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Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. j anpirgl. net.
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h ÚVODNÍK h
Co mnì kdy pøekvapilo
Prahy vrátil døív, než se èekalo, sedl si a ten obìd si s námi dal.
Samozøejmì, že toho bylo mnohem víc, než vám dnes vypíšu.
Pøekvapilo mnì, že jeleni nemají kondièku, protože když jsem je
Ovšem nìkterá pøekvapení, zvláštì ta intimnìjšího charakteru si
slyšela dýchat ètyøi metry ode mnì (utíkali vyplašení støelbou
nechám pro sebe, nedìste se. Na nìkterá jsem samozøejmì už dávno
lovcù do kopce) funìli hùø než astmatik ve ètvrtém patøe.
zapomnìla a nìkterá pøekvapení nestála vùbec za nic.
Pìt minut potom, co se mi narodila holèièka, mne pøekvapilo,
Ale pár jich bylo takových, která nezapomenu nikdy.
jak je dokonale utvoøená, nepláèe, vážnì se mi dívá do oèí a má
Tak napøíklad: Když mi byly asi ètyøi roky a dìlala jsem si hlemýždí
krásnì dlouhé øasy. Pøekvapilo mnì, že jsem zažila revoluci
školku, pøekvapilo mnì, že hlemýždi po sobì nechávají støíbrné
a pøekvapilo mnì, že v té dobì na sebe byli lidi slušní a hodní
cestièky, a i když jsou pomalí, jsou vlastnì rychlí, protože se mi
a vypadalo to, jako by všichni v republice k sobì nìco hezkého
rozprchli. Když jsem jako velmi neposedné dítì mamince spadla ze
cítili. Pøekvapilo mnì, že po tøicítce už nemáte tìch 55 kilo, co jste
stavidel do rybníka, pøekvapilo mnì, že do vody skoèila i se dvìma
mìli do tøicítky. Pøekvapuje mnì poøád, že rozum a pocity máte
bandaskami borùvek a breèela celou cestu domù a kvùli borùvkám
vlastnì poøád stejné, a je vám rok, pìt nebo skoro padesát.
to nebylo. Ve školce mì pøekvapilo, že dobøe kamarádit se dá i s
Pøekvapilo mnì, že syna, kterého vám vezmou na Karlovu
klukama. Pøekvapilo mnì, že mùj první pes, takový srandovní
univerzitu, vám po pùl roce vyhodí ze školy, protože neudìlá
voøíšek, umìl šplhat pøes drátìný plot. Žádný z pozdìjších
zápoèet, kterým prosejí tøi ètvrtì roèníku – a nikomu nedají šanci
èistokrevných už tohle neumìl. V první tøídì mì pøekvapilo, že
na opravu. Mrzí mnì, že se mi zdá uvìøitelné, že vysoké školy si
nìkterá slova se píší jinak, než se vyslovují (méno, dycky, vopice...)
takto snadno pøivydìlávají financemi z kapes studentù i pøíspìvku
Pøekvapilo mnì, že málokterý z dospìlých je slušný, hodný a nelže,
státu a bez skrupulí se zbavují tìch, které by ve vyšším roèníku
když jsme celé dìtství k témuž vychováváni. Pøekvapilo mnì, že se
kapacitnì nemohli vyuèit. Pøekvapilo mnì, že pedagogùm nevadí
mùžete ztratit v poli s kukuøicí, a že je to dost nepøíjemný pocit.
morální škody páchané v duších tìch ještì naivních dìtí i rodièù.
Pozdìji ve škole mì ještì pøekvapilo, že nìkteré kamarádky jsou
Nepøekvapilo by mnì, kdyby to Karla IV. taky mrzelo, a kdyby
velmi falešné. Zhruba pøed maturitou mì pøekvapilo, že není jen
shora zaøídil, aby se naše školství, zdravotnictví a politika zmìnilo
problém si najít kluka, ale ještì horší problém mùže být se ho zbavit.
hlavnì morálnì – a nikoli za pomoci financí, jak si vìtšina uvnitø
Pøekvapilo mnì, že jsem udìlala maturitu a teprve po mnoha letech
tìchto institucí pøeje.
mnì dodateènì pøekvapilo, že jsem nebyla hloupá, jak se nás
Protože už je to dost dávno, kdy mnì pøekvapilo, že peníze
studenty rodièe i všichni profesoøi snažili po celou dobu školy
vùbec – ale vùbec – vážnì vùbec! – nesouvisí s tím
pøesvìdèovat. Pøekvapilo mì, že v práci mùže být legrace a že se
nejdùležitìjším, co k životu potøebujeme. Napøíklad èistým
tam na elektrickém dvouvaøièi dá uvaøit teplý obìd pro dvacet lidí
svìdomím, láskou nebo chutí k jídlu. O zdraví nemluvì.
(když šéf odjede do Prahy). Pøekvapilo mnì, že i když se šéf z té
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Je tìžké rozlouèit se... ... je tìžké øíci sbohem ...

BLAHOPØÁNÍ:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci bøeznu 2011 oslaví významná výroèí

Dìkujeme za projevenou soustrast nad úmrtím
naší maminky
paní Marie Šantorové
a za úèast na posledním rozlouèení

Havlová Františka
Novotný Jaroslav
Snopková Vlasta
Sobolíková Marie
Musil Josef
Šálková Marie
Dvoøáková Marie
Fyrbach Václav

Hluboká
Ponìšice
Bavorovice
Hluboká
Jeznice
Hluboká
Hroznìjovice
Hluboká

92
85
85
85
80
80
80
80

let
let
let
let
let
let
let
let

V mìsíci únoru 2011 oslavili spoleèné výroèí 50 let
»Zlatou svatbu« také manželé M iroslav a Jitka Sýkorovi
z Hluboké nad Vltavou
Do dalších let pøejeme dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Peèenka Petr
Opustili nás
Voráèková Marie
Trávníèek Jan
Lahvièková Marie
Veselá Marie
Šantorová M arie
Honsa Václav
Jelínek Vilém
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rodina Šantorova

Informace pro rodièe pøedškolních dìtí ve vìku 3– 6 let.
Pøijímání dìtí do mateøské školy pro školní rok 2011-2012
Pøijímání dìtí pro nový školní rok 2011– 2012
bude probíhat postupnì na 3 pracovištích
v dobì od 7,30 hod. do 12,00 hod.
vždy jeden den v mìsíci dubnu 2011.
M Š M asarykova 62

úterý 5. 4. 2011

M Š M asarykova 56

støeda 6. 4. 2011

M Š Ruská 527

ètvrtek 7. 4. 2011

Munice
K pøijímání do MŠ se dostaví rodièe spoleènì se svými dìtmi
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

(vìk 3– 6 let). Je-li dítì dlouhodobì nemocné, donesou s sebou
rodièe vyjádøení odborného lékaøe o zpùsobilosti dítìte.
Zároveò doloží rodièe oèkovací prùkaz pøihlašovaného dítìte.
Žádosti o pøijetí do MŠ a Kritéria pro pøijímání dìtí si mohou rodièe
vyzvednout na jednotlivých pracovištích mateøské školy
ve dnech 1. 3. – 4. 3. 2011 nebo stáhnout z webových stránek MŠ.
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OZNÁMENÍ

Naè si stìžujeme...

pracovníci Finanèního úøadu v Èeských Budìjovicích
navštíví Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou
ve dnech 9.3 a 14.3.2011 v dobì od 10 do 17 hod.
(v zasedací místnosti) ve vìci daòových pøiznání k dani z pøíjmu fyzických
osob. Úèelem je poskytnutí tiskopisù pøiznání
a informaèních materiálù poplatníkùm.
Dále budou pracovníci finanèního úøadu daòová pøiznání pøijímat,
pøípadnì zodpoví konkrétní dotazy k jejich vyplòování.
Stejnì jako v minulých letech nelze daò platit na místì v hotovosti.

... na pana starostu se obrátila obèanka Hluboké/V. se stížností na
zhoršení dopravní obslužnosti pro obèany Hluboké/V. – Zámostí
a mimo jiné poukazuje i na pøeplnìnost linky MHD è. 4 a na její
zpoždìní a uvádí: Místo velkého autobusu MHD è. 4 jezdí malý
autobus, vìènì pøeplnìný ve 14 nebo v 15 hod. z Èeských Budìjovic na
Hlubokou, hlavnì v pátek! I když jezdí ve stejnou dobu MHD è. 6 do
Hrdìjovic, tak autobus è. 6 je poloprázdný a do autobusu è. 4 se na
zastávce Motor-Jikov nedostanete z dùvodu pøeplnìnosti autobusu.
Prosíme o provìøení situace a o následnou informaci, abychom mohli
obèance odpovìdìt. Dìkuji za spolupráci.
S pozdravem
Ing.Pavel Adámek, vedoucí odboru
ekonomického a správy majetku MÚ Hluboká nad Vltavou

SLOŽENKY
Vážení obèané, opìt se blíží èas, kdy obdržíte složenky na poplatek za
komunální odpad na rok 2011. Je splatný k 31.5.2011 a jeho výše zùstává
stejná jako minulý rok tj. 460 Kè na osobu.
Vyzýváme Vás o kontrolu svých úètù, zda nemáte vùèi mìstu dluhy za
roky pøedešlé. Inventurou jsme totiž zjistili velké nedoplatky.
O stavu svého úètu se mùžete informovat i pøímo na Mìstském úøadu a
vyvarovat se tak následným postihùm, pøípadnì až soudnímu vymáhání.
Od 1.1. 2011 došlo ke zmìnì Obecnì závazné vyhlášky mìsta o místních
poplatcích, a to i v poplatku za komunální odpad.
1. Od poplatku se osvobozují osoby, které po dobu minimálnì jeden
kalendáøní rok se zdržují mimo místo trvalého pobytu – mìsto Hluboká n.V.
vèetnì všech èástí mìsta (o osvobození je nutné požádat a jiný pobyt
prokázat).
2. Úleva ve výši 200,- Kè se poskytuje osobám, které z dùvodu studia
pobývají v ubytovacím zaøízení mimo místo trvalého pobytu po dobu
minimálnì jeden kalendáøní rok (o úlevu je nutné požádat a studium a pobyt
prokázat).
Vážení, poplatek za komunální odpad není jenom vyvezení popelnice, ale
zahrnuje i odvoz a likvidaci tøídìného odpadu, odpadkových košù,
kontejnerù a úklid mìsta. Vìøíme, že na èistotì našeho mìsta záleží každému
z Vás.
MÚ Hluboká

Psí miláèci
V poslední dobì je velká móda si poøídit psa. Nejmodernìjší jsou dnes velká
plemena. Pes je miláèkem rodiny, hlavnì dìtí a u nìkoho módním
doplòkem. S chovem psù ale souvisí také povinnosti majitele. Pøed poøízením
psa je nutné se zamyslet. Není to vìc, kterou mùžeme po omrzení odložit. Je
to živý tvor, který potøebuje náš èas. Není pøece možné, aby majitel psa ráno
vypustil pøed dùm a èekal, až si pes odbude svou potøebu. Jsou pøece pravidla
slušného chování, ohleduplnosti k ostatním obèanùm a hygieny. Proè mají
na nevychovanost, pohodlnost a nezodpovìdnost doplácet ostatní. Pes si po
sobì neuklidí. Je to povinnost majitele – páníèka. Nemusíte uklízet po cizích
psech, ale když si každý uklidí po svém psovi, bude naše mìsto bez psích
výkalù.
V souèasné dobì je situace dost otøesná. Na radnici má každý chovatel psa
možnost si vyzvednout igelitové sáèky. A to zdarma. Ti, kteøí to dìlají, by se
dali spoèítat na prstech dvou rukou. I na mìstì je nìkolik schránek se sáèky
na psí exkrementy. Neèekejte prosím až vás nìkdo upozorní a sami uklízejte
po svých psech a udržujte tak èistotu našeho mìsta.
MÚ Hluboká

Podìkování
Už nìkolik let využíváme ke konání karnevalu v období masopustu sál
vhotelu Záviš. V tomto pìkném prostøedí se nám karneval vždy vyvedl a dìti
i rodièe byli spokojení. Chtìli bychom podìkovat manželùm Hanušovým za
bezplatné používání prostor jejich hotelu a zamìstnancùm restaurace za
vstøícnost a milé vystupování pøi obsluze. Také náš velký dík patøí paní
Hanièce Hanušové za to, že si už po nìkolik let nazpìt udìlala vždy èas a
spolu s Radkou Vojtovou výbornì sehrály návštìvu èerta a Mikuláše v naší
školce. Paní Hanièka je jako èertík z »èertí školky« bezkonkurenèní.
Za vše velké díky ze schwarzenberské mateøské školy
www. hluboka.cz

Vážený pane,
byl jsem povìøen zpracováním odpovìdí ve vìci stížnosti na zhoršení
stavu obslužnosti na lince èíslo 4 a po schválení odpovìdi vedením
divize autobusy Vám tuto zasílám.
K pøehodnocení obslužnosti a nasazení typu dopravních prostøedkù
na linku èíslo 4 došlo na základì informaèního prùzkumu, který
probíhal ve dnech 07.09 – 19.09.2010 jak ve smìru na Hlubokou, tak
ve smìru do Èeských Budìjovic. Tento prùzkum potvrdil, že vytíženost
linky èíslo 4 je ve sledovaných zastávkách na všech spojích v prùmìru
26 cestujících ve smìru do Èeských Budìjovic i ve smìru na Hlubokou.
Ve smìru do Èeských Budìjovic byl autobus plnì obsazen jen jednou.
Ve smìru na Hlubokou byl autobus plnì obsazen pouze dvakrát a to
15.9 a 17.09.2010.
Za celé monitorované období se nestalo, že by na zastávce zùstal
cestující, který by Dopravním podnikem nebyl odvezen do místa, kam
požadoval.
Po vyhodnocení informaèního prùzkumu a s ohledem na bezpeènostní
faktor, kdy bylo zohlednìno, že nìkteré zastávky na této trase
neodpovídají tomu, aby zde jezdil kloubový autobus, bylo vedením
divize autobusy rozhodnuto, že stávající stav v poètu obsazenosti všech
spojù na lince 4 plnì odpovídá a nebude mìnìn.
Shrneme-li tedy informace:
• Obsazenost vozidla MHD, které je na lince è.4, je 99 cestujících, tedy
plnì dostaèující, aby pøevezlo cestující.
• Nasazovat kloubové vozidlo 18 m dlouhé o kapacitì 160 cestujících
na linkách, které mají prùmìrnou vytíženost 26 cestujících je
neekonomické.
• Na lince è. 6 a 4 jsou vybudovány zastávky, nástupní hrany a zálivy
tak, že jsou rozmìrovì uzpùsobeny pro krátké vozy.
• Kloubová vozidla, která bývala nasazována na linku è. 104,
porušovala v zastávkách bezpeènostní pøedpisy.
Z výše uvedených dùvodù, pak od platnosti nových Jízdních øádù
pro rok 2011 již jezdí na lince èíslo 4 jen 12,5 metru dlouhá vozidla,
tak jak bylo v návrhu pro rok 2011 ve standardech kvality.
Zastávky, které rozmìrovì neodpovídají pro provoz kloubových vozidel
dle ÈSN 736425-1
Smìr Èeské Budìjovice – Hluboká nad Vltavou
Motor Jikov – 13 m nástupní hrana, Knìžské Dvory – toèna 12 m
nástupní hrana, Knìžské Dvory – sokolovna – 13 m nástupní hrana
Hrdìjovice, U Školy – 12 m nástupní hrana, Hrdìjovice, Toèna – 12 m
nástupní hrana, Hosín, U Školy – 14 m nástupní hrana, Hosín – 13 m
nástupní hrana, Hluboká U Mezinárodní školy – 14 m nástupní hrana
Smìr Hluboká nad Vltavou – Èeské Budìjovice
Hluboká nad Vltavou, Sportovní areál – 13 m nástupní hrana, Hluboká,
U Pulcù – 15 m nástupní hrana, Hluboká, Barborka – 14 m nástupní
hrana, Hluboká, U Mezinárodní školy – 14 m nástupní hrana
Hosín – 16 m bez nástupní hrany, Hosín, U Školy 14 m bez nástupní
hrany, Hrdìjovice, U Školy – 12 m nástupní hrana, Knìžské Dvory –
sokolovna – 11 m nástupní hrana, Knìžské Dvory – toèna 13 m
nástupní hrana, Motor Jikov – 13 m nástupní hrana
Za vzniklé problémy pøi cestování touto linkou se jménem
Dopravního podniku mìsta Èeské Budìjovice omlouvám. Pøeji pìkný
den. S pozdravem Ing. Randus Petr, samostatný odborný referent
zákaznického centra
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12. bøezna od 14 hodin poøádá
SDH Purkarec v hostinci U Janátù
tradièní dìtský maškarní »diskoples«.
Štìòátka jezevèíka drsnosrstého
k odbìru na tel. 604 403 563
(ilustraèní foto)
O O Hledám pronájem malého bytu
v Hluboké nad Vltavou a blízkém okolí
(mohu pomoci v domácnosti s dìtmi nebo seniory).
Kontakt: 731 555 301

Kvalifikovaná chùva ohlídá Vaše dítì
v dobì Vaší nepøítomnosti.
Info na tel. 731 301 031
e-mail: j.cinklova@volny.cz

Restaurace ROSA / bowling /
Hluboká n/Vlt.
Hosté, kteøí si vyberou z našeho menu
hlavní chod,
po celý mìsíc bøezen
pondìlí – ètvrtek
od 16.00 – 22.00 získají

ZDARMA
2 hodiny hry na profi kuleèníku.
Objednání stolu je možné na tel. 736 202 255

Pozvánka na Baháí zájmový kroužek pro dìti
Kroužek je zamìøen na morální a správné chování dìtí.
Dìti se zde dále budou vìnovat výtvarné výchovì, ètení
modliteb, hudbì a ètení a vyprávìní pohádek a pøíbìhù.
Kroužek probíhá v angliètinì s èeským pøekladem.
Místo konání: Townshend Mezinárodní škola,
Hradèany 1070 Kdy: úterý od 14.30 hod
Pro více informaci volejte na tel. èíslo: 387 688 124,
pondìlí až pátek od 10.00 hod do 14.00 hod.
Nedìle od 10.00 hod.

»VINOTÉKA« Ivana Divišová
nabízí od Vinaøství Vajbar Rakvice
8 DRUHÙ STÁÈENÝCH SUDOVÝCH VÍN
– Pálava, Tramín èervený, Chardonay, Rulandské šedé,
Frankovka Rosé, Cabernet Sauvignon, André a další.
Sudová vína obmìòujeme, proto si každý zákazník pøijde na své.
Vína stáèíme do originálních PET lahví na vína od výrobce.
Ochutnávka zdarma je souèástí nabídky. Pro restauraèní zaøízení máme
nastavenu slevu pøi vyšších odbìrech.
NA 24 DRUHÙ LAHVOVÝCH VÍN – èervená, bílá a rùžová vína
z pozdních sbìrù, výbìry z hroznù a kabinetní.
Vinotéka je zøízena v prodejnì :
»KERAMIKA-SUVENÝRY« v ulici Zborovská è.80 sídlící
pod Infocentrem v centru mìsta Hluboká n/Vltavou.
V prodejnì zakoupíte mimo kvalitních vín, keramické výrobky
vytvoøené z dílny majitelky p. Divišové, kde je možnost shlédnout
(prozatím nárazovì) práci na hrnèíøském kruhu. V nabídce jsou
–amulety, talismany, horoskopy, døevìné pohlednice,
suvenýry s motivem zámku hluboká, historické lesní sklo,
ruènì vyøezávané svíèky, a 7 druhù Královské medoviny.
Kontakt: Ivana Divišová tel. 606 651 103
OTEVØENO DENNÌ VÈETNÌ SOBOT a NEDÌLÍ !!!
Vinaøství Vajbar Rakvice sídlící ve vinaøské obci Rakvice, která je
souèástí velkopavlovické vinaøské podoblasti. Obec leží v nejjižnìjším
koutì jižní Moravy asi 40 km jihovýchodnì od Brna v tìsném sousedství
Lednicko valtického areálu.
Rodinná tradice
pìstování hroznù
a výroby vína
sahá daleko do
historie rodiny
Vajbarù.
Dùkazem toho
je i dochovaný
rodokmen, ve
kterém je zmínka
o vinaøství už z
konce 19.stol. a
množství ocenìní
a medailí skvìlých
roèníkù vín
rùzných znaèek...
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Setkání zimy a léta v RRC
Relaxaèní a regeneraèní centrum Hluboká nad Vltavou se stále víc stává
místem pøíjemných setkání pøátel nebo obchodních partnerù. Klidná
atmosféra Lobby baru i nevšední prostøedí restaurace jsou pro pøátelská
setkání jako stvoøené. V RRC se ale nepotkávají jen lidé...
Zcela symbolicky se v RRC setkala mrazivá zima se sluneèným létem...
a to díky dvìma velmi zajímavým pøednáškám, které pro veøejnost RRC
pøipravilo.
Na konci ledna RRC pøivítalo hosty na pøednášce ing. Petra Strnada
o kryoterapii. Historie i souèasné trendy této unikátní léèebnì –
rehabilitaèní metody, podstata úèinnosti léèby mrazem a také indikace
a kontraindikace kryoterapie – to vše bylo podáno velmi zajímavou
formou a doplnìno audiovizuální technikou v konferenèním sále. Ing.Petr
Strnad je dlouholetým odborníkem na kryoterapii a jeho zkušenosti
s výbornými úèinky léèby mrazem byly velmi zajímavé.
A lednové mrazivé (ale pozitivní) téma v únoru vystøídalo slunce, léto,
exotika... a to na pøednášce Steva Lichtaga a Jindry Soukala, kteøí nás
pozvali na jedineènou cestu vzdálenou zemí Indonésií. Pøednáška, nazvaná
»Toulky Indonésií – Od Bali až po Alorské ostrovy« byla plná slunce,
zajímavého, poutavého vyprávìní obou známých cestovatelù a dokonalou
atmosféru umocnily jedineèné zábìry pøírody, moøe i obyvatel Indonésie.
Pøíjemné podveèery v RRC, pøi kterých se potkávají lidé a zajímavé
námìty, budou pokraèovat i v dalších mìsících...v bøeznu se mùžeme tìšit
na pøednášku PhDr. Mgr. Karla Dichtla »Artificiální hudba jako zdroj
estetického prožitku«, na kterou vás zveme 23.3.2011 od 18. hodin.

Pochopitelnì je nutno zvolit
takovou délku a intenzitu
solárního pùsobení, které
odpovídají fototypu pleti,
v RRC samozøejmì
poskytujeme poradenskou péèi,
spoleènì s klientkami volíme
takový zpùsob, který vede k
splnìní jejich pøedstavy bez
možných rizik. Ne všichni ví,
že pro opalování v soláriu nelze
používat bìžnou kosmetiku na
opalování na slunci, ale je nutné
používat kosmetiku, urèenou
pøímo pro opalování v soláriu,
i v tomto smìru rádi klientkám
poradíme. Ještì bych doplnila,
že vhodnì a rozumnì
aplikované opalování v soláriu
nejen neškodí, ale pomáhá
a zlepšuje rùzné problémy
s pletí... napøíklad mùže
výraznì pomoci pøi potížích
s akné nebo lupenkou, aktivuje imunitní systém a stimuluje tvorbu
vitamínu D3. A svùj význam má i to, že pobyt v soláriu je relaxace,
chvilka odpoèinku...
Zní to pøitažlivì, ale pøesto – vím, že po pobytu v soláriu se mùže objevit
pocit suchosti pleti... Když se tento pocit objeví, je vhodné užít hydrataèní
krémy nebo jinou hydrataèní kosmetiku...
Ano, to vím, smìøovala jsem svou otázkou jinam...k unikátnímu
pøístroji, který se jmenuje Beauty flair Collagen a jak už název
napovídá, mùžeme v nìm dopøát své pokožce nejen potøebnou vlhkost,
ale díky kolagenu také pružnost a zdravý vzhled?
Kolagen je protein, velmi dùležitý pro naši ple, ale také pro klouby,
šlachy, cévy. Klinické studie prokázaly, že po 25. rtg roku vìku dochází
k úbytku kolagenu v tìle a dùsledkem mùže být ochabnutí pleti, drobné
i hlubší vrásky. Beauty flair Colagen je založen na principu tzv.
kolagenového svìtla, díky kterému je kolagen rovnomìrnì vstøebávám
pokožkou a dochází tak regeneraci pokožky. Kolagenová terapie je ideální
pro regeneraci pleti po zimním období, kdy je naše pokožka vystavena
povìtrnostním vlivùm , ztrácí pružnost a svìžest. Musím øíci, že nìkteré
naše klientky poprvé zkoušely kolagenovou terapii spíš ze zvìdavosti
a s trochou nedùvìry a byly velmi pøekvapeny, jak už tøetí, ètvrtý pobyt
v kolagenovém svìtle jejich ple výraznì zlepšil.

Ing. Petr Strnad – pøednáška o kryoterapii
Symbolika setkání zimy a léta v RRC má ale ještì další zajímavý rozmìr.
Mráz a slunce totiž v RRC najdete každý den, ne jen na pøednáškách. Mráz
v kryokomoøe, a slunce, jak jinak, v soláriu. A protože o kryoterapii –
léèbì mrazem – velmi zajímavì vyprávìla Radka Schmiedová, manažerka
Wellness a Fitness centra RRC, požádala jsem ji také o informace
o soláriu.

Výbornì, samé dobré zprávy! Nebyla by ještì nìjaká?
Byla – tedy, jestli bude za dobrou zprávu považováno, že jsme jako malý
jarní dárek pro hlubocké sleèny a dámy, ale i pro hlubocké muže,
pøipravili speciální slevu pro pobyt v soláriu RRC. Sleva bude poskytnuta
po pøedložení kuponu, který bude k dispozici v Hlubockém Zpravodaji
a bude platit pro mìsíce bøezen a duben. Budeme velmi rádi, když náš
malý dárek pøijmete...
Dìkuji za rozhovor.

Lucie Burianová

Radko, v minulém rozhovoru byla hlavním námìtem kryoterapie a dnes
je námìt zcela opaèný – solárium, umìlé slunce... není to pøíliš
diametrální rozdíl?
Urèitì není a urèitì má dnešní námìt svou logiku, blíží se pøece jaro,
sezóna, kdy se zbavíme zimního obleèení a chceme vypadat zdravì, svìže,
chceme mít hezkou ple. A právì jemné opálení ze solária, broskvovì
snìdá pokožka tenhle dojem vytváøí. Takže myslím, že solárium je téma
aktuální. »Naše« solárium v RRC je v tzv. Beauty èásti a má opravdu
špièkové technické parametry.
O tom není pochyb, ale... èas od èasu se objeví »zaruèené« informace,
že opalování v soláriu je nepøirozené a pokožce škodí?
Ano... ale škodit mùže pøece všechno, co je užíváno nevhodnì nebo
pøehnanì. Konkrétnì u opalování v soláriu je pøedevším tøeba zvolit
solárium opravdu kvalitní, takové, které svým UV záøením vyvolá opravdu
pouze žádoucí pigmentaci pokožky a strukturu pokožky nenaruší.
www. hluboka.cz
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Kabaret
Život je kabaret, co si budeme povídat... A o jednom takovém Kabaretu, který mùžete
spatøit na scénì Panoramy až do dubna, jsme si povídali s Gerhardem Vocilkou
z Kulturní spoleènosti Alta z Hluboké nad Vltavou.
Vy jste oprášili kabaret se starými písnièkami. Proè?
Protože se všichni vracejí k vzpomínání, retro svìtem
vládne a všichni chtìjí slyšet staré vìci?
Nevím, jestli jsem zrovna skoèil na tuhle vlnu, ale je to
spíš taková moje záliba. Nìkdo sbírá písnièky, já
sbírám mluvené slovo, mám docela širokou fonotéku,
audioknihy,vìtšinou pøed spaním rád poslouchám staré
scénky...A došel jsem ke zjištìní, že staré scénky mají
takový náboj a takové charisma, že se s nimi ty dnešní
nedají srovnat.
Je pravda, že jsme mìli spoustu dobrých komikù, a
už za první republiky, po ní, i za socialismu. A taky si
uvìdomuji moment, kdy nìkdo z nich po revoluci
oznaèil situaci: »Prùšvih! My nemáme nepøítele!«
Nebylo do èeho se trefovat, co kritizovat, ubylo vtipù,
ubylo komikù. Nejsou lidi, øíká se, kteøí by to pøevzali.
Pan Donutil, ano, hezký humor má Marek Eben, ale
pak už je to všechno takové estrádní, prvoplánové. Øíct
sprosté slovo ještì není komické.
Ti dobøí komici jsou vyhranìní, zùstali komiky po
celý život a jejich scénky si mùžete pøehrávat kolem
dokola a berou je i dnešní mladí. A když vzpomenete
na Vlastu Buriana, Bohdalovou s Dvoøákem, Šimka
a Grossmanna, Holzmanna... Dneska ani nejsou autoøi,
kteøí by dobrý humor pro malou scénku psali. Když
vezmete Televarieté – to byly všechno skeèe, které psal
Dvoøák, prý pokaždé tøi týdny zkoušeli všechny ty fóry
poskládat. A po revoluci už vlastnì ten poøad úplnì
zmizel, i když se Dvoøák dožil zmìny režimu se ctí, už
ta pøíležitost nebyla...
Tak mì pøed pár lety napadlo, že by bylo hezké
nìjaké scénky vybrat, poskládat, a zopakovat si je na
jevišti.
Èí scénky tam tedy najdeme? Kdo tam bude, èi od
koho ty scénky jsou, to bych nerad prozrazoval. Ono to
pak svádí k takovému srovnávání, což je výzva pro
herce, jenže zkuste nìco zahrát po Menšíkovi. Ale
mùžeme vzít nìjakou jeho scénku a zahrát ji podle
sebe. Kdo ji pozná, fajn, ale kdo ne, užije si ji i tak.
Takže jsme z nich poskládali Kabaret. S Honzou
Prunerem jsme vybrali scénky, lidi se budou moci
zasmát, mezi nì písnièky, diváci si poslechnou nìco
hezkého melodického. Hudbu a písnièky vybral Milda
Burka a zahraje je se svou skupinou Aquarel. Skupinu
tohoto jména už kdysi mìl, teï ji tak lehce oprášil
a tady se premiérovì objeví. A do tøetice se musí divák
na nìco hezkého podívat – a proto máme dìvèata –
takže jsme požádali taneèní skupinu Na tenkém ledì.
Dìvèata, která znáte z Barmanek nezestárla, tanèí jim
to pìknì a jsou tam samozøejmì i jiné nové pìkné
taneènice.
A vznikne z toho hodina a pùl vcelku našlapaného
kabaretního pøedstavení.
Váš kabaret má také kabaretiéra?
Samozøejmì: dokonce dvojici, Víu Macháèka s Petrou
Nagy.
Zkoušíte všichni dohromady? Víceménì zkoušíme tøi
od sebe oddìlené oblasti, sleèny taneènice jsou
zkušené, svá taneèní èísla mají vybroušená, Mildovi
Bùrkovi do muziky taky moc mluvit nemùžu, šéf
kapely je on, takže na mì zbyly scénky, což je vlastnì
pouhá tøetina programu. Zkoušíme, jak pùjdou za
sebou a celkové aranžmá.
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Ve scénkách jsme se drželi pravidla,
aby alespoò jeden z komikù, který
v nich hrál, už nebyl mezi živými, aby
už scénky nešly vidìt živì v pùvodním
obsazení.
Kabaret u nás v Èesku moc
nefunguje... Pøitom to za první
republiky byl takový hezký lehkovážný
motiv...
V Praze urèitì kabarety jsou,
v Budìjovicích ho trochu hájí Eda
Váòa, ale spíš uvádí Suchého hry.
Samotného mì zajímá, jak se to chytne.
Nechtìlo se mi pouštìt do nìjaké hry,
když už jsou na Hluboké v sezónì dvì,
tak aby nabídka byla trochu rozšíøena,
tenhle nápad se mi zalíbil..
V opravdovém kabaretu si mohou
diváci posedìt u stoleèkù a popíjet, to
v Panoramì asi nepùjde... Víme,
v sále to nejde, ale tentokrát bychom chtìli každé pøedstavení obohatit i zavedením
obèerstvení v pøísálí. To jsme øešili už pøi pøedstavení Barmanek, mìli jsme Barmanky
a obecenstvo si neužilo bar, proto jsme obèas s tím pøedstavením vstoupili pøímo do restaurací.
Vejde se celý váš kabaret na jevištì?
Bude nás hodnì lidí, tak jsem trochu zvìdav, jak se tam nacpeme pøi dìkovaèce...
Chceme se snažit o vytvoøení domácí atmosféry, aby to nebylo strojené, v plánu máme, že
hudebníci budou sedìt na jevišti, i když nebudou hrát, aby si mohli upít piva, až jim vyprahne,
aby nebyla pøíliš znatelná hranice mezi úèinkujícími a diváky... Takže v nìkterých scénkách
se tìšíme na spolupráci pøímo s diváky. Což nìkteøí diváci milují...
... a nìkteøí ne! V létì jsme je nemohli dostat z jevištì. Potøebovali jsme zahrát roli dìtí, na
takový štìk jsme ani nechtìli angažovat herce, takže jsme si øekli, že zapojíme diváky.
A protože vstupovali do dìje i nìkolikrát po sobì, tak už se tak zapojili do hry, že nechtìli
odejít, pokraèovali v dialogu, vymýšleli dál a nastávaly veselé situace.
Každopádnì zveme diváky na pøedstavení, vìøíme, že se bude líbit, snažil jsem se vybrat
scénky, které nejsou až tak známé a doèkáte se dokonce pohádky na dobrou noc.
Dìkujeme za pozvání a prozraïte ještì, co chystáte na léto?
Letos se zúèastòujeme programu, který pøipomíná 400 let od smrti posledního Rožmberka,
Petra Voka. Jeho smrtí skonèilo ètyøsetleté rožmberské panování, a i když Hluboké se tenhle
rod netýkal, Krumlov, Tøeboò, Bechynì, Vyšší Brod, zkrátka Jižní Èechy jím byly hodnì
ovlivnìny. Vzhledem k tomu jsme pøipravili pøíbìh – podaøilo se mi najít hru, kterou napsal
pan Bor, který žil a je pohøben na Hluboké, dramatik a scénárista Národního divadla v Praze.
Napsal hru Zuzana Vojíøová. Je to hra pro nás dnes velmi tìžká, ale inspirující. Podle tohoto
pøíbìhu je udìlaná i opera, a ta se hraje èasto. Necháváme se tou hrou inspirovat, pøíbìh
Zuzany Vojíøové je velice zvláštní, poøád se spekuluje, kdo vlastnì byla, o jejím vztahu
k Petru Vokovi, i když pravdu se už asi nedozvíme.
Uvedeme hru urèitì i na Hluboké a tìšíme se na to.
Rád bych se ještì zmínil o Betlému, a to protože jsme mìli dokonce dvì pøedstavení za sebou
a celkem ho shlédlo na pìt set lidí. Což je docela slušné èíslo na naše námìstíèko. A tradiènì
jsme ho odehráli jako každý rok ještì na Kvildì.
Rád bych podìkoval všem tìm úèastníkùm, že pøes všechna pøíkoøí poèasí odevzdali skvìlý
výkon.
A považuji to také za náš pøínos boji proti Santa Clausovi. Snad už si Èeši víc než
v minulých letech uvìdomili, že budou radši, když si jejich dìti pøedstaví pod pojmem Vánoc
Ježíška, a ne dìdu v èerveném plášti. A mohu øíct, že bìhem našeho pøedstavení se odehrají
pokaždé vlastnì dva dìje. Jeden pøedvedeme my, to je ta krásná událost v Betlémì, a pak se
skoro všichni diváci jdou podívat na miminko v jeslièkách, hladí ho, fotí se u nìj – a to celé
trvá pomalu déle než naše pøedstavení. A v tìch dìtských hlavièkách se ten výjev tak hezky
uloží, takže tam pak nemají zmatek a lépe si pøedstaví, kdo jim vánoèní stromeèek a dárky
vlastnì nosí.
Takže jak zimní, tak letní sezóna má své kouzlo a ještì do jara se tìšíme s diváky na
potkávání v Kabaretu!
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Olympiáda z nìmeckého jazyka
Byl 2.listopad 2010, úplnì normální den, jen s výjimkou toho, že tøídy
9. A a 9. B Základní školy Hluboká nad Vltavou psaly školní kolo
olympiády z nìmeckého jazyka. Z 36 úèastníkù se na 1. místì umístila
Šárka Jandíková, na 2. místì Sára Hubená a Pavel Moser. Do okresního
kola mìla jet jen Šárka, Sára s Pavlem byli jako náhradníci. Nakonec jsme
ale jeli všichni tøi.
Párkrát jsme po ránu zašli za paní uèitelkou Horníkovou, abychom si
vše zopakovali a øádnì se pøipravili. Den pøed olympiádou nás paní
uèitelka »nakopla« pro štìstí.
8. února 2011 jsme se v 7 hodin ráno dostavili na autobusovou zastávku
U školy, kam se s námi pøišla ještì rozlouèit paní uèitelka Horníková. Do
Èeských Budìjovic s námi jela paní vychovatelka Líkavcová, která nás
doprovázela až na místo, vyøídila nám vše potøebné a vracela se zase
zpátky do školy. Olympiáda se konala v Domu dìtí a mládeže. Byli jsme
rozdìleni do jednotlivých skupin. My jsme byli zaøazeni do skupiny 2. A,
v níž nás soutìžilo celkem jedenáct. Každý jsme si vylosovali èíslo, které
rozhodovalo, v jakém poøadí pùjdeme. Po skupinách, do kterých nás
rozdìlili, jsme se pøesunuli do tøíd. Jako první byla èást písemná, ta byla
nejtìžší z celé olympiády. Spoèívala v poslechu a zaškrtávání odpovìdí,
dále vymýšlení vlastního textu (to bylo lehèí než poslech), všechno na
téma sport.
Dále následovala konverzaèní èást. Chodili jsme po dvojicích, jak šla
èísla za sebou. Konverzaèní èásti jsme se báli, ale ukázalo se, že byla
nejlepší z celé olympiády. S porotci jsme se dokonce i zasmáli. Nejprve
jsme øekli nìco o sobì a své rodinì. Potom již následovaly úkoly. Ve
dvojici jsme mìli vymyslet, co si mohou osoby na obrázku, který jsme si
vybrali, povídat. Potom si každý vzal svùj obrázek, o kterém mìl øíct co
nejvíc. Když olympiáda skonèila, èekali jsme na výsledky. Ve volném èase
jsme dostali možnost využít poèítaèe, což jsme samozøejmì neodmítli.
A už tu byly výsledky. Naše skupina byla vyhlašovaná jako poslední,
o to vìtší nervy. Zaèínali od konce, takže jsme si mysleli, že to budeme

mít rychle za sebou, protože jsme neèekali, že bychom se umístili nìjak
dobøe. Když øekli jako jedenáctého nìkoho jiného, než nás tøi, docela jsme
se podivili. Pak jsme èekali na naše výsledky. Pavel se to dozvìdìl jako
první, byl na osmém místì. Zase chvíle napìtí, na pátém místì skonèila
Sára. Mìli jsme radost a zároveò jsme byli zvìdaví na Šárku. Èekali jsme,
èekali a najednou pøišel šok. Šárka na druhém místì! Všechny nás to
pøekvapilo, hlavnì ji! Mìli jsme obrovskou radost! Vyzvedli jsme si listiny
o úèasti, Šárka i diplom. Byli jsme rádi, že to máme za sebou a že jsme tak
dobøe dopadli:
Šárka Jandíková 2. místo
Sára Hubená
5. místo
Pavel Moser
8. místo
Na závìr: Talismany a naše esemesky, které jsme pøed zaèátkem
olympiády rozeslali kamarádùm, aby nám drželi palce, nám pomohly. Za
odmìnu jsme si zašli do KFC na proklatì dobré kuøe :-)
Žáci z 9. A, foto: Sára Hubená, Šárka Jandíková, Pavel Moser

h MÌSTSKÁ POLICIE h
Èinnost strážníkù za rok 2010
È. strážníka
257
275
704
837
558
CELKEM

BP, BPMN
95
68
16
18
8
205

Vybráno v Kè KO, KC, KP, D
12 100,88
8 200,64
2 300,46
1 700,96
900,51
25 200.345

CELKEM
183
132
62
114
59
550

Strážníci mìstské policie v roce 2010 mimo jiné øešili 550 pøestupkù,
z toho 205 jich »ocenili« blokovou pokutou a vybrali tak zhruba
25 000,- Kè (viz tabulka). »Botièek« bylo nasazeno 319, pøedevším
v lokalitách ZOO, Hamr, Sportovní a Masarykova ulice) a asistovali
zhruba u 30 rùzných akcí. Oznamovali zjištìné nedostatky kompetentním
orgánùm, nìkteré rovnou sami odstranili. V 17 pøípadech odchytávali nebo
zajišovali odvoz nalezených zvíøat. I nadále bude naším hlavním úkolem
zajistit, aby byli hluboètí obèané co nejménì omezováni náporem turistù.
– Mgr. Karel Hubinker, Mìstská policie
Hluboká nad Vltavou –

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKÙ
VETAS Èeské Budìjovice s.r.o.
areál bývalé kafilérie u Chotýèan
tel. 387 221 501
mobil: 602 476 586
mail:formanek@vetascb.cz

www. hluboka.cz
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Cestovní ruch a mìsto Hluboká nad Vltavou
Citáty k povšimnutí:
Tajemství úspìchu je dìlat obvyklé vìci neobvykle dobøe.
... øekl John D. Rockefeller (8. èervence 1839, N. York, USA – 23. kvìtna
1937, Ormond Beach, USA) americký ropný magnát a filantrop.
– Dobré komunikace pøímo zvou hosty do zemì, pravì tak jako dobré
hotely je v ní udržují.
– Žádná technika nevybuduje a neudrží obec – obec budují a drží
jedinì obèané.
... øekl Dominik Èipera (3. srpen 1893 Praha – 3. záøí 1963 Trenton,
Kanada), ministr veøejných prací, starosta Zlína, èlen správní rady
koncernu Baa a.s., èestný obèan mìsta Zlína.
S novì zvoleným zastupitelstvem zaèala na Hluboké aktivnì fungovat
komise cestovního ruchu, a nespleteme se, pokud za jejího duchovního
otce jmenujeme Bc. Davida Šastného. Však už i v Budìjovicích si všimli,
co všechno Hluboká nabízí, organizuje a zvládá a zaèali si od nás
»pùjèovat« odborníky.
Všimnìte si, že mnozí do tìch odborníkù dorostli vlastnì proto, že si
zámìrnì zaèali na Hluboké budovat svoje kluèièí sny, postavili
sportovištì, které jim (jako klukùm) ještì na Hluboké chybìlo. Dnes už se
na Hluboké a v okolí Hluboké najde spousta nápadù, jak si zasportovat,
užít kultury, dobøe se najíst, udìlat si výlet, okouknout výstavu. Za každou
atrakcí stojí nìjaký majitel – èi celý management – a komise si dala za
úkol všechny jednotlivé subjekty sjednotit a nadále pøipravovat akce
provázanì, v návaznosti jedné na druhou, aby informovanost pro
návštìvníky byla komplexní a výhodná pro všechny. A když taková bude,
pøinesou nám turisté, èí blízcí návštìvníci z Budìjovic a okolí, i ti zdaleka,
na Hlubokou nìjaký užitek.
Já vím, že vám turisté
možná lezou obèas na
nervy, ale upøímnì øeèeno,
vaše vlastní manželka (èi
manžel) jsou nìkdy také
dost nesnesitelní, a také je
z bytu nevyhazujeme.
Mnohdy pak zase zjistíme,
že k nìèemu jsou nám
pøece jen užiteèné èi
užiteèní. A turisté také tak.
I proto vám pøinášíme
pár informací, nad èím
vším se komise cestovního
ruchu na Hluboké zamýšlí
a co (obèas velmi horeènì)
øeší. Obèané mohou také
mnohým pøispìt a dobrý
nápad èi invektiva mùže
prospìt dobré vìci.
Vždy za dveømi je jaro
(poeticky) èi nová turistická sezóna (trochu komerènìji). Koneckoncù
obojí nám mùže pøinést jak krásné, tak i trpèí pocity, ale nejdùležitìjší je,
jak se k prožití jara i nové sezóny vlastnì postavíme my sami.
Co bylo k vyøešení a k plánování na poøadu mìsícù prosince, ledna, února:
– Fungování informaèního centra – Kamery – umístìní nové kamery,
zprovoznìní stávající kamery a pøidání sportovního areálu na
www.hluboka.cz – Tématické gastronomické akce (restaurace) – Zahájení
sezóny 2011 + pøípravy na akci – Návrh zimní aktivity pro mìsto Hluboká
– zábavní centrum / univerzita informace – Možnosti speciálních
programových nabídek Hluboké – Pìší trasy pro turisty Hluboké –
Výmìna znaèení do sportovního areálu, informace – Trhací mapy:
pøípadný zájem – zájem o 11 políèek, ZOO, AJG, Zámek, Lovecký zámek
budou prezentovány zdarma, poptat i sezónní zaøízení event. další subjekty
zabývající se jinou než turistickou problematikou (napø. obchody, firmy
nebo doplòkové služby) – Pøedstavení aktivit v loveckém zámeèku Ohrada
– Prezentace speciálních úkolù na webových portálech (kudyznudy.cz,
firemniakce.cz, kamsi.cz, jiznicechy.cz )–– veletrh Holiday World –
Pùjèovna kol v Hluboké nad Vltavou: Hotel Záviš z Falkenštejna otevírá
svou pùjèovnu kol veøejnosti, k dispozici je 12 jízdních kol
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– Spoleèné vstupné ZOO Ohrada, Lovecký zámek Ohrada – splnìno –
Informace o novinkách u jednotlivých subjektù – zahranièní veletrhy
cestovního ruchu – informace a možnosti – Grant JÈK na bezpeèné
stojany na jízdní kola event. zámky apod. – tisk: leták Hluboká 2011.
Komise cestovního ruchu se úèastnili subjekty: MÚ Hluboká nad Vltavou,
Sporthotel Barborka, Hotel Záviš z Falkenštejna, Hotel Štekl, ZOO
Ohrada, Hluboká nad Vltavou o.s., Infocentrum, L-CLUB, Skysurf,
Lovecký zámek Ohrada, Relax Bali ... a.j.
A nám z toho vycházejí dobré tipy na jarní volný èas, vždy ta tuhá zima
prostì jednou skonèit musí.

Prima jarní tipy:
O Halové závody – konì 19. – 20. 3. 2011 Jezdecké centrum Vondrov,
www.vondrov.cz, info@konevondrov.cz
O Otevírání Vltavy – 2. 4. 2011 Hluboká nad Vltavou, Jiøí Prokeš
O Vernisáž v AJG – Když je tma... 6. – 25. 4. 2011 Hlavní sál AJG
Hluboká nad Vltavou www.ajg.cz
O Velikonoce v Zoo Ohrada 24. 4. 2011 Zoo Ohrada
Hluboká nad Vltavou www.zoo-ohrada.cz
O Baseball spring cup – muži – 8. – 10. 4. 2011 Sportovnì relaxaèní
areál www.baseball-hluboka.cz
O Zahájení turistické sezóny 9. – 10. 4. 2011 Sportovnì relaxaèní areál
Hluboká nad Vltavou, www.hluboka.cz
O XTERA MT B Rallye Vltava 2011 – 10. 4. 2011 Hluboká nad
Vltavou www.xterra.cz
O Slavoj Cup – jachting – 9. – 10. 4.
2011 Rybník Bezdrev
O Baseballový Pohár mladších kadetù
– 10. – 12. 4. 2011 Sportovnì relaxaèní
areál www.areal-hluboka.cz
O Zahájení parašutistické sezóny 2011
– 23. – 24. 4. 2011 letištì Hosín –
www.skysurf.cz, info@skysurf.cz
O Modrá stuha Bezdreva – jachting –
30. 4. – 1. 5. 2011 Rybník Bezdrev
josef.sivy@centrum.cz
O 72. výroèí Zoo Ohrada 1. 5. 2011
Zoo Ohrada
O 41. roèník mezinárodní soutìže
historických vozidel Køivonoska – 7.
5. 2011 Autokemp Køivonoska, Hluboká
nad Vltavou www.veterancarclubcb.cz
O Jarní drezurní závody – oblastní
mistrovství – konì – 14. – 15. 5. 2011
Jezdecké centrum Vondrov
www.vondrov.cz, info@konevondrov.cz
O Krajský jachtaøský pøebor – jachting – 18. – 19. 5. 2011 Rybník
Bezdrev josef.sivy@centrum.cz
O Sranda cup – beach – 21. 5. 2011 Sportovnì relaxaèní areál
www.beach.sport-hluboka.cz
zd.chmelova@seznam.cz
O Otevøení pìší stezky – 28. 5. 2011 Hluboká nad Vltavou – Zámostí
most www.hluboka.cz
O Krajský pøebor žactva v beachvoleybalu – 28. 5. 2011 Sportovnì
relaxaèní areál www.beach.sport-hluboka.cz
O Krajský pøebor mládeže a dospìlých – jachting – 28. – 29. 5. 2011
Rybník Bezdrev josef.sivy@centrum.cz www.sport-hluboka.cz
O Muzejní Noc – 28. 5. 2011 Lovecký zámek Ohrada www.nzm.cz
O Dìtský den v Zoo Ohrada 29. 5. 2011
O Vernisáž v AJG – Jiøí Balcar – 7. 5. – 14. 8. 2011 Hlavní sál AJG
O 34. Dìtské divadelní dny 23. 5. – 10. 6. 2011 Zoo Ohrada
www.zoo-ohrada.cz
O Galerijní noc 17. 6. 2011 Hlavní sál AJG www.ajg.cz

Hlubocký zpravodaj |bøezen 2011

Kavárníci a restauratéři, díl prvý

Solidní šance
Těžko říct, zda naše město nenese
světový rekord v přepočtu restaurací
na počet občanů ve městě.
Pokud bychom chtěli zmapovat
alespoň pár těch nejzajímavějších
lokálů na Hluboké, začít musíme
právě na Obci, protože zde dýchají
dějiny Hluboké pěkně z hluboka starých časů a Bůh ví, čí duchové naslouchali našemu rozhovoru.
Fotograf našeho zpravodaje si
všiml už dříve, že někteří hospodští či
kavárníci jsou nejen výrazné a fotogenické osobnosti, ale propůjčují
svým podnikům kromě své tváře
i svou duši.
V restauraci Solidní šance si
k nám přisedl restauratér, pan Michael Macháček. Byl pohostinný, jak
se na hospodského sluší a na to, zda
mluví pravdu – a nic než pravdu – dohlížel ze stěny z fotografie jeho dědeček. Hospodská zastaveníčka jsme začali v historicky nejstarší hospodě na
Hluboké.
Sedíme v nejstarším hostinci na Hluboké... mám pravdu nebo ne?

O žádném starším nevím. Určitě se
ale někdo ozve, to zas bude řečí…
Mám listinný důkaz z roku 1692
o zřízení obecního zájezdního hostince
tady, v domě italského stavitele Giacoma de Maggi, autora budějovické radnice. V místnosti, kde právě sedíme, to tedy před třemi sty lety začalo. Úroveň se
měnila, předválečnou noblesu bratří
Strangmullerů vystřídal socialistický
bufet, c.k. tančírnu protektorátní kino,
barák naštěstí zůstal víceméně nezprzněný. Mrkněte se támhle na ty rezavé cedulky, objevil jsem je nedávno na půdě,
fast food šedesátých let – haše 80

haléřů, telecí hrudí 4,75
roštěná s rýží za 5,90. Pane jo!

Kčs, o vybrané chování – to vše je naší
vzpomínkou na hvězdný prach minulosti. Ovšem skutečně ujetou na staré
To je krásné! To mi připomíná, jak dobré časy je moje manželka Blanka, to
jsem se v létě hezky najedla v Praze je fakt síla. Swing miluje už od školy,
v Dlouhé ulici v restauraci Lokál, kte- stejně jako staré krámy. Kdybyste ji virá je odkazem do socialistických ča- děla tančit blues… To ona je ve skusů...
tečnosti retro duší podniku. Je fajn,
Znám, tuhle jsme tam s manželkou když vám jde partner po boku. Všem,
potkali knížepána Karla Schwarzenber- kteří se chtějí do tohoto nenormálního
ga, přepychový zážitek! V Praze jsou povolání pustit, a doporučuji, aby zavůbec fajn podniky, tam najdete inspira- táhli do hry své nejbližší. Je to časově
ci na každém kroku. Jenže „LOKÁL“ i jinak dost náročná legrace, bez jejich
už je také u Karlova mostu, takže to vy- pochopení nebo rovnou spoluúčasti to
padá na další síť. Nic proti řetězcům, nekončívá dobře…
jejich centrály mají vše bezvadně vymyšlené, franšízy frčí. Mně ale imponuje osobitost, jedinečnost se všemi vadami na kráse. Člověčina. Možná je to
tím, že jsem Vodnář nebo egoista, nevím, nemám patent na rozum a na ten
hospodský už vůbec ne. Suverénem s právem veta je nakonec stejně
host.
Když se podíváme na vaši restauraci,
vy jste vytvořil retro hospůdku už v době, kdy retro ještě vůbec nebylo v módě! Od samého začátku jste se
v prostředí vaší restaurace vracel k interiéru, doplňkům, i hudbě (zpívá nám
Ondřej Havelka) z dob klidnějších,
snad i prvorepublikových...

Jéje, první republika, filmy Mata Friče, R.A.Dvorský, slyšíte, jak vrním?
No, víte, návrat k tradici znamenala
vlastně už první rekonstrukce v polovině devadesátých let se strýcem Pavlem
Petráčkem a jeho rodinou. Nebyla to
úlitba zákazníkovi nebo módě. Léta
chovám úctu ke všemu původnímu, originálnímu, sbírám staré věci i myšlenky. Možná jste si všimla - oblečení,
účesy, nádobí, příbory, slovník, snaha
I

Je to vidět na těch vyhlášených
kavárnách a restauracích, které přežívají generace – vybavím si Café
Hawelka ve Vídni – že v tom
podnikání prostě je zainteresována celá rodina. Protože ti lidé v té své hospodě nebo kavárně vlastně prožijí celý
život. A tak jako tam potkáte už
stařičkého pana Hawelku, tak na place kmitá jeho vnuk, či pravnuk... Není
to o tom, že jeden z rodiny provozuje
hospodu a ostatní to nevnímají. A ta
harmonie je v tom čitelná a naděje na
přežití podniku větší.

Hm, Café Hawelka, to je dílo…
Myslíte, že jsme na dobré cestě, když
Na Obci „plavou“ na place společně
taťka, mamka a dcera, předtím taky
strýc, teta, oba bratranci? Teď vážně,
v rodinných podnicích je asi cítit energie, kterou tam fyzickou přítomností
hostinští zanechávají. Nemyslím si, že
k nám lidi chodí obdivovat Macháčka
nebo Macháčkovou, ale že tu podvědomě vnímají domáckou atmosféru.
Strašně bych si přál, aby se tu kromě
jídla, piva a peněz roztáčela taky společenská úroveň, slušnost, takt. Jako satisfakce za všechen čas, který tady trávíme. Tím si, prosím, nestěžuji. Hospodu
vedu dobrovolně a rád, nikdo mě
nenutí. Jsem svým pánem, já rozhoduji,
co dál. Za svoje kiksy pykám, ale jsem
svobodný. A vůbec, víte, co by mi na
tyhle řečičky řekla moje máma? Nefňukej a makej!

Je to o tom, že byste ráno mohl vydat
rozkazy zaměstnancům a odejít, ale vy
tedy myslíte, že byste radši měl v té hospodě být a žít s ní?

Neříkám, že to nejde dělat jinak a lépe. Hodně záleží na povaze, zodpovědnosti, asi i na výchově. A nezapomeňte, že zaměstnávat lidi je hodně
drahý a někdy nevděčný špás. Já taky
II

odcházím, byl bych mizerný vedoucí,
kdyby se bez mé přítomnosti podnik neobešel. Většinu času ale opravdu
trávím v první linii. V až brutálněkonkurenčním hlubockém prostředí si
nedovedu představit jenom občas zajít
pro tržbu, to zkrátka neumím. Jdu
denně s kůží na trh, v dobrém i ve
zlém, za nikoho se neschovávám.
Takové to jednoduché: najít si v životě
své místo a vepsat se do historie
města s nejlepším vědomím a svědomím... Mně by tohle stačilo. Možná
se zase časem cenit bude, když
v jednom městečku projde životem
několika generací hospoda s jedním
šéfem a všichni si vybaví pana Macháčka v solidní restauraci Solidní

šance... a vaše kuchyně má své zásady
– bramborový knedlík samozřejmě
domácí, nic kupovaného, a vyhlášené
bramboráky...

Vy mě chcete rozplakat… Už vidím
ty davy, jak vzpomínají na starýho Machyho… Víte, člověk si nakonec stejně
najde to své políčko. Když dokážete
sám sobě odpustit, že nejste zrovna bohatý, krásný a slavný, uleví se vám.
Každý přeci nemůže být velkým byznysmanem nebo politikem. Moje políčko slušně uživí rodinu, několik zaměstnanců, spoustu státních úředníků a
ještě zbyde na pivo. Děti budou možná
dokonce hrdé na to, co a jak táta s mámou dělali. To je můj svět. Už jsem
mluvil o tvrdé konkurenci. Nakupujeme stejné suroviny, nápoje, máme

podobné vybavení, místo. Musíme se tedy nějak odlišit. Cenou, provozní
dobou, nabídkou. Anebo tím, že majitel
běhá po place v kšandách. Pro někoho
detail, ale zabírá to. Hospoda není jen
řemeslem, je taky divadlem. Tak hraju,
do práce chodím jako na představení.
Vždyť hostinští jsou přeci odjakživa
spolutvůrci nálady národa!
Já nejsem velmistrem v oboru, ani
vzorem skvělého profíka. Co ale vím
jistě, je to, že hospoda má být něčím
proslulá, třeba jedním jídlem, které tam
nabízí léta letoucí. Nebo ulítlým vrchním, to je jedno. Prostě stopa. Když přijde pán z Břeclavi, po deseti letech zase s mamkou na Hluboké, poděkuje, že
si vás pamatuje, že si znovu pochutnal
na tom obyčejným, ale domácím bramboráku a že mu u nás bylo fajn. Tak to
je paráda! Omlouvám se, že asi neodpovídám přesně na vaši otázku, tak nějak
to ze mě padá a padá…
Dovolíme si krátký exkurz do historie?

No, nevím, jestli krátký, já když si
vezmu slovo… Před válkou byla
„Obec“ základnou schwarzenbergských
vyšších úředníků, na dostavbu hotelu
přispěl i knížepán. Jako člen badatelského kroužku jsem v budějovickém archivu vyšťoural pár zajímavých písemností, divila byste se, tehdy se řešily
podobné věci jako dnes – nájemné,
energie, modernizace. V něčem to moji
předchůdci ale měli přeci jenom jednodušší, tenkrát ve městě nebylo čtyřicet
restaurací, ale tak čtyři nebo pět…
A jak se k Obci dostala naše rodina?
Můj dědeček, stavitel Petráček, po válce celý objekt zčásti koupil, část dostal
náhradou za rozsáhlou stavební činnost
pro město. Pak už vše jelo podle
bolševického jízdního řádu – co včera
šikulové prodali, to zítra znárodnili,
komplet. Dědeček putoval do ostravských dolů, kriminálu unikl o vlásek.
Hnus. Ale nepamatuji, že by si někdy
před námi stěžoval. Prostě formát,
často na něj vzpomínám, jeho portrét
zdobí támhletu zeď. Revoluce se bohužel o dva roky nedožil, škoda. Po restituci nejdříve uchopil padlý prapor
někdejší slávy podniku strýc Pavel, budiž mu za to navěky čest. Teprve někdy
v roce 93 jsem se tu začal motat já…
Vy jste byl tehdy mladíček...

Jo, a pěkně vyjukaný. Pracoval
jsem v Praze v úplně jiném oboru, finanční leasing se tehdy bouřlivě a
úspěšně rozvíjel. Když mě příbuzní
z Hluboké oslovili, naivně jsem si myslel, že to bude bezva relax, dělat na „vedlejšák“ hospodu a diskotéku. No, dopadlo to, jak muselo, do roka jsme se
stěhovali. Naše hospoda je magické
místo, droga. Jsem sice rodilý Pražák,
ovšem neměl jsem k Hluboké zas tak
daleko. Moje matka je rodačka odnaproti ze starého úředňáku, já tady vyrůstal
a chodil do základní školy, než jsem
odešel studovat zpátky do Prahy.

z věcí, kterou komunistům nejvíc zazlívám, je, že pečlivě zadusili pocit tradice, hrdosti, předávání majetku a tím
zodpovědnosti z otců na syny. Tvrdím,
že nebýt Stalinů, Gottwaldů a Husáků,
nebylo by zdaleka tolik tunelů,
řízených bankrotů či jak se všechna ta
dnešní zlodějina jmenuje. My jsme restituovaný majetek po revoluci výhodně neprodali, ale léta ho lopotně
opravujeme a provozujeme. Snad tím
navazujeme na úctyhodnou tradici. Kéž
by.

nejistého roznášení piva na návsi, s inženýrkou ekonomie po boku.
Není to důkaz pošahanosti? Před
válkou by se tomu nikdo nedivil, dnes
to musí působit podivínsky. Ale třeba
se mýlím a jednou to zase bude normální.

Ale uvědomujete si, jak je ta myšlenka nemoderní? Možná je to jen úlet
lidí, kteří zbožňují historii, tedy i mě,
kdo ví. Jestli já tím věčným pročítáním
archiválií a objížděním památek, jestli
já tím nejsem nějak postižený. Musím
nutně připadat lidem trošku komický,
vydal jsem se z pražské zlaté klece do

- sportovní pašáky. Hodnocení výsledku nechám s dovolením na
hostech, ale podle jejich reakcí soudím, že to docela sedí.

Vy máte rád sport a ve svém jídelníčku
jste historicky přiblížil a charakterizoval lidi, kteří ve sportu na Hluboké něco znamenali a znamenají.
A vystihl jste je sice velmi málo slovy,
ale někdy z té výstižnosti a naléhavosti
Máte pravdu. Čím dál tím víc mi připa- až mrazí. Mamutí vůle Míry Dvodá jeden lidský život krátký na to, abys- řáka...
te vybudoval tradici. Je opravdu lepší,
Jak jsem po všech stránkách neJe zajímavé jak dům, neživá věc, byť když můžete navázat na to, co započal dokonalý, tak tady jsem se vyřádil.
rodová záležitost, ovlivní živé lidské váš dědeček nebo pradědeček a máte-li Snažil jsem se dvěma slovy charakteosudy.
děti, je to vědomí ještě nadějnější.
rizovat ty naše slavné - nejen hlubocké

Pocit, že pečujete o rodinný majetek, citová vazba na místo, to je fakt něco, to si užívám. Když mi je zle, už nemůžu, když v sezóně padám únavou a
už nezabírá ani: Když nemůžeš, tak přidej!, tehdy mě pocit jakéhosi rodového
poslání podrží. Pro někoho k smíchu,
kdo to nikdy nezažil, neuvěří. Jedna

Asi to nevzniklo za jeden večer a beru
jako dobrou věc, že když sem člověk
přijde s dětmi, nebo sem přijde
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roval jsem se u sousedů. Rakušané,
Němci, Italové, když to jaksi není k tomu, neváhají pověsit na dveře cedulku
Volný den, odešlou zaměstnance a svou
rodinu na dovolenou a nabírají síly.
Mluvím o malých rodinných podnicích
třeba na horách, ve Schladmingu, tam
to znám. A že to je nějaké středisko!
Přesto se kvůli tomu místní nevěší.
Myslím, že v cizině jsou štamgasti
tolerantnější. Pokud devět měsíců v roce ráno otvíráte dveře první a v noci je
jako poslední zamykáte, tak toho
v prosinci máte tak akorát. Baterky
musíte někdy dobít. My zkrátka nejedeme na doraz 365, ale jenom 300 dní
v roce. Snad nám to naši věrní hosté
odpustí.
Vaši milí hosté – asi se tu schází
různá sešlost, i díky vašemu sportovnímu zaměření. Zřejmě se tu ve
sportovně vypjatých okamžicích našeho národa odehrály velké věci.
cizinec, je to dobrá šance si připo- těstoviny, maso na grilu nebo bezmasá
menout, kdo to je Čáslavská, co uměl jídla.
Panenka, a že u nás bydlí dobří fotbalisté a trenéři...
Tady v jídelníčku by našel Ota Pavel
Forma jídelního nebo nápojového zase krásných pár námětů na knížku.

lístku je jedna věc, jsme zase u toho
divadýlka. Nevěřila byste, kolik lidí
včetně cizinců chce vědět, kdo to je Vácha, Mařík, Bělohlav. Jenom na Karla
Poborského se nikdo neptá, toho snad
znají i v džungli! Ale obsah, to už je jiná káva. Skladbou jídel a nápojů se můžete odlišit od konkurence, můžete
hodně získat, ale i ztratit. My jsme z původních šedesáti jídel vybrali patnáct,
každé je trochu jiné, snad i originální.
Základem zůstaly pravé bramboráky,
tím se rád chlubím, jenže Američanka,
Mexičanka nebo Číňan se sice budou
usmívat a děkovat, ale těžký bramborák či vepřovku se šesti, byť domácí a
staročeskou, vám vrátí. A já na náměstí
musím uspokojit také mraky cizinců, to
se nedá nic dělat. Proto nesázíme
jenom na českou kuchyni, jakkoliv ji
preferujeme, ale nabízíme rovněž

To si pište! Tahle malá hospůdka
bývala občas napěchovaná lidmi a
emocemi až po strop. Když byl Nedvědův nároďák postrachem celého fotbalového světa, tak panečku šílel senátor vedle popeláře, policajt vedle grázla. Bejvávalo, dnes ještě občas
zvednou hosty ze židlí hokejisti, ale už
to tak nevře. Lidi jsou zmlsaný, raději
remcají, jak je všechno špatně. V tom
jsme šampióni.

No, to by bylo něco. Až půjdu tam
nahoru, vezmu sebou pár výtisků. Pro
Otu Pavla, pro pana Hrabala nebo pana
Wericha. Můžu se ještě něčím pochlubit? Divila byste se, kolik se nám za
rok ztratí jídeláků a nápojáků. Stovky! Takže jste v restauraci závislí na tom,
Je to hra, trochu dětinská, ale příjemná. jak to vedou ti naši kluci hokejoví a
Znovu opakuji, hospoda je podle mého fotbaloví tam nahoře?
z poloviny dílna, z poloviny kabaret.
Naštěstí ne. Naši sportovní štamgasti, ač si jejich přízně velmi vážím,
Hluboká jako turistické městečko má tvoří přece jen menšinu. Na Obec chodí
svá jistá specifika, že? Jak se žije hlavně ti, které náš svérázný lokál a
hostinskému na Hluboké v zimě a snad i trošku my – moje skvělá
v létě?
manželka, dcera, věrní kolegové v kuAsi jak komu. Já si zvolil styl tak chyni i na place – baví. Děkuji vám
trošku italský, v zimě „tančím“, což všem!!! Mimochodem, už vidím, jak
v mém pojetí znamená, že hraji hokej, někteří moji kamarádi při čtení těch
chodím na předlouhé procházky, jez- moudrostí umírají smíchy…
dím po výletech, prostě odpočívám.
Pracuji jen o víkendech. Od Velikonoc S Michalem Macháčkem si povídala Alena
do Vánoc ale jedu jako Rumun. Inspi- Mitter, foto Jan Pirgl

Dotazník pro urovnání myšlenek aneb Malá zpovìï bez faráøe
Všichni, kdo máte mail, víte, kolik hloupostí vám do mailových schránek dorazí. Nicménì jsou také zprávy, které vás donutí
se na chvíli zastavit, zamyslet se, uspoøádat myšlenky i hodnoty a oslovit pár svých blízkých. A vskutku se o nich dozvíte vìci,
které jste dosud nevìdìli a na které se pøi obyèejném rozhovoru nezeptáte...
Takže když mi pøišel tenhle »dotazník«, nejdøív jsem se kroutila, ale pak ho poslala zodpovìzený osmi kamarádkám. A vìøte mi, jejich
odpovìdi vydaly na dùkladný psychologický rozbor osobnosti. Je totiž spousta nenápadných malièkostí, které o svých pøátelích stále ještì
nevíte... Jejich odpovìdi jsem si vytiskla a schovala. Nad nìkterými i zaslzela... Myslím, že se s nimi potìším znovu, tøeba za pár let.
Chcete si pøeèíst moje odpovìdi? Prosím, máte možnost. Ale zkuste si na nì pak odpovìdìt sami a poslat je osobám blízkým vašemu srdci.
Poznáte je o hodnì víc...
Dotazník pro kamarády:
1. V kolik jsi dnes vstával(a)? V 6,45 poprvé
a šla vyvenèit pejska na zahradu. Pak jsem si
chvíli èetla v posteli (to miluju!) a pak usnula
až do 8, 00 hod. Je to fantastické a provozuju to
jen když to jde. Bohužel to nejde moc èasto.
(Podotýkám, že pro mì není problém sedìt
a pracovat u poèítaèe do pùlnoci a že jsem asi
opravdu èistokrevná sova. Chodit do práce na
pátou by znièilo mì i fabriku, kde bych pøípadnì
byla zamìstnána...)
2. Diamanty nebo perly? V perlách, tedy
umìlých, které jsem jednou obdržela jako dar
z Quelle (myslím, že už zkrachoval?), vypadám
jako naprostá idiotka a ještì od kolotoèe. Takže
tedy jedinì diamanty... až mi je nìkdo dá.
3. Na jakém filmu jsi byl(a) naposledy v kinì?
Do kina chodím bohužel dost málo, ale pokud,
tak miluju malá kina, jako je to naše, a nejlíp,
když je u toho atmosféra... Takže úžasné bylo
sledování dokumentu o lovu vorvaòù – když u
toho byli sami dokumentaristé, nebo tøeba film
Oblomov, když ho uvádìl filmový historik pan
Boris Jachnin. Takový ten film, kdy si øíkáte, to
už nevydržím, nerozumím tomu, je to dlouhé,
jdu domù a najednou zjistíte, že jste pohlceni.
Škoda, že už nemáme èas na filmové kluby jako
za mého mlada...
4. Jaký je tvùj oblíbený televizní seriál? Miluju
Zoufalé manželky... na americký seriál je dost
hlubokomyslný. Jinak nezapomenutelné jsou
Sòatky z rozumu. Ty taky ráda ètu. Mám ráda
objektivnì kvalitní seriály, jako byl F. L. Vìk...
ale stejnì, obèas èuèím (lépe øeèeno naslouchám
jim, protože už dost blbì zaostøuju) také rùzným
nekvalitním, udrží mì pøi práci v kuchyni
a duševnì pøitom relaxuju. Nemusím se snad
ptát, jestli jste už nìkdy žehlili nebo dennì
uklízíte kuchyò, ne????
5. Co obyèejnì snídáš? Pøekapávanou kávu,
samozøejmì – a poslední rok a pùl s napìnìným
mlékem ze zázraèného mlékovárku. Miluju
mléko a od kakaa jsem se odpoutala až tìsnì
pøed ètyøicítkou! (Byla jsem nedonošená
a kojená málo!) A protože mùj milý je kromì
pondìlka a úterka pøítomen, tak s ním si sním
tøeba chlebíèek a špíèek, nebo dobrý salámek.
Samozøejmì, já vím, nic neøíkejte o zdravé
výživì... ale ano, taky nìkdy dìlám vloèky
s mlíkem a rozinkama a jablkem.
6. Máš druhé (køestní) jméno? Jaké? Alena
Pavla. Pavla je má tøeboòská kmotøièka, mé
maminky sestra.
7. Které jídlo nesníš ani náhodou? Ach jo,
nevhodný dotaz pro mnì. V deseti letech bych
popsala stránku... Dnes všechno. Možná nìkde
v jakutské jurtì bych zaváhala nad syrovým
volským okem...
8. Jaké máš nyní nejoblíbenìjší CD? V autì
protáèím Rozinky od Nezmarù, poøád v kurzu je
www. hluboka.cz

Hapka a Horáèek, Kubiška, Hegerová, vlastnì
poøád samé pamìtnické – i když od Hegerové
novì Kolo mlýnské v srdci mém, ale taky Labutí
jezero nebo Mozarta pøi vaøení nedìlního
obìda... To nadnáší...
9. Jezdíš autem? Ano, docela ráda, pokud to
není do Prahy (a do Vídnì) – a jiných rušných
velkomìst. Víc jak tøi pruhy vedle sebe mì
znervózòují.
10. Oblíbený sendviè. Proè sendviè, to je nìjaký
americký dotaz... ? Když chlebíèek, tak pravej
èeskej se šunkou na salátì, následuje s lososem
a rosbífem... Jsem masová.
11. Který povahový rys zavrhuješ? Nesnáším
vytahování, lhaní, které se pozná na první
i druhý pohled, namyšlenost...
12. Oblíbený odìv? Už slevuji, tøeba z výšky
podpatkù, ale suknì vìtšinou vyhraje...
V podstatì jsem trvale spoleèensky obleèená,
a to i když slézám Alpy nebo Kle...
13. Kdybys mohl(a) odletìt kamkoliv na svìtì,
na kterém místì bys chtìl(a) trávit dovolenou?
Kde? Ano, spíš je to o tom, s kým. Sama ne.
Ledaže bych byla miliardáøka a cestovala z nudy
se svým psíkem a sluhou.
Ale nakonec èím dál víc zjišuji, že mne
nejvíc potìší stará dobrá Evropa. Jsem
konzervativka, a nechci dlít v ášramu v Indii,
protože tam nepatøím. I když jsem cvièila jógu.
Užívala bych si Anglii, taky Skotsko, Irsko,
Itálii, Francii... asi všechny evropské státy,
kromì tìch postkomunistických, mám
postocialismu poøád plné zuby, akorát Maïaøi
mi byli a jsou sympatický. A jen tak ze
zvìdavosti bych nìkdy jukla na jih Ameriky,
kde bydlela Scarllet a na jiná místa, kde v mých
myšlenkách stále žijí mé oblíbené románové
postavy...
14. Oblíbená odìvní znaèka? Second hand.
Nìkdo už to vyzkoušel a vydrželo to! Anebo
malé osobní obchùdky... a pak: nejvìtší radost
mám, když kupuju s nìkým, kdo se na mì
koukne a øekne: Dobrý, tohle si vem a jdem!
15. Na jakém místì si nejlépe odpoèineš? Naše
zahrádka, naše ložnice, náš gauè. Obložená
koèkou a psem, knihami, èasopisy, ba i mým
mužským. Sama v posteli bez naší menažérie
jsem nesvá. A venku v pøírodì, místa, kde jsem
byla ráda v dìtství a mládí.
16. Na jaké narozeniny si vzpomeneš?
Moc svých narozenin nepamatuju. Možná mé
devatenácté, když pøišli spolužáci a zdevastovali
mi pokojíèek a Pavel Daòkù mi na papírcích –
blbenkách – na pokraèování vyznal lásku. Ještì
mám ty papírky schovaný. A dodnes Bohu
dìkuju, že jsem Pavla tehdy nevyslyšela.
17. Který druh sportu nejradìji v televizi
sleduješ? Tanec. Krasobruslení, gymnastiku
taky chvíli. Estetické sporty. Jinak vùbec, jsem
sportovnì chladná.

18. Nejvzdálenìjší místo, kam tenhle
dotazníkový mail pošleš? Spíš nejbližší: mé
dceøi do podkroví.
20. Kdo z tìch lidí, co jim to pošleš Ti odpoví
jako první? To netuším...
21. Kdy máš narozeniny? 19. 9.
22. Jsi ranní ptáèe nebo noèní sova? Absolutní
sova!!!!!!!!!!!
23. Velikost bot? 38.
24. Domácí zvíøátka? Sofinka pes (Julinka nám
umøela), koèka, králíèek, ptáèka jsem chtìla mít,
ale kvùli tý bestii koèce nemùžu! Eliška (dcera)
mìla vizionáøskou pravdu, když mì pøi nákupu
andulky kárala.
25. Nìco nového, vzrušujícího, co nám musíš
bezpodmíneènì sdìlit?
Mám vás moc ráda. A pøedstavuju si, jak by
bylo pøíšerné, kdybych nemìla žádné
kamarádky, kterým bych mohla podobný
dotazník poslat.
26. Èím jsi chtìl(a) døíve být? Úplnì nejdøív
jsem chtìla být akrobatkou v cirkuse. Pak jsem
si chtìla vzít za muže Ráže, když hrál prince
v Pyšné princeznì a byl tak krásný! Pak cokoliv
kolem zvíøat nebo psaní. A to se mi tak krásnì
splnilo...
28. Jaký je tvùj oblíbený pamlsek?
Všechno... Švestka s rumem v èokoládì, krém
brullé, bábovka, špek s èerstvým chlebem, teï
o víkendu Líza udìlala želatinový podmáslový
pudink!!!!!!!
30. Na který den v kalendáøi se již tìšíš?Krásnì
se dá tìšit na den, kdy si pøinesete domù
šìòátko (když už jsem stará na miminka)! To
bylo pøedloni. Teï se nám ale v rodinì narodila
dvojèátka a dobøe to dopadlo – krásný pocit
vdìènosti! Letos nevím žádné pøesné datum.
Tak se tìším na nìjaké milé pøekvapení!
32. Tvoje celé jméno? Alena Mitter. Na stará
kolena jsem se vdala a jmenuji se teï jinak, než
mé vlastní dìti. Hezké je, že mi to nezazlívají.
Jsou už velké a mají se mnou trpìlivost.
33. Co právì slyšíš? Rádio. Pobíhání lidí na
chodbì pøed mým kanclíkem kamrlíkem...
34. Cos naposledy jedl(a)? Teï mi budete
závidìt. Eliška mi pøinesla do práce
vlastnoruènì udìlaný salát ze zeleniny s
krémovou smetanou. Vždycky v pondìlí totiž
zapomenu jídlo, protože táhnu do kanceláøe
poèítaè a jiné nesmysly, na obìd nejdu a jsem
odkázaná na to, s èím kdo pøijde...
35. Pøeješ si nìco, když máš pocit, že vidíš
padat hvìzdu?
Vždycky si pøeju zdraví... pro všechny v mém
okruhu. A od jisté doby si pøeju zdraví, zdraví,
zdraví .... a pak strašnì rychlou bezbolestnou
smrt.
36. Máš-li vybrat oblíbenou barvu, potom
kterou? Vždy to øeším poøád. Co se týèe
obleèení, asi nepøekvapím, èernou. Ale už to
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vylepšuju. V bytì teplou okrovou. V pøírodì
jakoukoli. Jaro je žluté... Léto modré (jako
nebe). Podzim barevný (krásnì). Zima bílá
(nìkdy).
37. Jaké je právì poèasí? Svítí sluníèko. A bílá
oblaka modrým nebem plujou...
38. Osoba, se kterou jsi teï naposledy
telefonoval(a)? S mým mužem. Øekl mi, že byl
na ledì s kamarády a hrál metanou a ti, co
prohráli zaplatí veèeøi tìm, co neprohráli.
V Rakousku je to na vsích velmi oblíbený
kolektivní zimní sport. A øekl, že zítra pøijede.
39. Oblíbený denní nápoj? Káva, jasnì, že je to
nápoj, vždy ho pijem – a je to taky denní
obøad! Voda nebo voda se šávou. Taky dennì.
A èervené víno není špatný... obèas.
40. Oblíbená restaurace? Budìjovický Zvon je
už pocit. Nikdy jsem nebyla štamgast, ale náš
støedeèní Zvon s kamarádkou Evou je životní
nutnost. Hodinová polední pøestávka v pùlce
pracovního týdne, pro mne jediná. Jinak co si
neuvaøím, nemám.
41. Pravá barva tvých vlasù? Svìtle hnìdá. Teï
dokonce se mi sem tam objevují nìjaké bílé!
Nìjaký omyl asi!
42. Tvoje oblíbená hraèka, když jsi byl(a) dítì:
Díky sestøenici a její zpovìdi jsem si pøipomnìla

plyšového kocoura Mikeše. Ale jinak, panenka,
takový ten gumový Plaváèek asi od dvou let
(pak mi ji moje o hodnì mladší sestra Pavla
opravdu hodila i s košíèkem do potoka
a nechala odplavat.) Košatinový bílý koèárek –
je to pøesnì o tom, jak se mìní hodnoty
postupujícím vìkem. Asi v šesti letech jsem
pøemluvila maminku, a mi koupí na panenku
moderní a maminka ten košatinový prodala.
Trauma se vyøešilo až pøedloni – koupila jsem si
ho ve starožitnostech. A ještì míèe, knížky,
knížky a knížky, kostky, kulièky, kolobìžka...
43. Léto nebo zima? Léto, ale nejlepší je jaro.
44. Polibek nebo objetí? Objetí.
45. Èokoláda nebo vanilka? Èokoláda.
46. Káva nebo èaj? Káva. Když èaj, tak èerný
Earl Grey s mlékem.
47. Pøeješ si, aby ti to všichni pøátelé poslali
vyplnìno zpìt? Urèitì ano.
48. Kdy jsi naposledy plakal(a)? Hodnì v létì,
když umøela naše psí kamarádka. Pøišla, když
dìti byly malé... a teï už jsou velké.
49. Co je pod tvou postelí? Zrovna je tam od
vèera vytøeno. Heè.
50. Co jsi dìlal(a) pøedešlou noc? Spala a
pøedtím èetla. Byla jsem sama. Pravidelnì jednu
noc v týdnu sama bývám. Hùø usínám, když

jsem sama. Umím støídat dvì knížky pøed
usnutím. A když už jsem tak v té velké posteli
sama, tak se bojím èasù, až tam (tøeba nìkdy)
opravdu sama budu. Leda že bych se tam
dokázala tak fajn zaøídit jako Bábinka z Vejce a
já...
51. Z èeho máš strach? Z nemocí a zlých
náhod.
52. Sladké nebo kyselé? Obojí. Zjedls sladké,
snìz aj hoøké.
53. Kolik klíèù máš na svém svazku? Hodnì.
Domov, práce.
54. Kolik let pracuješ u souèasné firmy? Já
nevím, obì mé »firmy« Zpravodaj a Bylinky asi
nastejno. 17 let? Šéfuju si sama a jsem takový
nespolehlivý šéf.
55. Oblíbený den v týdnu? Podle toho, jak se
který vydaøí. Pondìlí nebývám nadšená. Pátek
není špatný...
56. V kolika mìstech jsi už žil(a)? V jednom.
A jen jednou se stìhovala. Od narození se
potkávám na jediném hektaru.
57. Najdeš rychle pøátele? Rychle asi ne, mnì
si mí pøátelé vždycky našli sami. A já jim jsem
vdìèná, že ke mnì pøišli. A zùstali.
58. Máš hodnì pøátel? Ano. Tìch nejlepších
míò.

Hrobka schwarzenberských knížecích srdcí
Nadzemní hrobka, do které byla
ukládána srdce èeskokrumlovských
vévodù z rodu Schwarzenberkù a jejich
manželek, byla v èeskokrumlovském
kostele sv. Víta zøízena pøed více než
250 lety. Tak jako všechny historické
události, èiny a památky mají své
pøíèiny, dùvody a souvislosti, tak také
tato hrobka vznikla jako prùseèík
nìkolika dìjinných skuteèností.
V první øadì to bylo získání
èeskokrumlovského
panství
Schwarzenberky v roce 1719. Tenkrát
byl schwarzenberský majetek v Èechách rozmnožen o eggenberské
dìdictví, k nìmuž vedle Èeského Krumlova náležela také jiná
panství, napøíklad Vimperk, Orlík, Chýnov. Poslední v Èechách
sídlící Eggenberg, Jan Kristián, jehož manželkou byla Marie
Arnoštka rozená ze Schwarzenberku, odkázal ve své závìti veškerý
nemovitý majetek v Èechách svému synovci Adamu Františkovi ze
Schwarzenberku. Jan Kristián z Eggenberku zemøel v roce 1710.
Marie Arnoštka, která poslední vùli svého manžela plnì
akceptovala, v roce 1719. Tímto zpùsobem dosedl v roce 1719 na
èeskokrumlovský vévodský stolec Adam František ze
Schwarzenberku. Tento muž byl reprezentantem již tøetí v Èechách
sídlící generace Schwarzenberkù.
Jenom pro osvìžení pamìti pøipomínám, že jeho dìd, Jan Adolf
Schwarzenberg, získal v roce 1660 panství Tøeboò, v roce 1661
koupil panství Hlubokou a o nìco pozdìji další statky, které
posléze pøevzal a rozmnožil Ferdinand Schwarzenberg, otec
Adama Františka.
Druhou historickou událostí, která se vznikem sledované hrobky
úzce souvisí, bylo vybudování barokní kaple sv. Jana
Nepomuckého pøi èeskokrumlovském kostele sv. Víta. Barokní
kapli postavili v letech 1725 – 1726 na pøání a náklady Adama
Františka ze Schwarzenberku. Zøízením této kaple chtìl Adam
František spolu se svou manželkou Eleonorou Amálií rozenou
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Lobkovicovou vyjádøit dík za narození
syna Josefa Adama. Je známo, že Adam
František a Eleonora Amálie prošli pøed
rokem 1 7 2 1 d lo uhou a tìžkou
manželskou krizí a teprve náhodné
setkání u hrobu sv. Jana Nepomuckého
v pražském kostele sv. V íta je opìt
sblížilo. Radostným a vytouženým
výsled kem je jic h o b no veného
manželského soužití byl syn Josef
Adam, narozený v roce 1722.
Nešastná støela z pušky císaøe Karla
VI. na honu v Brandýse nad Labem
pøervala v roce 1732 život Adama Františka ze Schwarzenberku.
Jeho tìlo spoèinulo ve schwarzenberské hrobce pod kostelem
sv. Augustina ve Vídni, vnitønosti a zvláš oddìlené srdce byly
uloženy v kostele sv. Jiljí v Tøeboni.
Když se v roce 1741 chystala opustit tento svìt vdova po Adamu
Františkovi Eleonora Amálie, vyslovila ve své závìti pøání, aby
byla pohøbena v kapli sv. Jana Nepomuckého v èeskokrumlovském
kostele sv. Víta. Urèila také text nápisu na svùj náhrobní kámen,
který mìl znít: Hier liegt die arme Sünderin Eleonora. Bittet für sie.
(Zde leží ubohá høíšnice Eleonora. Proste za ni.) Dále si pøála,
aby její srdce uložili vedle srdce jejího manžela.
Josef Adam ze Schwarzenberku splnil pøání své matky do všech
detailù. Její tìlo spoèinulo v novì vybudované podzemní hrobce
v urèené kapli. Hrobku zakryli žulovým náhrobním kamenem,
zhotoveným kameníkem Matyášem Planskerem, který vytesal nápis
pøesnì podle knìžnina pøání. Jenom k nìmu pøipojil text: Obiit die
5. may A. 1741 (Zemøela dne 5. kvìtna roku 1741). Vše bylo
dokonèeno v roce 1742.
Úctu a lásku ke svým zesnulým rodièùm vyjádøil Josef Adam
zøízením zvláštní nadzemní hrobky v levé boèní zdi kaple sv. Jana
Nepomuckého, do níž dal posléze uložit jejich srdce. Pùvodní
projekt vznikl v roce 1744 a pøedpokládal bohatou, vpravdì
barokní výzdobu po celé levé boèní zdi kaple. Ve zdi vyhloubený
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otvor pro schránky se srdci mìla krýt deska s tímto textem:
Josephus princeps de Schwarzenberg etc., Crumlovii dux ex filiali
pietate quiescentibus hic serenissimorum progenitorum suorum
huius capellae fundatorum Adami ac Eleonore cordibus poni fecit
anno 1744 (Josef kníže ze Schwarzenberku atd., vévoda
krumlovský dal zøídit roku 1744 ze synovské úcty pro zde
odpoèívající srdce svých nejjasnìjších rodièù a zakladatelù této
kaple Adama a Eleonory).
V roce 1745 vysekal kameník M atyáš Plansker do levé boèní zdi
kaple sv. Jana Nepomuckého výklenek. Zedníci výklenek a jeho
okraje obezdili a upravili. Do takto vzniklé nadzemní malé hrobky
byly uloženy schránky se srdci Adama Františka a Eleonory
Amálie. Hrobku poté zakryla a dodnes kryje deska z èerného
mramoru, na níž je vytesán text: CORDA HIC CONDITA
ADAM I ET ELEONORAE CONJ. PRINCIPUM DE
SCHW ARZENBERG CRUM LOVI DUCUM . JOSEPHUS
PARANTIBUS OPTIM IS PIETATIS FILIALIS M P A.
M DCCXLV (Zde jsou uložena srdce Adama a jeho manželky
Eleonory, knížat ze Schwarzenberku a vévodù krumlovských. Josef
nechal zhotovit v roce 1745 ze synovské lásky nejlepším rodièùm).
Nad deskou jsou erby schwarzenberský a lobkovický. Výtvarnì je
vše pojato ve formì oltáøe.
Pùvodnì zøejmì ani sám Josef Adam nepøedpokládal, že by do
této »srdeèní hrobky« mìla být ukládána další srdce krumlovských
vévodù. Ale stalo se tak. K dyž Josef Adam ze Schwarzenberku v
roce 1782 zemøel, pøiložili jeho srdce k srdcím rodièù. Srdce jeho
manželky Marie Terezie rozené z Liechtensteina, která zemøela
v roce 1753, tam ještì nespoèinulo. Po té následovala srdce Jana
Nepomuka († 1789), jeho manželky rozené ÖttingenW allersteinové

(† 1797), Pavlíny rozené Arenberkové († 1810), jejího manžela
Josefa († 1833).
V roce 1834 nakreslil schwarzenberský knížecí inženýr Josef
Langweil nìkolik akvarelù, zachycujících pohled na uzavøenou
nadzemní »srdeèní hrobku«, pohled do otevøené »srdeèní hrobky«
a nákresy jednotlivých v ní uložených schránek, možno øíci uren se
srdci. Všechny tyto kresby byly spojeny a svázány do velké tenké
knihy, dnes uložené ve Sbírce alb na poboèce Státního oblastního
archivu v È. Krumlovì.
Zdá se, že schránka se srdcem Josefa Schwarzenberka, zemøelého
v roce 1833, byla poslední ve výklenku uloženou urnou, ponìvadž
z Langweilova nákresu otevøené »srdeèní hrobky« vysvítá, že tam
pro další schránky nebylo místo. Výklenek byl totiž pùvodnì urèen
pro dvì schránky a nakonec jich tam uložili sedm.
Urny mají rùzné tvary. Ty nejstarší, Adama Františka a Eleonory
Amálie, mají tvary kotlíkù s poklicemi. Urna se srdcem Josefa
Adama má pohárový tvar a jí podobná je urna Jana Nepomuka.
Urna se srdcem M arie Eleonory, Janovy manželky, se podobá
soudku. Urna se srdcem Pavlíny má tvar srdce a urna jejího
manžela Josefa vypadá jako nízký pohár.
Podle Langweilovy kresby z roku 1834 ležela v pozadí výklenku
na zeleném sametovém polštáøi lebka s knížecí korunkou. Nalevo
od ní stála schránka Jana Nepomuka, napravo schránka jeho
manželky Marie Eleonory. Pøed touto skupinkou stály zleva
schránky Adama Františka, Eleonory Amálie, Josefa Adama,
Pavlíny a Josefa.
Anna Kubíková
Obnovená tradice, èíslo 24, roèník: XII., Rok: 2001
Historický spolek Schwarzenberg v Èeských Budìjovicích
Historické foto È. Krum lova s kostelem sv. Víta

Auto Ševèík
Vážení majitelé vozù ŠKODA
Využijte služeb moderního autosalonu v Èeských Budìjovicích na Husovì tøídì za OD Globus.

Nabízíme:
P Kvalitní, rychlý a cenovì výhodný servis vozù s využitím nejmodernìjší technologie.
P Zajistíme provedení STK a mìøení emisí.
P Nonstop servis s odtahovou službou.
P Mytí vozidel na lince s pìnovými kartáèi, šetrnì a bez èekání.
P Široká nabídka nových vozù Škoda s možností pøedvádìcích jízd.
P Výbìr kvalitních a ovìøených ojetých vozù Škoda.
P Sobotní a nedìlní provoz!
Telefon 385 340 330, 724 997 058
www.autosevcik.cz

www. hluboka.cz

Odtahová služba, mobil servis 725 042 142
e-mail: infocb@autosevcik.cz
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Zahájení turistické sezóny
v Hluboké nad Vltavou
Letošní slavnostní otevøení turistické sezóny bude trvat na Hluboké celé
tøi dny, a to od 8. – 10. dubna. Hlavní program odstartuje v sobotu 9.10.
od 14:00 ve Sportovnì relaxaèním areálu tandemovým seskokem starosty
Hluboké Tomáše Jirsy a hejtmana Jihoèeského kraje Jiøího Zimoly.
Program je opravdu bohatý, vybere si jistì každý.
Rodiny s dìtmi se mohou tìšit na dìtský den a lampiónový prùvod,
sportovci na baseballový turnaj, taneèní marathón a závod Xterra MTB
Rallye Vltava. Pro jarní dávku adrenalinu si mùžete pøijít do Adrenalin
parku nebo vyzkoušet akèní nabídku tandemových seskokù padákem. Jako
veèerní relaxaci program nabízí pøedstavení Divadla Hluboká, Rodina je
základ státu.
Kompletní informace budou zveøejnìny v prùbìhu bøezna na plakátech
a webových stránkách www.sport-hluboka.cz, www.areal-hluboka.cz
a www.hluboka.cz.
• Dìtský den: Vítání jarního sluníèka – 9.4. od 14:00 ve Sportovnì
relaxaèním areálu
• Taneèní marathón (Zumba, Zumba toning, Piloxing) – 9.4. od 13:00 ve
Sportovnì relaxaèním areálu
• Jarní baseballový turnaj – 8. – 10.4. od 10:00 na baseballovém høišti
• Xterra MTB Rallye Vltava – 9.4. od 10:00 u Sporthotelu Barborka
• Divadlo Hluboká: Rodina je základ státu – 8. – 9.4. od 19:00, KC
Panorama
• Lampiónový prùvod – 9.4. od 19:30 u Sporthotelu Barborka
• Adrenalin park: akèní nabídka – 9. – 10.4. od 10:00 v Adrenalin parku
• Tandemové seskoky padákem: akèní nabídka – 10.4. ve Sportovnì
relaxaèním areálu a na letišti Hosín
David Šastný, Hluboká nad Vltavou o.s.

Pravá zimní sobota patøila t-ballu
V poslední dobì se mezi èeskou baseballovou veøejností èasto
mluví o tzv. pyramidì ve vìkových kategoriích s nejširší základnou
nejmenších dìtí. V Èeské republice je registrováno pøes tisíc dìtí
do deseti let hrajících t-ball. Je povzbudivé, že i klub Sokol
Hluboká se vydal touto cestou a aktivnì pracuje s malými hráèi.
Vždy již druhým rokem zajišuje èinnost 5-ti t-ballových
družstev. Tuto sobotu se všechna zúèastnila halového turnaje, v celkovém
poètu 7 týmù z blízkého okolí Èeských Budìjovic.
Víkendové ráno by svìdèilo spíše o zimních radovánkách na horách,
v hale areálu Dynama Èeské Budìjovice na Složišti však byly velmi dobré
podmínky i pro t-ball. Organizátoøi s pomocí ledenických rychle pøipravili
høištì, všechny týmy pøijely vèas a zápasy ve skupinách byly rozehrány
pøesnì podle plánu v 9 hodin. Èasový harmonogram a øízení zápasù mìli
na starosti rozhodèí Jarda Duroò, Lukáš Kouøil, Jirka Mlsek, Martin
Mužík a Vasil Zhupanin. Dopoledne probíhaly zápasy ve skupinách.
Ve skupinì A zvítìzili Borek Giants nad pøekvapením skupiny,
nejmenšími dìtmi ze Sokola Hluboká, 3. a 4. družstvo, Tygøi Zliv a Vltava
Pirates museli vzít zavdìk boji o 5.– 7.místo. V B skupinì dominovali
Žraloci Ledenice ziskem 4 výher pøed Hluboká Lions a Vodòany Gepards.
Zajímavé je, že skupina A se celá odehrála s pìnovým míèem, naopak
skupina B s mìkkým baseballovým míèem.
Nutno podotknout, že nìkteré dìti pøechod na chytání s rukavicí zvládají
pomaleji a pomìrnì dost dìtí ještì rukavici nevlastní. Ve finále uhájili
svou povìst Ledenice, pro Borek byla i finálová úèast úspìchem.
V »hlubockém derby« o 3. místo potvrdili vìtší sehranost a herní praxi
hluboètí Lvi. Bramborovou pozici obsadil Sokol Hluboká. Gepardi
z Vodòan si spravili chu a po dvou výhrách získali 5.pozici. Zliv a Vltava
poøadí turnaje uzavírali. Výsledky, alespoò z pohledu dìtí, nebyly až tak
dùležité. Mnohem cennìjší byla atmosféra mezi nimi, nadšení, které
bìhem hry ukázaly. Bezesporu se pyšnily bojovným duchem a velkou
snahou hrát. Skupinky rodièù hlasitì povzbuzovaly. Všichni chtìli vyhrát,
ale i ti, kterým se to nepovedlo, odcházeli spokojeni. Tento turnaj byl
posledním halovým kláním. Další zápasy budou již patøit do tzv.
Bronzového superpoháru. Ten letos probìhne jako seriál tøí turnajù, které
se budou konat 22.4. ve Zlivi, 6.5. na Hluboké a 20.5. na Borku.
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Na závìr bych chtìl podìkovat všem trenérùm, kteøí vìnují svùj volný èas
práci s dìtmi. Rodièùm, kteøí své dìti ve sportu podporují, dále rozhodèím
a všem dalším, kteøí svou aktivitou turnaj pomohli pøipravit.
Poøadí turnaje: 1.Žraloci Ledenice 2.Borek Giants 3.Hluboká Lions
4.Sokol Hluboká 5.Vodòany Gepards 6.Tygøi Zliv 7.Vltava Pirates
Radek Drmota, Hluboká Baseball & Softball Club

Rob Anthony – nový kouè Hluboké
Jak jste se již asi doslechli, v roce 2011 bude opìt trénovat na Hluboké
zahranièní kouè. Je z Austrálie a jmenuje se Rob Anthony. Mìl by dorazit
již do Mexika za mužským týmem, který tam bude na pøelomu bøezna
a dubna pobývat a pøipravovat se na ligu. Spoleènì se pak vrátí do Èech
a nastoupí na trenérský post na Hluboké. Oficiálnì bude kouèem Áèka,
ovšem jistì bude k dispozici i ostatním kategoriím, mládeži èi ženám.
Vìøme, že s Áèkem naváže na loòský postup do semifinále
Èeskomoravské ligy a prožije na Hluboké okamžiky, na které bude pozdìji
rád vzpomínat. Jeho pobyt je naplánován do konce záøí a bude bydlet
v klubovém bytì v sokolovnì. Rob zástupcùm klubu pøed nedávném zaslal
dopis, kterým chtìl podìkovat za nabídnutou pøíležitost a oslovit hlubocké
hráèky a hráèe:
Nejdøíve mi dovolte, abych vám podìkoval za to, že jste mi dali šanci
být kouèem Hluboké pro sezónu 2011. Považuji to za fantastickou
pøíležitost, zároveò i privilegium být souèástí klubu, pomáhat v jeho
dalším rozvoji a tìším se, že dovedu klub tak daleko jak jen budu schopný
v roce 2011. Jmenuji se Robert Anthony, je mi 26 let a jsem z Melbourne
v Austrálii. Baseball se stal souèástí mého života již od raného dìtství.
Bìhem mé kariéry jsem nastupoval za mládežnické týmy a hrál jsem
v USA. V posledních dvou letech jsem trénoval a hrál v Evropì. V letech
2009-2010 jsem byl v roli hrajícího trenéra v London Mets. Hrál jsem
a pùsobil jsem jako asistent trenéra mužù a jako hlavní trenér týmu do 17
let, který vyhrál národní mistrovství.
Když jsem doma v Austrálii, také hraji a trénuji v Sandrigham
Royals Baseball Club. Jako kouè do týmu pøináším mnoho
nadšení a znalostí. Rád trénuji všechny typy hráèù, od
zaèáteèníkù po pokroèilé. Vìøím, že nezáleží na jaké úrovni hráè
nebo tým je. Hráèský rozvoj, láska ke høe a správné provádìní
základních baseballových dovedností se stanou stavebními
kameny pro dlouhodobý úspìch. Angažmá v Londýnì
v minulých dvou sezónách mi umožnilo velmi dobøe porozumìt
evropskému baseballu. Pochopil jsem styl hry a oèekávání, která jsou
požadována od klubového trenéra. Miluji baseball a tìším se na to, až
budu souèástí dobré týmové atmosféry. Nemohu se doèkat trénování na
Hluboké a fantastické sezóny 2011. Brzy na vidìnou!
Robert Anthony, Hluboká Baseball & Softball Club

Evropský týden žen 2011
Oblíbená akce pro všechny ženy a dívky letos oslaví 3.
narozeniny! Další roèník Evropského týdne žen se
uskuteèní v termínu 4. – 9. 7. 2011 v Hluboké nad
Vltavou, centrálním bodem bude opìt Sportovnì
relaxaèní areál. Program celé akce je tematicky
rozdìlen do ètyø kategorií: sport, relaxace, kultura
a zdravý životní styl, ve kterých si návštìvnice mohou
vybrat mezi desítkami druhù aktivit v rámci každé kategorie. Každá žena
si mùže pøedem ve speciálním rezervaèním systému individuálnì navolit
týdenní program pøesnì podle svých pøedstav. Souèástí Evropského týdne
žen je každoroènì také mezinárodní turnaj v softballu. Evropský týden žen
myslí i na maminky s dìtmi, pro které je po celý týden otevøena mini
školka s celodenním programem. Program všech sekcí je v letošním roce
rozšíøen o nové moderní aktivity, které vám otevøenou další možnosti
a vnesou inspiraci do vašeho aktivního života. Kromì klasických
oblíbených aktivit se mùžete tìšit napøíklad na flirt dance, bodyflow,
soutìž kadeøníkù, výklad karet, laserovou kosmetiku a další. Kompletní
seznam aktivit a informace o registracích najdete na www.tydenzen.cz.
Naplánujte si s námi svùj vysnìný týden dovolené!
Petra Vojnarová, Evropský týden žen
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GOLF
Zpráva o èinnosti golfového klubu Hluboká/Vlt.
v roce 2010 a výhled do roku 2011
Golfový klub Hluboká nad Vltavou má nyní 774 èlenù, z toho 537 mužù
a 237 žen. V roce 2010 pøibylo celkem 148 èlenù.
V uplynulé sezónì bylo uspoøádáno 101 turnajù, kterých se zúèastnilo
celkem 2533 hráèù. Na sezónu 2011 je pøipraveno opìt asi 100 turnajù, a
to nejen komerèních, ale i klubových. MISTROVSTVÍ KLUBU ve høe na
rány jsou naplánována na Hlubokou v termínu 8.-9.10., opìt budou
poøádány støedeèní turnaje o hodnotné vìcné ceny i páteèní HCP turnaje.
Již tradièní noèní a veèerní turnaj je opìt naplánován na letní období.
Podrobné informace o turnajích v roce 2011 budou uveøejnìny opìt
v turnajovém kalendáøi, na serveru ÈGF (www.cgf.cz) a dále pak na
internetových stránkách klubu (www.golfhluboka.cz).
Na sezónu 2011 jsou opìt pøipravena meziklubová utkání pro všechny
naše èleny, kteøí budou chtít podpoøit sportovnì spoleèenský klubový
život. Doufáme, že zájem èlenù o tyto turnaje bude vìtší než v minulém
roce a že tak obnovíme tradici tìchto mezinárodních klání s vynikající
úèastí a dobrou náladou.
Novinkou by mìly být tzv. »dámské úterní devítky s RRC«. Budou to
turnaje pouze pro ženy a pouze na devìt jamek a pøesto budou na úpravu
HCP (dle pøání). Zaèátky tìchto turnajù budou každé úterý v 15.30 hodin.
Vítìzka turnaje obdrží vždy hodnotnou cenu od novì otevøeného
Relaxaèního Regeneraèního Centra v Hluboké nad Vltavou.
CESTOVÁNÍ ZA GOLFEM
I v sezónì 2011 jsme naplánovali skupinové výjezdy do nedalekého
zahranièí. Èlenové budou mít opìt možnost zahrát si za zvýhodnìných
podmínek na høištích vynikající kvality. V plánu je návštìva golfových
rezortù: Fontana, Schönborn, GC Metzenhof (Rakousko) a Grado (Itálie).
SPORTOVNÍ TEAM GKHNV
Reprezentaèní teamy povedou v této sezónì stejní kapitáni jako
v minulém roce – družstvo žen Petra Stecherová, teamu seniorù Jaroslav
Šrajer, team mužù Jiøí Vlèek a mládežnická družstva PRO Ladislav upa
jr. Všem našim kapitánùm dìkujeme za èinnost v roce 2010 a vìøíme, že
výsledky v sezónì 2011 budou opìt na velmi dobré úrovni.
TRENÉØI
V sezónì 2011 bude opìt po celý týden k dispozici našim èlenùm pan
Ladislav upa jr., bude také nadále vykonávat funkci hlavního trenéra na
Hluboké. Naším novým trenérem v letošní sezónì bude pan Pavel Ambrož
– student PGA a cvièitelé z øad èlenù GKHNV. Kromì toho budeme
nadále externì spolupracovat s panem Davidem Šiplou. I v sezónì 2011
budou rozhodcovat pøi sportovních soutìžích: ing. Rudolf Klacek, Bc.
Antonín Loužek, Ladislav upa jr.
Od dubna 2011 budou opìt na høišti fungovat v pravidelných
intervalech maršálové, kteøí budou sledovat dodržování nejen etikety, ale
i platební morálky hráèù atd. Uvítáme další dobrovolníky z øad èlenù, kteøí
by mìli zájem o tuto èinnost.
ETIKETA NA HØIŠTI – DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL
V souvislosti se stále se zvyšujícím provozem na driving range a na høišti
GKHNV Vás prosíme o dùsledné dodržování golfových pravidel, zásad
a etikety, které jsou nerozluènì spojeny s golfem.
Napø. na driving range prosíme nehrající doprovod (rodinné pøíslušníky,
pøátele), aby dodržoval bezpeènou vzdálenost, stanovenou informaèními
tabulemi. Na golfovém høišti je nutno dbát na to, aby høištì po Vašem
odchodu zùstalo v øádném stavu.
Prosíme proto, stanete-li se svìdkem nevhodného chování èi jednání na
høišti, ihned to oznamte na recepci klubu (776 826 376), která okamžitì
pošle maršála sjednat nápravu. Chceme, abyste se na domácím høišti cítili
dobøe, a proto i tímto zpùsobem usilujeme o udržení sportovní
a spoleèenské úrovnì.
Nìkolik základních pravidel:
# Øiïte se provozním øádem a pravidly pro používání golfových vozíkù
# Nerušte ostatní hráèe hlasitým hovorem a jinými hlasitými projevy
# V jedné skupinì (flightu) mohou hrát nejvýše 4 hráèi
# Po høe z pískové pøekážky (bunkeru) po sobì vždy uhrabejte písek
# Na každém odpališti mohou hráèi zaèít hrát až tehdy, kdy poslední hráè
flightu pøed vámi opustí prostor kolem jamkovištì
www. hluboka.cz

# Chystá-li se hráè zahrát svou ránu v poli, všichni ostatní
hráèi musí stát na jeho úrovni nebo za ní (hrozí nebezpeèí
zranìní odpáleným míèkem).
# U greenu pokládejte hole nebo jinou výbavu ve smìru
odchodu na další odpalištì
# Na greenu je povoleno hrát pouze putterem (hùl, urèená k puttování)
# Vypíchnìte vypichovátkem na greenu stopy po svém míèku i po míèku
jiných hráèù
# Hráèi jsou povinni hrát jamky v posloupnosti tak, jak jsou èíslovány, tj.
od 1 do18
# Udržujte svižné tempo, nezdržujte, hráèi za vámi si také chtìjí zahrát
# Dodržujte èasový limit, který je uveden na scorecard
# Jste-li pøesto pomalí, jste povinni pustit flight za vámi pøed sebe
# Za chování dìtí ve flightu a za jejich bezpeènost odpovídají dospìlé
osoby ve flightu
# Psy mìjte vždy na vodítku
# Tempo hry, chování hráèù, dodržování etiky, zaplacení poplatkù, atd.
je sledováno a kontrolováno maršálem, respektujte jeho pokynù a naøízení
DÌTSKÝ GOLF
Tak jako v sezónì 2010 budou poøádány golfové kurzy s McDonald´s pod
vedením našeho hlavního trenéra Ladislava upy jr. Tréninky budou
probíhat 4 x týdnì, èímž se zintenzivní výuka mladých talentù. Je zároveò
pøipraveno nìkolik Juniorských kempù a juniorská Tour. Výsledky našich
juniorù byly v minulém roce opìt vynikající. Jejich umístìní na pøedních
místech nejen v regionálních, ale i celostátních soutìží ukazují, že výukové
metody a intenzita tréninkù v našem klubu je na vynikající úrovni.
Provoz klubovny – recepce na Podskalské louce bude zahájen prvním
HCP turnajem dne
01. 04. 2011. Na recepci bude opìt k dispozici kniha, do které mohou
èlenové a hosté zapisovat své pøipomínky a pøání k provozu GKHNV.
V pøípadì pøíznivého poèasí a dobrého stavu høištì po rekonstrukci bude
provoz høištì zahájen døíve a všichni èlenové budou vèas informováni
e-mailem.
Typy èlenství v sezónì 2011
V rámci snahy o rozvoj èlenské základny, a tím i získávání vìtších
finanèních pøíspìvkù, sloužících k rozvoji našeho golfového høištì
a zkvalitòování služeb, jsme pøipravili pro nové potencionální èleny golfisty tyto produkty:
a) Golf na Hluboké = golf pro všechny (registrace + slevy + volná hra v
pondìlí na publicu + range fee): tento produkt je urèen tìm, kteøí nejsou
doposud rozhodnuti do golfu investovat vìtší èástky nebo mají zájem
pouze o registraci u ÈGF. Tato nabídka kromì registrace je obohacena
roèním range fee a volnými publicovými pondìlními vstupy.
b ) Golf na Hluboké = Golf bez hranic (81 jamek - Hluboká + Weitra +
Böhmerwald + Drautal - Berg): tento produkt je naopak urèen již
pokroèilým - nároèným golfistùm. Díky tomuto produktu pøicházíme s
bezkonkurenènì nejzajímavìjší a nejvýhodnìjší nabídkou v celé ÈR. Za
jeden roèní hrací poplatek 16 900,- Kè mají všichni èlenové možnost zcela
volnì a neomezenì využívat 3 golfové resorty, které jsou vybrány nejen
pro svou kvalitu, ale i polohu tak, aby oslovily co nejširší skupinu golfistù
z Jižních Èech.
c) Speciální golfový dárek (registrace + èlenství public + golfové hole):
tímto produktem, tak jako v loòském roce, oslovujeme nejen jednotlivce,
ale i firmy, které chtìjí pøijít s originálním dárkem pro své klienty nebo své
potencionální klienty získat. Tento produkt také ukazuje, že golf na
Hluboké vèetnì vybavení není drahým sportem tak jak si ho mnoho lidí s
Hlubokou spojuje. Z vìtšiny zaèáteèníkù, kteøí "dárek" dostali nebo si ho
sami koupili, se stali nadšení golfisté, kteøí pøestupují do budoucí sezóny
na "velké" høištì.
Ceník èlenských poplatkù pro rok 2011
Všichni èlenové, kteøí uhradí roèní hrací poplatek, mají v roce 2011
možnost opìt neomezenì hrát nejen na 27 jamkách v Hluboké a na 18
jamkovém mistrovském høišti GC Weitra v Dolním Rakousku, ale i na 27
jamkovém høišti GC Böhmerwald,. Tìm, kteøí zaplatí èlenské poplatky do
01.02.2011 nabijeme èlenskou kartu na 500 míèù zdarma.
A. Loužek, manažer klubu,
www.golfhluboka.cz (Pozn. red.: kráceno)
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Hluboká nabídne
v nové sezónì speciální programy
Komise cestovního ruchu na Hluboké pøipravila zbrusu novou nabídku
speciálních programù pro skupiny. Na projektu spolupracuje Divadlo
Hluboká, KØÍŽžáci, ZOO Ohrada, Adrenalin park, Sportovnì relaxaèní
areál, Golf Hluboká, Lovecký zámek, Sporthotel Barborka a hlubocký
fotbalový oddíl. Nabídka je urèena nejen pro veøejnost, ale i pro firmy
a jiné zájmové skupiny. Jedná se o uzavøené netradièní akce, které je
potøeba dopøedu rezervovat. Na seznamu jsou napøíklad divadelní
pøedstavení, veèerní komentované prohlídky èi soukromé veèírky v ZOO,
noèní minigolf, taneèní kurzy, vodní lyžování na pøehradì a další. Každá
akce je nabízena formou balíèku pouze od urèitého poètu osob. Cílem
speciálních programù je rozšíøit nabídku v oblasti cestovního ruchu
a volného èasu o nové a netradièní produkty. Finální materiál bude
umístìn v prùbìhu bøezna na webových stránkách www.hluboka.cz. Pokud
by mìl nìkdo zájem o bližší informace k tomuto projektu, využijte prosím
kontaktní email stastny@hluboka.cz.
David Šastný, Hluboká nad Vltavou o.s.

Od 16. do 20. bøezna
se v hotelu Záviš
mùžete potìšit
vepøovými hody
s tradièními specialitami...
Na setkání s Vámi se tìší personál
hotelu Záviš
Dobrou chu!
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Máme rádi zvíøata, protože jsou chlupatá. Anebo nemáme?
Jak kdo, øeknete si asi. Nicménì soucit a láska k živým tvorùm dìlá z lidí lidi, a mìli bychom se nauèit neakceptovat a trestat chování, které vede k týrání
zvíøat, a už domácích, èi ve volné pøírodì. Hluboká nad Vltavou vyøešila problémy s toulavými psy a jinými »zvíøecími událostmi« díky firmì Animal
Rescue. Jsou v ní odborníci, kteøí vyøeší témìø veškeré zapeklité situace a mapka jejich pomoci zahrnuje celé široké okolí mìsta Èeské Budìjovice.
Mnoho obcí se tak (sice za poplatek) ale dùstojnì, zbavilo problémù se složitým øešením pøípadù toulavých psù, odchytem zranìných divokých zvíøat,
pøemnožení koèek, a podobnì.
To je sice skvìlé, ale poøád zùstává hodnì prostoru pro pomoc jednotlivých obèanù, pro naši všímavost, iniciativu a konání dobrých skutkù. Kotce
pro odchycené toulavé psy, umístìné na Hluboké u mìstské skládky, nebyly ideální pro tento úèel, takže dnes už odchycení psi z lokality našeho mìsta
jsou umisováni pøímo v zaøízení firmy Animal Rescue. Pøesto jsou to »naši« psi a my se obèas mùžeme zamyslit, není-li vhodná chvíle nìjak prospìt,
èi se zbavit vlastní lhostejnosti. Mnohdy pøekvapivì kladnì také platí zajímavé pravidlo, že když nìkomu pomùžete, prospìjete tím sami sobì. V pøípadì
zvíøecí lásky a vdìènosti to bývá témìø zákonité. Nebuïme zbyteènì romantiètí, ale pøesto mìjme na pamìti, že na této planetì nežijeme sami, a že se
nám vrátí jak naše špatné skutky, tak i ty dobré.
Firmu Animal rescue provozuje Vladimír Kössl, který je absolventem Støední lesnické technické školy v Písku. V roce 1995 získal potøebnou akreditaci
na Veterinární a farmaceutické univerzitì v Brnì a od té doby se zabývá profesionálními odchyty zvíøat. V prùbìhu období 1996 – 2006 odchytil se
spolupracovníky více než 7000 zvíøat na území jihoèeské metropole. Od roku 2007 poskytuje služby veøejnosti se svou soukromou firmou.

Aktuálnì nalezení psi na Hlubocku:
Reg.è.: 25/II-Hluboká 11
Pohlaví: fena, Plemeno: nìmecký ovèák
Barva: èerná se znaky. Datum nálezu: 16.2.2011
Místo nálezu: Hluboká n/Vlt. – Jeznice
Další podrobnosti: Starší, klidná fena ovèáka.
Fena je velmi milá, snášenlivá.
Je náruživá aportérka.
Reg.è.: 162/XI-Hluboká 10
Pohlaví: pes Plemeno: nìmecký ovèák
Barva: èerná se znaky. Datum nálezu: 2.11.2010
Místo nálezu: Hluboká nad Vlt. – býv.Jaroslavice
Další podrobnosti: Pøibližnì šestiletý, mohutný
pes s pøevislými boltci. Pes je svéhlavý, konfliktní
ve vztahu s jinými psy. Pokud se dostane do
stresových situací je nevyrovnaný. Po znaèném
úsilí zvládá základní povely a znaènì se zlepšuje ve vztahu k psovodovi.
Doporuèujeme na zahradu, nebo na hlídání objektu. Lépe pro zkušeného
chovatele.
Janka je možné virtuálnì adoptovat. Více informací v »Podpoøte nás«
na webových stránkách nebo telefonu. Variabilní symbol 162.
Kontakt: Animal rescue – Vladimír Kössl, tel.: 777 214 680
E-mail: info@animal-rescue.cz www.animal-rescue.cz,
K vìci:
Kdo má povinnost postarat se o opuštìná a toulavá zvíøata?
Podle našeho právního øádu je jakékoliv zvíøe v naší péèi vìc, stejnì jako
napøíklad deštník nebo jízdní kolo. Jestliže se vám napøíklad pes zabìhne,
stává se vìcí ztracenou a pokud jej nìkdo najde, jedná se o vìc nalezenou.
A na to myslí Zák. è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, který øíká: „Kdo
najde ztracenou vìc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám,
je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo“.
Toulavé nebo opuštìné zvíøe je tedy nutné odevzdat na obecním úøadì nebo
je pøedat do obecního útulku. Postaèuje ovšem i oznámení místa nálezu
zvíøete obci. Nálezce není povinen zvíøe odchytávat. Nekvalifikovaný
odchyt by mohl zpùsobit utrpení nebo ohrozit zdraví èi život zvíøete
i èlovìka. Obecní úøad má povinnost se o toulavé zvíøe jako vìc nalezenou
postarat. Také Zák. è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi v § 46 stanoví, že
obec hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného
zvíøete, není-li jeho chovatel znám. Kdo si ponechá nalezené zvíøe,
vystavuje se možnosti postihu podle Zák. è. 200/1990 Sb., o pøestupcích,
v platném znìní, nebo podle Zák. è. 40/2009 Sb., trestní zákon, v platném
znìní.
Mohou obce nìjakým zpùsobem regulovat chov zvíøat? Povinnosti mùže
obec ukládat v samostatné pùsobnosti vydáním obecnì závazné vyhlášky
k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku; zejména mùže
stanovit, které èinnosti, jež by mohly narušit veøejný poøádek v obci nebo
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpeènosti, zdraví a majetku, lze
vykonávat pouze na místech a v èase obecnì závaznou vyhláškou urèených,
nebo stanovit, že na nìkterých veøejných prostranství v obci jsou takové
èinnosti zakázány. Podle Zák. 246/1992 Sb., na ochranu zvíøat proti týrání
mùže obec obecnì závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psù na
veøejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psù, stanovit
www. hluboka.cz

zpùsob jejich oznaèování a rovnìž mùže zajistit odchyt toulavých
a opuštìných zvíøat.
Kdo hradí náklady spojené s umístìním zvíøat do útulku?
Podle ustanovení § 46 Zák. è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi, hradí
náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvíøete
(není-li znám jeho chovatel) obec na území které k nálezu zvíøete došlo.
Zák. 40/1964 Sb., obèanský zákoník však stanoví, že pokud se o zvíøe,
pøed uplynutím lhùty 6 mìsícù od jejího odevzdání obci pøihlásí majitel,
je povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním vìci
vznikly.
Kdo mùže zvíøata odchytávat? Vlastní odchyt specifikuje Zák. 166/1999
Sb. O veterinární péèi, který jej øadí mezi skupinu èinností veterinární
asanace a z tohoto dùvodu se na ni plnì vztahují ustanovení jmenovaného
zákona a souvisejících pøedpisù. Zákon tak stanovuje, že k výkonu
èinnosti je nutné povolení orgánu Státní veterinární správy a že odchyt
toulavých, zdivoèelých a synantropních živoèichù je odbornou veterinární
èinností, kterou mohou vykonávat jen osoby odbornì zpùsobilé. Rovnìž
pøeprava zvíøat musí být uskuteèòována v dopravních prostøedcích, k tomu
uzpùsobených.
Souèasnì lze z jednotlivých ustanovení zákona 246/1992 Sb. na ochranu
zvíøat proti týrání vyvodit, že odchyt zvíøat osobou, která nemá
požadovanou akreditaci mùže být týráním zvíøete. Nekvalifikovaný odchyt
by mohl zpùsobit utrpení, nebo ohrozit život a zdraví zvíøete i èlovìka.
Odchyt zvíøat tedy zabezpeèují kvalifikované osoby s povolením pro tuto
èinnost. To nepopírá skuteènost, že zvíøata komunikativní, vyhledávající
spoleènost lidí, mùže odchytit a pøedat obcím kdokoli.
Mohu toulavého psa vyhnat? Zák. 246/1992 Sb., ochranu zvíøat proti
týrání ve znìní § 4 za týrání považuje mimo jiné opuštìní zvíøe s výjimkou
zvíøete volnì žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíøe vyhnat. Kdo tedy
toulavé zvíøe vyžene namísto jeho odevzdání, nebo nahlášení obci, nebo
mu následnì neposkytne odpovídající péèi, vystavuje se možnosti postihu
podle Zák. è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, v platném znìní, nebo podle
Zák. è. 40/2009 Sb., trestního zákona, v platném znìní (pozor! novì
i nedbalostní zavinìní!).
Mohou se toulavá zvíøata utrácet? Obsah zákona è. 246/1992 Sb., na
ochranu zvíøat proti týrání má za úkol chránit zvíøata, která jsou živými
tvory schopnými pociovat bolest a utrpení, pøed týráním, poškozováním
jejich zdraví a jejich usmrcením bez dùvodu, pokud byly zpùsobeny, by
i z nedbalosti, èlovìkem.
Jak bylo v úvodu uvedeno, øíká, že nikdo nesmí bez dùvodu usmrtit
zvíøe a taxativnì vyjmenovává devìt zákonných dùvodù, za kterých mùže
oprávnìná osoba zvíøe usmrtit. U toulavých a opuštìných zvíøat mohou
pøicházet v úvahu následující dùvody:
! slabost, nevyléèitelná nemoc, tìžké poranìní, genetická nebo vrozená
vada, celkové vyèerpání nebo stáøí zvíøete, jsou-li pro další pøežívání
spojeny s trvalým utrpením
! naøízené mimoøádné veterinární nebo hygienické opatøení pøi ochranì
pøed nákazami
! regulování populace zvíøat v lidské péèi a volnì žijících zvíøat
! bezprostøední ohrožení èlovìka zvíøetem
Není možné toulavá zvíøata utrácet proto, že je nikdo nechce! Utrácení smí
provádìt pouze veterinární lékaø, nebo odbornì zpùsobilá osoba.
– Informace jsme naèerpali na stránkách www.animal-rescue.cz –
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Proè mají ptáci kroužky?
Pøichází jaro – období probouzení pøírody, zaèátku
nového života. Jaro ale také èasto odhalí pro èlovìka
krutou pravdu pøirozeného výbìru, který v pøírodì
pobíhá. Je to období, kdy mùžete nalézt ve zvýšené
míøe množství uhynulých zvíøat, která nepøežila zimu
– špatnì se ukryla a zmrzla, vyèerpala se pøi hledání
potravy, pøi migracích, nebo podlehla lépe
vybaveným predátorùm. Je to zcela pøirozené
a pøíroda má jistotu, že nová jarní mláïata budou mít
ve vínku jen ten nejlepší genetický základ od silných rodièù, který jim také
umožní pøeèkat další a další zimu.
Také vás jaro pøinutí vyjít ze svých domù a vyrazit do pøírody. A právì
tam se mùžete setkat s uhynulým ptákem, který má na noze kroužek. Jak
se zachovat a proè vlastnì má pták kroužek na noze?
Ptáci se zaèali kroužkovat již v roce 1899, kdy dánský profesor Hans
Christian Mortensen poprvé s úspìchem použil hliníkové kroužky
k oznaèení prvních pár špaèkù. Dùvodem vždy byla a je potøeba zjistit
odkud a kam odlétají nìkteré druhy v prùbìhu roèního období.
Kroužkování ptákù pøináší poznatky o migraci ptákù a øadu obecnì
biologických otázek, významnì pøispívá i k øešení problémù souvisejících
s využitím a ochranou pøírodního prostøedí. Jednoznaèná identifikace
konkrétního jedince kroužkem mùže posloužit i k monitorování jeho
pohybù, vymezení kde se ten který jedinec kdy nacházel, kde pøezimoval,
kde hnízdil a pod. Vzhledem k trvanlivosti materiálù, ze kterých jsou ptaèí
kroužky vyrobeny, se dají zpìtnì identifikovat i mrtví jedinci. Jedná se

o rozevíratelné hliníkové kroužky rùzné velikosti (po narovnání
tedy vlastnì hliníkové pásky). Na každém z nich je název a nebo
zkratka kroužkovací centrály, která kroužek vydala. U nás je to
Národní muzeum Praha a identifikaèní èíslo kroužku. Ptáci
mohou být souèasnì oznaèeni hliníkovým kroužkem i barevným
kroužkem, na kterém je také napsaný kód. Výhodou je, že èísla na
nich jsou èitelná dalekohledem a tak není nutné ptáka odchytávat.
Kromì kroužkù ornitologických existují i kroužky chovatelské,
které jsou urèeny pro rozeznání jedincù v chovu. Jsou oznaèeny
vìtšinou zkratkou CZ a èíslem. Jsou celistvé – nerozeviratelné, zpravidla
barevné a jejich evidence vedou jednotlivé chovatelské svazy (napø. Èeský
svaz chovatelù).
Pøi nálezu uhynulého kroužkovaného ptáka nebo jen samotného kroužku
je tøeba pøedevším zcela pøesnì zapsat identifikaèní èíslo kroužku (nejlépe
je celý kroužek narovnat na plocho a vlepit do dopisu) a dále doplnit
následující informace: datum nálezu, místo nálezu, okolnosti za kterých
jste kroužek našli (zda byl pták nalezen mrtev, støelen, zabit o dráty,
usmrcen dopravním prostøedkem atp.), pøípadnì o který druh ptáka šlo.
Nezapomeòte uvést Vaši adresu pro možnost zpìtné vazby. Takto
zpracované informace mùžete zaslat na adresu:
Kroužkovací stanice Národního muzea Praha,
Hornomìcholupská 34
Praha 10 – Hostivaø, 102 00. Telefon: 271 961 256
e-mail: birdringczp@vol.cz

pátky a soboty 4. a 5. a 18. a 19. bøezna

Panorama

TAKOVÍ NORMÁLNÍ PØÍBUZNÍ

Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit v pracovní dny
Od 8.00 – 10.00 hodin,
Nebo 1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.
Reservované vstupenky nutno vyzvednout nejpozdìji 30 minut
pøed zaèátkem pøedstavení, poté budou uvolnìny k prodeji !
tel. + fax: 387 966 170

Biograf
støeda 2. bøezna – Guliverovy cesty. USA 2010.
Komedie/rodinný/dobrodružný
Nový snímek podle klasické pohádky J. Swifta...
Hrají: Jack Black, Emily Blunt, Jason Segel, Amanda Peet.
Režie: Rob Letterman. Pøístupný – èeský dabing!!! 18.00 hod.
støeda 16. bøezna – Letopisy Narnie: Plavba jitøního poutníka.
VB 2009. Fantasy. Další pokraèování pøíbìhù z Narnie...
Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley.
Režie: Michael Apted. Pístupný – èeský dabing!!! 18.00 hod.

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
úterý 22. bøezna – Na vlásku. USA 2010. Pohádka.
Walt Disney pøináší pøíbìh o dívce, která má kouzelné vlasy …
Režie: Byron Howard, Nathan Greno.
Pøístupný – èeský dabing!!! 17.00 hod.

Komorní scéna
støeda 9. bøezna – Cestujeme... po západní Americe nás provede
Michal Hovorka. »Kalifornie, Nevada, Arizona« 17.00 hodin.
Pozor!!! Mimoøádnì v restauraci Rosa – Bowling.

Obèanské sdružení KØÍŽžáci

Divadelní pøedstavení - komedie
19.00 hodin
11., 12. a 25. a 26. bøezna

RODINA
JE ZÁKLAD STÁTU
Divadlo Hluboká
v produkci Zdeòka Pikla
Divadelní pøedstavení – komedie
19.00 hodin

Kulturní spoleènost Alta
Hudební skupina Aquarel Mildy Bùrky
taneèní divadlo Na tenkém ledì
Vás zve na
KABARET
aneb Dobrý humor nerezaví
Pøedstavení plné scének.
Pøipomeòte si humor našich slavných komikù
a šlágry, které ještì nedávno zpívali všichni...
ètvrtky 3. a 10. a 17. a 24. a 31. bøezna v 18.30 hodin
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