihoèeský mix
vítìznì. V pátek pod dohledem Radka
Drmoty, kterému patøí naše podìkování,
Hluboká porazila Spálené Poøíèí. 

I když celý zápas Hlubocký tým
prohrával, zanechal Ráïa chladnou
hlavu a v dohrávce se celému družstvu
podaøilo skóre otoèit a v klidu a
spokojenì si odjet domù odpoèinout na
sobotní boje. 

Sobotní slunce zaèalo svítit už brzy
ráno, a proto už na první zápas bylo
docela horko. Na našich hráèích to bylo
hodnì vidìt. Proti malým, ale šikovným
Maïarùm svádìli rovnocenný boj,
i když jsme mysleli, že to bude
jednoznaèné. Naštìstí to dopadlo dobøe
a posledním strike outem Jirka Císaø
dokonèil jejich dohrávku a vyhráli jsme.

Druhý zápas byl o dost tìžší. Po hodinové pauze se naši žáci rozleželi
a velký útok Tøebíèe nedokázali na pálce oplatit. V dalších smìnách v poli
se jim zaèalo daøit trochu lépe, ale místo na pálce byli už myslí v bazénu,
a protože nepálkovali tak na Tøebíèské Nuclears neuhráli ani jeden bod. Za
tu jednu výhru si ale zasloužili volný vstup do  bazénu a tak nìkteøí se
vyrazili donièit na Hlubocké koupalištì.
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V nedìli nám zaèal den ještì døíve – v osm na høišti. V prvním zápase proti
Orlové opìt naši hráèi nepodali úplnì nejlepší výkon, i když vyhráli. Zato
v druhém zápase proti Brnìnským Hrochùm se jim
nepodaøilo vyhrát, ale zápas vypadal velmi solidnì.
Koneènì se zaèalo daøit na pálce a pole vypadalo
velmi dobøe. Škoda jen té první smìny kdy si
nechali Hrochy utéct daleko a v prùbìhu zápasu už
to nestihli otoèit. 

Za celý turnaj bych chtìla pochválit všechny
nahazovaèe i pøes takové vedro dokázali odházet
parádní výkony. Dokázali i po spoustì nadhozù
trefovat strike zónu a tak umožnit i ostatním
hráèùm v poli aby se ukázali. Ještì u všech bez
výjimky zlepšit pálku a nevidím dùvod, proè by
pøíští turnaj nemohla stát Hluboká na bednì
nejvýše. Milan Maøík

Zde pøikládám èlánek z pohledu Davida Calty,
jednoho z nahazovaèù Hluboké: 

Baseballové hry pøátelství 

Jelikož hráèi baseball Hluboká nebyli schopni na 100 % potvrdit úèast,
vypùjèil si Aleš Jirku Císaøe ze Zlivi a dalších asi pìt hráèù z Døítnì...
V pátek mìl tým Hluboké sraz v 10:00 hodin na høišti. Zaèali jsme
trénovat, a jelikož bylo horko, chodili jsme hodnì pít. V 11:40 hodin jsme
zaèali první zápas na celém turnaji proti Spálenému Poøíèí, který jsme
vyhráli... Podle hlavního trenéra jsou všechny vyhrané zápasy Hluboké nad
Vltavou jen náhoda a nebo štìstí...

V sobotu byl sraz na høišti o hodinu døíve, takže v 9:00 hodin. První
zápas byl proti Maïarsku, který jsme také vyhráli a další zápas jsme hráli
proti Tøebíèi, který jsme prohráli jen kvùli tomu, že polovina hlubockého
týmu nechce hrát a radìji øeší hry na poèítaèi... napø: Metin atd. Po tomto
zápasu se nìkteøí hráèi odebrali na plovárnu a nìkteøí domù... byl to velmi
horký den...

V nedìli jsme mìli sraz zase o hodinu døíve, tudíž v 8:00. První zápas
jsme hráli proti Orlové, kde jsme opìt vyhráli... Druhý zápas jsme hráli
proti Hrochùm, který jsme prohráli... Bylo jasné, že Tøebíè jde do finále
a nevìdìlo se, kdo jde s ní. Tak se šla naše trenérka Kaèenka Winklerù
zeptat a zjistili jsme, že jdeme do finále i my.

V Týmu bylo veliké nadšení, tak jsme si odpoèinuli a zaèali hrát
FINÁLE, které jsme zase proti Tøebíèi prohráli... Ale skonèili jsme na
krásném druhém místì!

Hry pøátelství se všem moc líbily a také nám tam chybìl trenér Milan
Maøík, který je bohužel v nemocnici... dìkujeme rodièùm za fandìní...

 hráè David Calta

Základy baseballového tréninku 

pro rodièe hráèù

Hraje Váš syn – dcera baseball? Mají chu� doma obèas trénovat? Nemusíte
nutnì znát všechna baseballová pravidla a strategie, abyste si s nimi doma
mohli zatrénovat a ukázat a opravit základní baseballovou techniku.
KDY:  pátek 10. 17. a 24. záøí 2010, vždy 16:00 - 18:00, 
CO:
– co trénovat doma a jak
– základy techniky házení a odpalování, kontrolní body, nejèastìjší 
chyby a jak je odstraòovat
– jak se dívat na baseballový trénink a zápas
KDO: zkušení hluboètí trenéøi

Prosím potvrïte Vaši úèast na stastny@hluboka.cz, tel. 723 584 866

Hluboká nad Vltavou o. s.
Obèanské sdružení Hluboká nad Vltavou se vìnuje podpoøe cestovního
ruchu ve mìstì a vytváøí nové zajímavé projekty pro rùzné cílové skupiny
místních obyvatel a turistù. Sdružení úzce spolupracuje s Komisí
cestovního ruchu mìsta Hluboká nad Vltavou, a tak se spoleènì snaží øešit
problémy v oblasti cestovního ruchu mìsta a pøicházet s novými návrhy na
zmìnu èi zlepšení souèasné situace.

Hluboká nad Vltavou o.s. bylo založeno skupinou lidí zabývajících se
problematikou cestovního ruchu již nìkolik let. Pøedsedou sdružení je

David Š�astný ze Sportovnì
relaxaèního areálu a dalšími èleny
jsou ètyøi místopøedsedové,
Lenka Havlová z RRC Hluboká
nad Vltavou, Ladislav Pokorný a
Martin Švihel ze Zoo Ohrada,
Zdenìk Pikl z Divadla Hluboká.

Pro rok 2010 si sdružení
vytyèilo nìkolik cílù:

1) Vytvoøit informaèní materiály
o kulturních a sportovních akcích
v obdobích jaro– léto a
podzim–zima, kde budou moci
turisté najít všechny kulturní èi
sportovní akce ve mìstì Hluboká
nad Vltavou v daném období. 

2) Pøipravit seznam cca šesti tradièních akcí mìsta Hluboká nad Vltavou
a pokusit se pro nì zajistit finanèní prostøedky z grantových programù pro
rok 2011.
3) Navrhnout možnosti vylepšení znaèení ve mìstì (dopravní, pìší, cyklo).
4) Pøipravit projekt pìší stezky na pravém bøehu øeky Vltavy (za mostem).
5) Realizovat informaèní systému Jihoèeského kraje v informaèních
centrech a dalších zajímavých místech cestovního ruchu v jižních Èechách.
6) Sbírat podnìty pro zlepšení situace cestovního ruchu v Hluboké nad
Vltavou.

Pøevážná vìtšina z uvedených aktivit je již realizována, nebo se právì
pøipravuje. V dalším èísle Hlubockého zpravodaje vás budeme informovat
o zajímavých projektech, které jsme již dokonèili, èi které jsou tìsnì pøed
realizací.

Pokud máte jakýkoli návrh èi pøipomínku v oblasti cestovního ruchu
v našem mìstì, budeme velmi rádi, pokud nás zkontaktujete na emailu
stastny@hluboka.cz.

David Š�astný, Sportovnì-relaxaèní areál Hluboká nad Vltavou

T– ball pro všechny kluky i holky

Slyšeli jste už o baseballu èi softballu a rádi byste je vyzkoušeli? Potom je
kroužek T-ballu právì pro vás! T-ball je prùpravná hra pro baseball
a softball urèená pøedevším dìtem. Díky zjednodušeným pravidlùm
a umìlému stativu nahrazujícímu živý nadhoz dokáže odpálit každý hráè,
a proto je hra stále živá a zábavná! Bìhem jednoho zápasu každý z týmu
háže, pálí, chytá a bìhá po metách. Nudit se tedy pøi T-ballu urèitì
nebudete. Pøijïte si vyzkoušet nejrychlejší šachy na svìtì a získat
kamarády z vašeho nového týmu! V T-ballových týmech hlubockého
baseballového klubu pod Sokolem Hluboká nad Vltavou mohou hrát
všechny holky a kluci od 5 ti do 10 ti let. Trénovat je možné na základní
škole v Hluboké, pøímo v baseballovém klubu a na nìkolika základních
školách v Èeských Budìjovicích.

Pokud budete mít o nový kroužek T-ballu zájem, kontaktujte našeho
koordinátora Petra Požárka, který vám sdìlí všechny možnosti tréninku:
pozarek@adrenalin-hluboka.cz, 722 003 403.

David Š�astný, Hluboká Baseball and Softball Club

Baseballisté Sokola Hluboká 

v play off Èeskomoravské ligy

Baseballisté Sokola Hluboká budou zaèátkem záøí bojovat o postup do
baráže o èeskou baseballovou extraligu. V základní èásti skonèili na tøetím
místì a nastoupí tak proti soupeøi z druhého místa èeskomoravské ligy. 

V prvním kole se hluboètí utkají s týmem ze Šumperku, který se umístil
na druhém místì. K prvnímu zápasu nastoupí již o víkendu 28. a 29. srpna.
Odveta se odehraje v Šumperku  o týden pozdìji. Vítìz tøech zápasù z této
série postupuje do bojù o extraligu s posledními dvìmi celky z extraligy.
Pøijïte také podpoøit hlubocký baseball!

David Š�astný, Hluboká Baseball and Softball Club
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Proè bychom se netopili
aneb bavoroviètí hasièi na vodì již popáté

Odehrálo se Léta Pánì 2010, od pátku 18. èervna do nedìle 20. èervna.

I letos jsme se rozhodli uspoøádat stejnì jako v uplynulých letech soustøedìní
na Vltavì. Tentokrát jsme radìji zvolili mìsíc èerven, ale ani nyní na nás
poèasí moc vlídné nebylo. Rodièe s dìtmi svoji úèast odvolali (nechtìjí
onemocnìt pøed dovolenými), nìkdo mìl ve stejném termínu i jinou
neodkladnou akci, a tak nás zùstalo jen 10 dospìlých  a 3 dìtièky – ještì
pøedškolní.

Výprava zaèala v pátek odpoledne odjezdem 8 osob do kempu ve Vyšším
Brodì. Ráno nás již tradiènì probrala vynikající a vydatná slepièí polévka s
kuøetem. Než jsme posnídali, dohledali nás zbylí úèastníci s dìtmi a mohli
jsme vyrazit. Obsadili jsme 2 rafty a jeden borec nás jistil z pevniny – v
nohách má snad tisíc mil... Voda pìknì tekla a tak cesta ke kempu Vltava
rychle ubíhala. Pracnì jsme vyhledali trochu ménì mokré místo na postavení
pøístøeškù a rozdìlání ohnì a po usušení svrškù (i spodkù) jsme poveèeøeli
opeèené uzeniny a po krátkém posezení pro nás nebyl problém usnout.

V nedìli ráno nám šéfkuchaøi pøipravili hrachovou polévku pro zmìnu také s
kuøetem. Dle potøeby byla strava prokládána vynikajícími klobáskami a tak si na
hlad nikdo nemohl naøíkat. Posilnìni snídaní jsme nasedli na rafty a vydali se na
cestu do Èeského Krumlova. Právì vèas, abychom se mohli zúèastnit ukonèení
Krumlovských slavností pìtilisté rùže. Z Èeského Krumlova nás už opìt dopravila
hasièská Avie do Boršova nad Vltavou, kde jsme vrátili vypùjèené rafty a cestou
k domovu jsme proti podpisu pøedávali nepoškozené úèastníky zájezdu jejich
rodinám. SDH Bavorovice

UPOZORNÌNÍ!!!

Všechny pøíznivce našeho bezinkobraní 

a bezinek vùbec upozoròujeme na dozrávání tìchto našich oblíbených

èerných plodù. Tøetí roèník Bavorovického bezinkobraní se

uskuteèní dne 8. øíjna 2010 v Bavorovické hospodì cca od 18,30

hodin.

Výstava v Budìjovicích
Milan Binder, autor knihy Když století mìstem proletí, neboli porovnání starých
a nových fotografií z našeho mìsta, pøipravil novou výstavu v èeskobudìjovické
radnici. 

Srdeènì všechny zve na výstavu 30 let mìstské památkové rezervace

Èeské Budìjovice, která se uskuteèní ve výstavní síní èeskobudìjovické

radnice od 26. srpna do 16. záøí. Uvidíte 33 porovnání fotografií Karla

Kakušky se souèasným stavem. Každé porovnání je doplnìno textem od

Jana Schinka. Autor si myslí, že Vás pøekvapí, k jakým zmìnám za zhruba

18 let ve mìstì došlo...  þþþ
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PANORAMA 

Biograf
Pátek a sobota 3. a 4. záøí – Sex ve mìstì 2.
USA 2010. Komedie. Zábava, móda, pøátelství.
Po dvou letech další pøíbìhy ètyø kamarádek... 
Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall,
Kristin Davis. Režie: Michael Patrick King.
Pøístupný – èeské titulky. 

Støeda 8. záøí – Padlé osudy. Tádžikistán
1985. Dokument. Režie: Soleron Dorenskan.
Pøístupný.

Pátek a sobota 10. a 11. záøí – Agora. USA
2010. Historický/dobrodružný. Píše se rok 391
a Egypt je pod nadvládou Øíma. 
Hrají: Ráchel Weisz, Max Minghella, Oscar
Isaac. Režie: Alejandro Amenábar. Pøístupný.

Støeda 15. záøí – Osudové chvíle. Polsko 1981.
Dokument. Režie: Jazsek Robinski. Pøístupný.   

Støeda 22. záøí – Kajínek. ÈR 2010.
Drama/akèní. Pøíbìh inspirovaný podle
skuteèné události...  Hrají: Konstantin 
Lavronenko, Tatiana Vilhelmová, Michal
Dlouhý. Režie: Petr Jákl ml. 
Pøístupný od 12 let – èeské titulky. 

Sobota 25. záøí – Poèátek. USA 2010. Sci-fi/
drama/ mysteriózní. Má vzácnou schopnost –
krade tajemství z podvìdomí... Hrají: Leonardo
diCaprio, Joseph Gordon – Levitt, Ellen Page.
Režie: Christopher Nolan.  Pøístupný od 12 let –
èeské titulky.

Støeda 29. záøí – Rozlehlé plánì. Uzbekistán
1982. Dokument. Režie: Abardžan Mogahleš.
Pøístupný.

Zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin.

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ

úterý 21. záøí – Shrek: Zvonec a konec. USA
2010. Rodinný. Co se stalo se zlobrem? Pøijïte
a uvidíte!!! 17.00 hod. 
Režie: Mike Mitchell. Èeský dabing!!

Komorní scéna
Ètvrtek 2. záøí – Cestujeme... poznáváme... 
po Kalifornii nás provede J. Kubešová
18.00 hod.  Zasedací síò MÚ

støeda 8. záøí – Cestujeme... Po Kalifornií nás
provede J. Kubešová. 17.00 hod. Zasedací síò
MÚ.

Pátek 17.  záøí –  Filmový festival Voda –
moøe - oceány. 9.00 – 23.00hod.  

Sobota 18. záøí
 Slavnost vína 

námìstí ÈSLA Hluboká nad Vltavou

9.00 – 22.00 hod.   5.000 litrù burèáku,

degustace vína, prùvod mìstem,

staroèeský jarmark, kulturní program

pro celou rodinu, obèerstvení...

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE

VÝSTAVY

O stálá expozice: Alšova jihoèeská galerie
v Hluboké nad Vltavou, Gotické umìní /
Malíøství a sochaøství, Èeské sochaøství 
20. století, Flámské a holandské malíøství
16.–18.století
O do 5. 9. Karel Zlín / RETROSPEKTIVA
– obrazy, sochy, kresby, grafika. Velká
retrospektivní výstava významného èeského
autora starší generace (*1937), žijícího od
roku 1976 ve Francii (Paøíž).
O 18. 9. – 31. 1. 2011 Pøírùstky AJG
v období let 2000-2010. Kurátor výstavy /
Mgr. Vlastimil Tetiva, Mgr. Martin Vanìk,
Mgr. Hynek Rulíšek. 
Slavnostní zahájení výstavy 18. 9. / 11:00.

POØADY

54. Hudební léto Hluboká® 2010
2. 9. / 19:00  Blue Effect / Radim Hladík

Wortnerùv dùm AJG v È. Budìjovicích
2. 9. – 29. 8. Richard Konvièka. Konvièkovy
obrazy pøedstavují zlomky konkrétních
zážitkù, které se volnì mísí s širší strukturou
opakovaných motivù, vztahujících se
k souvislejší niti jeho životních situací. 
Kurátor výstavy / Mgr. Vlastimil Tetiva
Slavnostní zahájení výstavy 2. 9. / 17:00

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni 
stálá expozice: Mezinárodní keramická
sympozia. 
1. 5. – 30. 9. Ústí nad Labem +  továrna
Èeský porcelán v Dubí u Teplic  
31. 7. – 30. 9. Pavel Drda, Ludmila
Kovaøíková

Výstavní sály otevøeny dennì /
Hluboká nad Vltavou / Alšova jihoèeská
galerie /duben – øíjen 9.00 – 18:00
È. Budìjovice/ Wortnerùv dùm/ 9:00 – 18:00 
Bechynì / Mezinárodní muzeum keramiky /
otevøeno dennì / 9:00 – 12:00 a 13:00–17:30

Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG. 
Zmìna programu vyhrazena!

Pozvánka:

Richard Konvièka obrazy / kresby

Kurátor výstavy: Mgr. Vlastimil Tetiva

ve spolupráci s Richardem Konvièkou

Technická pøíprava a realizace výstavy: 

J. Marhoun. J. Mazanec, P. Berkovský.

J. Novotný. K výstavì je vydán katalog.
OO Richard Konvièka se narodil 30. 4. 1957
v Praze. Studoval na Akademii výtvarných
umìní v Praze, v ateliéru prof. Jana Smetany
(1977 – 1983). Do vývoje Konvièkovy tvorby
významnì zasáhl delší pobyt v USA (1990).

Setkání s natolik odlišným svìtem vyvolalo
k novému životu dìjovost jeho starší tvorby.
Obrazová plocha se plní záznamem pøíbìhù,
evokující souèasnou civilizaci. 

Autor uspoøádal již témìø pìt desítek
samostatných výstav, jeho obrazy a kresby jsou
zaøazovány do významných pøehlídek
souèasného umìní v celostátním i evropském
mìøítku. Svými díly je zastoupen v témìø všech
státních galeriích ÈR, v soukromých sbírkách
u nás i v zahranièí. 

Výstava obrazù a kreseb akad. malíøe
Richarda Konvièky pøedstavuje jeho tvorbu
v rozpìtí posledních ètyø let (2007 – 2010). Je to
ucelený konvolut, kde se nakonec promítají
všechny peripetie dosavadní tvorby Richarda
Konvièky. 

Stìžejní èást tvoøí malby z volného cyklu
Benátský chodec (a pøíbuzné okruhy), doplnìné
o další exponáty, volnì navazující na autorovu
pøedchozí tvorbu (a to jak po stránce výtvarné,
tak i tematické).  Nìkteré námìty se promìòují
v inovovaných variantách, nìkteré zmizely, jiné
vznikly. Proces, který se zde odehrává, vede
k nové organizaci plochy, k »inovaci« výtvarné
taktiky ve høe barev a tvarù. Richard Konvièka
nespolupracuje s Alšovou jihoèeskou galerií
poprvé. V roce 1985 se uskuteènila vùbec jeho
první samostatná výstava, kterou mu tato
instituce realizovala na Malé scénì DK ROH v
Èeských Budìjovicích. Jednalo se o 19
velkoformátových kreseb. 

A také prostøedí Wortnerova domu není pro
autora neznámé. Pøed ètrnácti lety, v roce 1996,
se zde pøedstavil tvorbou z let 1900 – 1996. Od
té doby se jeho tvorba opìt kvalitativnì
posunula dopøedu. Na povrchu pláten
Konvièkových obrazù se odvíjí sled pikturálních
událostí. Chromatické vztahy, dynamický vývoj
znaku, støídmá textura barevné matérie, stékání
barvy, haptické a materiální zásahy do malby,
pøedstavují v základu podstatu obrazové
kompozice, øešené èasto na dualitì horizontály
(klid) a vertikály (pohyb). 

Malíøské gesto, vizuální znak, vybudovaný s
jeho nezamìnitelnou kresebnou dikcí, barevná
vitalita, vyvolávají koherentnì emocionální
a intelektuální složku. V jeho obrazovém
a kresebném svìtì se neobjevují žádné zásadní
alternativy, žádná východiska.  Lidská anatomie
je deformována na podobu základního znaku,
lidská schopnost uvažovat, je naznaèena dìním
okolo. Je tu výraz nebo zase jeho naprostá
absence (nìkdy se pohybuje až na hranici
abstrahované podoby). Divák se tak ocitne pøed
mnoha variantami kompatibilních systémù
(pøíbìhù), jejichž juxtapozice vede pøímo
k porovnávání jednotlivých realizací. 

Vlastimil Tetiva

GALERIE KNÍŽECÍ DVÙR
sobota 4. záøí 2010 v 16 hodin

vernisáž výstavy
Olga Vychodilová (grafika)

HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ Èíslo  9. Z áøí  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.

Strana 26 Hlubocký zpravodaj | záøí 2010






