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h ÚVODNÍK h

Stárnu, bohužel, a projevuje se to èím dál èastìji, když mì rozbreèí

i reklama na dobrý prací prášek, po kterém vám nevyblednou šaty.

Takže když si proètete èervnová témata ve Zpravodaji, pochopíte,

že jsem posmrkávala nad klávesnicí poèítaèe chvílemi hodnì

intenzivnì, a nebylo to alergickou rýmou, protože na tu si v období

rozkvétání beru antihistamika. 

Tím, že stárnu, si vysvìtluji i skuteènost, že se mi zaèínají líbit

mladí chlapci, a to pøesto, že jsem celý život upøednostòovala starší

pány. Mladí kluci mi vždycky pøišli takoví rádoby chytøí, namyšlení,

naivní a hloupatí – a hleïme – dnes v nich dokážu vidìt jejich talent

a hezké charakterové vlastnosti, obdivuju, co všechno dokážou a na

co mají sílu (a já už ne). A taky v nich umím uvidìt jejich

nádhernou budoucnost, – a upøímnì si pøeju, aby se jim vydaøila.

Tohle všechno jsem – jako mladé dìvèe – nìjak neumìla dost dobøe

postøehnout. A ještì lepší je, že se takhle se zalíbením mohu zadívat

i na nìkterá mladá dìvèata...

Takže, tentokrát si pøeètete o pár lidech, kteøí svùj potenciál

užívají pro dobro vìci – a myslím, že v tom  nalézají uspokojení. 

Ale taky jsem zrovna v uplynulém kvìtnu pøišla o pár iluzí. Nìkdy

mám totiž skoro vizionáøský pocit, když jasnì vidím, èi pøímo 

hmatatelnì cítím, že nìkdo nìco rozhodl špatnì. Ono to ze zaèátku

mùže vypadat, že dotyèný rozhodl ve svùj prospìch, že se mu to

vyplatí, že upøednostnil to, co pøinese profit! Anebo nìkdo zas

dokáže porušit slib, a prostory už pøislíbené k charitativní akci,

rychle pronajme lepšímu zájemci – tøeba bance, ta má více v kasièce.

A má pocit, že právì teï slavnì zvítìzil...

My sami vždycky dobøe víme, kdy jsme rozhodli špatnì a nìkomu

– nebo nìèemu – ublížili. Od toho máme svìdomí, to je zøejmì ten

kousíèek z Pánaboha, který fasujeme pøi zrození. Mùžeme si svá

špatná rozhodnutí, nebo èiny, omluvit pøed celým svìtem. A mùžeme

dosáhnout toho, že nám celý svìt dokonce uvìøí. Blbé ale je – a to už

se opakuji: že sami dobøe víme, kde je pravda. Dobré na tom je to,

že pro tyto pøípady zøejmì Pán Bùh vymyslel nápravné zaøízení, a to

jsou Boží mlýny. Takže tìch pár štulcù za uši, které za špatné èiny

a rozhodnutí pøicházejí, berme s vdìèností. Jsou ponauèením,

abychom vìdomì nehøešili. A ponauèením, že cokoli špatného

vyšleme do prostoru, bum ho, máme to zpátky na vlastním nose. Na

to pozor, pøátelé. Vše se zrychluje, a také kausy typu provinìní –

náprava, kterou nemají v kompetenci naše soudy, nýbrž tak zvaná

vyšší moc, jsou poslední dobou velmi, velmi promptnì vyøizovány!

h SLOVO  STAROSTY h

Vážení spoluobèané,

Jihoèeský kraj rekonstruuje most a ten náhradní šílenì rachotí,
Øeditelství vodních cest staví plavební komoru a stavební
stroje již nìkolik mìsícù dìlají nesnesitelný randál, mìsto

zatepluje zdravotní støedisko a lidé se témìø nemohou dostat do nové
lékárny, budeme zateplovat domov dùchodcù, Raiffeisen banka dostavuje
bytový dùm naproti radnici, mìsto otevírá novou èistièku odpadních vod
v Zámostí, baseballový klub staví ve sportovním areálu novou atrakci
»Adventure minigolf«. 

... Omlouvám se obèanùm, za hluk a nejrùznìjší omezení, které tyto
stavby sebou pøinášejí. Jsou lidé, kteøí øíkají »radìji nedìlat nic, nechat vše
pøi starém«. Je to také názor, ale mám pocit, že nás lidé volí proto,
abychom mìsto opravovali a rozvíjeli. Rok 2011 opravdu pøinesl øadu
stavebních aktivit, a tím plno komplikací. Dìkuji všem, že jste to vydrželi
a respektovali, že se to prostì nìkdy MUSÍ udìlat.

Nejsou to stavby, které by nìjak výraznì rozšiøovaly naše mìsteèko.
Spíše pøinášejí další možné aktivity, dìlají mìsteèko atraktivnìjší
a zajímavìjší, zateplování a nová ÈOV pøinášejí budoucí úspory. O všech
stavbách se dlouhodobì diskutuje, procházejí øadou schvalování
a povolování a je naší prací je koordinovat. Pøeètìte si zápisy z rady
a zastupitelstva, všem stavbám se vìnuje pozornost a diskutují se jejich
vlivy na obyvatele. Ne všichni možná budou jezdit na lodích po Vltavì, ale
všichni budeme používat nový, širší most. Ne všichni pùjdou hrát minigolf,
ale všichni »Zámos�áci« budou používat èistièku, i když o tom možná neví.
Snažíme se starat o naše mìsteèko co nejlépe. Jednou za ètyøi roky
pøedložíme úèty a vy rozhodnete, zda to dìláme dobøe èi ne. Lepší zpùsob
správy vìcí veøejných zatím nikdo nevymyslel. 
Dìkuji, že nám v tom pomáháte. Tomáš Jirsa, starosta

OO Vymìním zrekonstruovaný obecní byt v Tøeboni 
v centru na námìstí, 2+1, 2.patro, 66 m , plynové topení, parkety,2

dlažba, koupelna vana, bojler 120 l, nová kuch. linka, 
nájem + služby cca 3 000 Kè,  
za byt v Hluboké nad Vltavou.

Tel. 602 431 795

OO SPORTBAZAR  Šimek
(v PNEUSERVISU Podskalí 180, Hluboká nad Vltavou)

Provoz zahájen 13.6.2011

Pøijímáme sportovní potøeby do komisního prodeje.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPØÁNÍ:

Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm, 

kteøí v mìsíci èervnu  2011 oslaví významná výroèí

Šímová Marie Hroznìjovice 98 let

Pátková Rùžena Hluboká 90 let

Hájková Zdeòka Hluboká 75 let 

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

Opustili nás Narodili se

Pletka Jiøí Hluboká Havlíková Alena Hluboká

Radová Ludmila Kostelec Komárková Adéla Hluboká

Randáková Zdeòka Hluboká Trávníèková Alena Hluboká

Štìrbová Zdeòka Hroznìjovice

Chadim Bohumír Hluboká

Vážení obèané,

Mìsto Hluboká nad Vltavou, ÈEVAK a. S. A KOÈÍ a.s 

si Vás dovolují pozvat 

na prohlídku a slavnostní pøedání ÈOV Zámostí do provozu.

Akce se koná ve støedu 1. èervna 2011 od 14.30 do 17 hod.

Èistièku odpadních vod Zámostí najdete na konci Hluboké nad
Vltavou/Zámostí u výpadovky na Ponìšice, Kostelec

h ZPRÁVY Z RADNICE h

Ze zastupitelstva mìsta
O Pøevody pozemkù v rámci realizace stavební akce Sportovní pøístav
Hluboká nad Vltavou
O Zastupitelstvo souhlasí s prodejem cisternové automobilové støíkaèky
obci Nová Pec, vzhledem k tomu, že SDH Hluboká plánuje nákup nové.
O Mìsto obdrželo od Jè kraje finanèní prostøedky na pokrytí výdajù
spojených s pøípravou a provedením sèítání lidu.
OJè kraj poskytl mìstu pøíspìvek na podporu akceschopnosti jednotek sborù
dobrovolných hasièù, pro Hlubokou 49 000 Kè, pro Kostelec 21500 Kè.
O Špatný stav asfaltového povrchu v ulici Zborovská bude vyøešen
s investorem stavby Podzámèí. Pøipravuje se vydláždìní celé ulice
a prostranství zámkovou dlažbou.
O Na podnìt zastupitele p. Irovského uloženo mandatáøùm provozujícím
parkovací systém ve mìstì øádné oznaèení parkoviš�, uvedení zda se jedná
o placené parkování, kontakt na provozovatele a výši parkovného.
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Z jednání rady mìsta
O Rada souhlasí s pøedloženým návrhem zadávací dokumentace pro
výbìrové øízení na zhotovitele stavby opravy kanalizace v ul. Pražská. 
O Na projekt digitalizace kina v KC Panorama bylo nutno pro podání této
žádosti uhradit tzv. žadatelský poplatek
O Slavnostní otevøení vodní cesty na Vltavì se uskuteèní dne 11. èervna
O Oranžový rok 2011 v obci Hluboká nad Vltavou obsahuje spolupráci
mezi mìstem a ÈEZ a. s., vèetnì propagace a reklamy  ÈEZ a. s na akcích
Oslavy MDD v Bavorovicích a Municích (èerven), Setkání Kostelcù ÈR
v Èerveném Kostelci (èerven), 2. roèník Dokropné Kostelec (èerven),
6. roèník Draèích lodí Purkarec (èervenec), Slavnostní otevøení hasièské
zbrojnice Hroznìjovice (èervenec) Ponìšický košt Ponìšice (srpen) 
O V rámci Nadace ÈEZ Oranžové høištì podalo mìsto grant na projekt
Herní prvky MŠ Hluboká nad Vltavou. Mìsto bere ne vìdomí, že této
žádosti o grant nebylo vyhovìno.
O Dne 6. 6. skonèí úèinnost nájemní smlouvy uzavøené mezi mìstem
a spoleèností Stavitelství Vácha a syn s.r.o., na základì které tato
spoleènost provozuje mìstský stadion. Tato spoleènost už v této èinnosti
nehodlá dále pokraèovat, mìsto tedy vypsalo výbìrové øízení na nového
provozovatele zimního stadionu. Ve stanoveném termínu byly podány dvì
pøihlášky, splòující podmínky VØ a akceptující návrh nové nájemní
smlouvy. Jedním zájemcem byl Aleš Dvoøák, provozovatel sousedního
Sportcentra Dvoøák, druhým obèanské sdružení HC Hluboká KNIGHTS.
Rada po diskuzi stanovila nájemcema provozovatelem zimního stadionu na
období 2011 – 2016 obèanské sdružení HC Hluboká KNIGHTS. V diskuzi
zaznìl požadavek na zvýšení poètu hodin veøejného bruslení.
O Rada mìsta na základì pøedložených nabídek stanovila nájemce rybníkù
Velký a Malý Hvìzdáø spoleènost Hlubocké rybníky s.r.o..
O Povodím Vltavy s.p. byla zástupcùm mìsta pøedložena mapa,
vypracovaná na základì dohod mezi PV a Státní plavební správou, kde
jsou vyznaèeny úseky bøehù VD Hnìvkovice, kde by mìly být povolovány
mola pro kotvení malých plavidel. Pokud molo svými parametry vyhovuje
právnímu pøedpisu, PV jeho umístìní povolí, žadatel ale musí mít zajištìno
stanovisko obce, v jejímž katastru se kotvištì nachází a dále vlastníka
pozemku pøiléhajícího k vodní hladinì, aby k molu byl zajištìn pøístup po
souši. Pokud si žadatel taková stanoviska zajistí, mùže být molo povoleno.
Rada si vymínila, že veškeré takové žádosti jí budou pøedloženy.
O V souvislosti s pronájmem lékárny v èp. 1 novému subjektu došlo
k uvolnìní èásti prostor pùvodní lékárny v zadní èásti pøilehlé k prùjezdu.
Celkem využitelné prostory cca 46 m  – napø. na bytové prostory. Souèasnì2

bude nutno øešit rekonstrukci rozvodù vody a elektøiny v budovì
zdravotního støediska tak, aby bylo zajištìno samostatné mìøení pro
jednotlivé pronajímané èásti budovy.
O Klub chovatelù výmarských ohaøù poøádá v rámci oslav 45. výroèí klubu
3. Mezinárodní výstavu psù dne 9. – 11. Záøí na Ohradì a žádá mìsto o
pøíspìvek na ceny pro vítìze.
O Centrum volného èasu Poškolák Hluboká nad Vltavou o. S. Je novì
vzniklý subjekt, který nahradí v ZŠ pùvodní CVÈ, a žádá mìsto o
pøíspìvek na nákup vybavení a modernizaci pomùcek pro volnoèasové
aktivity dìtí. Rada žádosti vyhoví s tím, že CVÈ Poškolák pøedloží
konkrétní pøehled aktivit v ZŠ.
O Kynologický klub Falco žádá mìsto o pøíspìvek na zajištìní  prùbìhu
sportovních akcí v roce 2011. 7. 5. Výbìrový závod ZVV3 Mistrovství
republiky – podruhé na Hluboké. 28. 9. Justitzùv memoriál – výbìrový
závod Boxer klubu ÈR pro MS 2012 – letos poprvé svìøeno
mimopražskému klubu. 6 x zkoušky z výkonu psù dle mezinárodního
zkušebního øádu. 
O Jezdecká TJ Holiday Horses club – Konì Vondrov žádá mìsto
o podporu sportovnì spoleèenských akcí. Jarní drezurní závody
14. – 15. kvìtna. Skokové jezdecké závody Cena mìsta Hluboká (6. 8.)
a Velká cena mìsta Hluboká 27. – 28.8.
O Osadní výbor Líšnice navrhuje provést pøebudování odbìrných míst
elektøiny slouèením do jednoho, kdy tak dojde k úspoøe nákladù placených
za odbìrné místo a elektromìr. Dále chce vybudovat tzv. kryté sezení ze
stávající váhy na návsi
 O V dùsledku nepøíznivých klimatických podmínek letošní zimy došlo k
nebývalému nárùstu výtlukù a prasklin na mìstských komunikacích. Aèkoli
byly provedeny jen nejnutnìjší opravy zajiš�ující bezpeèný provoz, došlo
k finanènímu nárùstu na opravu komunikací po zimì o 318 548 Kè. 
O Rada odkládá øešení žádosti TJ Sokol o úhradu nákladù na výmìnu 8 ks
oken v Sokolovnì do doby zlepšení finanèní situace mìsta.

O Byl zpracován návrh územního plánu mìsta pro celé území mìsta
a nahradí souèasnì platný územní plán sídelního útvaru, který øešil pouze
vlastní mìsto a nejbližší okolí. Jedinou významnou novì navrženou
rozvojovou plochou je území v k.ú. Bavorovice v sousedství obce Dasný.
Územní plán byl projednán jak se zastupiteli mìsta, tak s osadními výbory.
O V souladu se zákonem je zøízena pøi pøíspìvkové organizaci mìsta ZŠ
Hluboká školská rada. Tøetinu školské rady jmenuje zøizovatel, tøetinu volí
zákonní zástupci nezletilých žákù a tøetinu pedagogiètí pracovníci školy.
Rada mìsta provedla jmenování na tøíleté období za mìsto Hluboká
ing. Pavla Dlouhého, p. Petra Píšu a p. Jiøího Slepièku.
O Rada odmítla nabídku spoleènosti LAVIÈKY – ZADARMO.CZ na
dodání parkových lavièek bez vynaložení fin. prostøedkù mìsta, ovšem s
podmínkou možnosti využití volné plochy na lavièce k reklamním úèelùm.
O Rozbitý most k plovárnì – opraveno nákladem Povodí Vltavy s.p.
O Kanalizace v Horní ulici – objednána projektová dokumentace. 
O Ostøíhání keøù na køižovatce pod sýpkou u zahradnictví zajistí pan PMH.

Návrh OZV a co já na to

Mìsto pøipravuje obecnì závaznou vyhlášku o pohybu psù na veøejných
prostranstvích ve mìstì. Mùžeme si za to my »pejskaøi« sami, protože
nìkteøí z nás nepovažují za nutné po svých miláècích sbírat psí exkrementy
a o poèùraných fasádách ani nemluvím. »Platíme pøece ze psù poplatky!«
Ano, ale jejich výše v žádném pøípadì nemùže pokrýt náklady na úklid ve
mìstì. 

Pøestože tøicet let »pejskaøím« a cvièím psy a každé omezení beru jako
»buzeraci« a zásah do mých osobních práv, musím s touto OZV souhlasit,
i když s výhradami. Že pùjdu do mìsta se psem na vodítku, to považuji za
samozøejmost. Ve výètu pozemkù, kde by se mìli psi pohybovat na
vodítku, na nìž se OZV vztahuje, patøí: veøejná prostranství ve mìstì,
koupalištì, sportovní areál vèetnì cyklostezky, i pozemky tvoøící areál
zámeckého parku, a to na žádost pana øeditele zámku Pavlíèka. To považuji
za absurdní, sám do parku chodím se psy na procházku, od øíjna do dubna
je tam krásný klid. A že neuklidím psí hromádku po svých psech? »Rád
bych pane øediteli, ale jediné dva koše, které v areálu zámeckého parku
jsou, se nacházejí u kašny a jeden máte u kanceláøe.« Takže pane øediteli,
kde není koš, není nepoøádek? Probuïte se a pojïte se se mnou projít
pešky po parku a ukažte mi, èím Vám psi vadí. Jeden rozumný dùvod, proè
nás nechcete v parku. Pøiznal bych Vám výjimku horní a dolní zahrady,
kde psi v záhonech kvìtin a okrasných keøù nemají co dìlat. 

OZV by mìla být rozšíøena o povinné èipování psù, psí známky jsou již
historií. Oznaèení je možné mikroèipy splòující normy pro èipy a ètecí
zaøízení ISO 11784 a ISO 11785. A upozornìní pro všechny, kteøí chtìjí
se psem vycestovat do zahranièí, od 1. 7. 2011 musí být psi pøi cestì do
zemí EU již oznaèeni mikroèipem. Zdenìk Èmejrek

Rady z Hlubocké lékárny

V èervnu bychom se už mìli pøipravit na horké sluneèní dny a mìli
bychom dbát na ochranu pøed sluníèkem nejen na dovolené, ale i ve všední
dny. Opalovací krémy, mléka i pøípravky pro ošetøení sluncem spálené
pokožky, nakoupíte v èervnu se slevou. Dobré je užívat také vnitønì
potravinové doplòky s karotenem, zajistí kvalitnìjší trvalejší opálení
a ménì problémù pøi a po opalování. Je také tøeba zásobit se na dovolenou
preparáty proti prùjmùm, preventivnì užívat probiotika je také jedna
zmožností, jak zvýšit imunitu proti prùjmovým onemocnìním v jižních
zemích. Oèkování proti klíš�ové encefalitidì jsme radìji mìli øešit v zimì,
dnes si mùžeme koupit alespoò dezinfekèní prostøedek, pokud bychom
potøebovali ošetøit místo po pøisátí.

Další dotazy rádi zodpoví pøímo v lékárnì, po telefonu nebo mailu.

Hlubocká lékárna, Masarykova 1

tel. 387 965 332     mail: hluboka@pharmaland.cz

Otevøeno:
Pondìlí: 07:15 - 16:00
Úterý: 07:15 - 17:30
Støeda: 07:15 - 16:00
Ètvrtek: 09:00 - 17:30
Pátek: 07:15 - 14:30
Sobota, nedìle: – zavøeno –  
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Podìkování hlubocké Policii 

Dìkuji policistùm, kteøí našli kdesi ve mìstì v Hluboké nad Vltavou klíèe

od auta. Podle pøívìsku na klíèích je neváhali dovézt prodejci aut v Týnì

nad Vltavou, který mì pozdìji kontaktoval. Ještì jednou dìkuji za

pohotové a pøíkladné jednání.  Zuzana Èmejrková

Rožmberský výlet

Tak lze nazvat putování hlubockých baráèníkù a jejich pøátel v sobotu 14. kvìtna.
V krásném poèasí a s dobrou náladou jsme nastoupili do autobusu, který nás celý
den vozil po zajímavých jihoèeských památkách. Jejich výbìr a vše potøebné
tradiènì spolehlivì obstarala rychtáøka, tetièka Marie Gabrišková. Prvním cílem
bylo poutní místo Svatý kámen nedaleko Rychnova nad Malší. Zhlédli jsme kostel,
z devastace znovu obnovený zásluhou rakouských i našich vìøících a církevních
institucí na obou stranách hranic. Náš obdiv vyvolal skuteènì impozantnì velký
Kámen (dìlený na dvì èásti) v pùvodní kapli, navštìvovaný mnoha poutníky. Cesta
krásnou proslunìnou Šumavou nás vedla k dalším památkám spjatým s historií
Rožmberkù, jejichž Rok si letos pøipomínáme (400 let od úmrtí Petra Voka
z Rožmberka 6. 11. 1611, posledního muže svého rodu). Stále znovu je co
obdivovat na zámku Rožmberk, i v další naší zastávce v areálu kláštera Vyšší Brod.
Zde jsou uloženy ostatky èlenù Rožmberského rodu, vèetnì Patra Voka a jeho
manželky Kateøiny z Ludanic. Ve vedlejší budovì Poštovního muzea nás zaujaly
exponáty z dìjin našeho poštovnictví.

Podle hesla: to nejlepší nakonec – rožmberskou cestu jsme zakonèili prohlídkou
pradávného sídla Vítkovcù – Rožmberkù v Èeském Krumlovì (obklopeni davy
cizincù, pøedevším mladých Japoncù). Nìkteøí jsme si vyžádali v informaèní službì
tzv. Turistický pas, zvoucí k návštìvì 24 významných míst spjatých s rodem
Rožmberkù – s možností výhry. Po spoleèné veèeøi ve Vèelné jsme jeli domù.

Za všechny spokojené úèastníky zájezdu dìkuji naší rychtáøce hlubocké obce
baráèníkù, tetièce Marii Gabriškové, za perfektní organizaci, za bezpeènou jízdu
a plnìní našich pøání patøí dík také panu Jiøímu Beranovi, øidièi
autobusu KBA s.r.o. Èeské Budìjovice. František Kvapil
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Vítání léta aneb dvacet let s vámi
# Uvítejte léto 25. èervna v areálu Sportcentrum Dvoøák # Odpolední program pro dìti do 18.00 je zdarma.

# Pøedprodej vstupenek na veèerní program v Knihkupectví Olgy Trèkové a ve Sportcentru Dvoøák

I když se nám to nezdá možné, nastává èas, kdy i ti mladší zaèínají pamatovat historii. Události, o kterých pøemýšlíme jako o nedávných, 
se už totiž poèítají na desetiletí. Vìøili byste, že už dvacet let pøímo na bøehu Vltavy vítá své hosty Sportcentrum Dvoøák? 

Stylová restaurace a bungalovy pár krokù od øeky, pøímo vedle zimního stadionu, který spojuje sportovní povìst 
se jménem a sportovní pøezdívkou jednoho z nejlepších jihoèeských hokejistù – Miroslava Dvoøáka.

Hokej také patøí k lásce vašeho života, jako tomu bylo u vašeho
tatínka?  ... zeptali jsme se jeho syna Aleše Dvoøáka.
To urèitì patøí, ještì hraju hokej v Nìmecku – Chemnitz, kam jezdím
na zápasy od ètvrtka do nedìle. Mám také trenérskou tøídu a po
sezónì pracuji jako jeden z trenérù v hokejové škole. Letos, stejnì
jako minulý rok, jsem asistentem trenéra u mého syna Adama v HC
Moutfield. 

Mimo jiné také proto jsem se ucházel ve výbìrovém øízení mìsta
o zimní stadion na Hluboké... Pøipravoval jsem plán na zastøešení
stadionu do 2 let, pøi zachování výše dotace. Plánù by bylo hodnì,
pøes moje hokejové kontakty a hlavnì jako trenér v Bukaèovì
hokejové akademii byl zájem na Hluboké poøádat jak víkendové, tak
i týdenní kempy na ledì pro dìti do 15 let. To u nás na jihu v okolí
Budìjovic chybí.  Ale dopadlo to jinak a po zjištìní,že jsme
výbìrové øízení nevyhráli, jsem zklamaný byl, to pøiznávám, protože
stadion nese jméno mého ta�ky a je to hned u našeho areálu. 

Ale už to pøešlo a teï se vìnuji provozu a plánování dalších akcí
– jako Vítání léta. Rozhodnutí rady respektuji a doufám, že stadion
pojede bez problémù.

V tradici uvítání léta a benátské noci s ohòostrojem, kterou Miroslav
Dvoøák založil s Michaelem Macháèkem, se rozhodli Dvoøákovi
pokraèovat.
Chtìli bychom se znovu vrátit k poøádání Vítání léta u nás v areálu, øíká
Aleš Dvoøák. Pamatuji, že na naši poslední slavnost pøišlo kolem 3500 lidí.
Jednak tím navážeme na tradici, kterou jsme pøerušili v dobì, kdy byl táta
nemocný, a nebyla nálada nìco poøádat. A také ji chceme uspoøádat proto,
abychom oslavili letošní výroèí dvaceti let od založení našeho podniku.
Rádi bychom to s hlubockými oslavili, a vìøíme, že pøijdou oslavovat
s námi.

Myslím si, že na Hluboké se sice dìje hodnì vìcí, ale že pøivítání léta
mezi jiné události dobøe zapadne. Všichni jsou srdeènì zváni, pøijïte se
poveselit, dobøe najíst, vezmìte s sebou dìti – zábava bude pro všechny.
Bude to koncem èervna, vysvìdèení napsaná, maturity udìlané, dìti
klidnìjší a  rodièe ještì nebudou balit kufry na dovolenou... Tak proè
nepøivítat léto u nás u vody?

Celé odpoledne od 14 hodin bude venku zdarma probíhat program pro
dìti. O zábavu pro nì se postarají lidé z Bejby centra Šikulka, od zaèátku
bude k dispozici skákací hrad. Od 15 h vystoupí Roland z Mc´Donalds, od
16 h další hry s centrem Šikulka. V 17 hodin autogramiáda hráèù HC
Mountfield s Kubou Kováøem a dalšími. V 18 hod. diskotéka pro dìti...

Zatancují hlubocké mažoretky. Hlavním programem veèera bude koncert
známé folkové skupiny Nezmaøi, zaènou hrát kolem 19.00 hodiny a po
nich asi kolem 22 hodiny nastoupí The Slakers, kteøí hrají vše od 60– 90
let, od Nováka po Olympic. Takže si všichni pøijdou na své. Mùžete
poslouchat, nebo si zatancovat. Až se setmí, odpálíme kolem desáté veèer
velký ohòostroj –  tak jako jsme dìlávali pokaždé – a hrát a zpívat se bude
dál, program skonèí až kolem jedné, druhé hodiny v noci.

Bude dost pití a jídla pro všechny?
Žádný strach, máme dostateèné zkušenosti i s velikými akcemi. Poøádáme
svatby, rauty, zvládli jsme u nás X terru a velké sportovní akce
s množstvím úèastníkù. Koneckoncù právì završujeme i 20 let spolupráce
s budìjovickým Budvarem, takže slavit se bude s budìjovickým pivem.
Zajištìn máme køemežský stan, minimálnì pro tisíc lidí, takže i kdyby
poèasí nevyšlo, bude kde posedìt v suchu. Pøejeme si, aby to byla vydaøená
slavnost pro nás domácí a blízké usedlíky – hlubocké a budìjovické –
a z tohoto hlediska jsme vybírali úèinkující i všechny, kteøí nám pomáhají.

Vstupenky v pøedprodeji dostanete tady u nás v restauraci, pokud byste
je chtìli v pøedstihu a o nìco levnìji, budou za 100 Kè. A pøi vstupu pøímo
25. èervna je dostanete za 150 Kè. Dìti zdarma. 

U vás kolem vody zaèíná vùbec být nìjak víc rušno...
Pøístavištì se otevøe v èervnu a zaène jezdit lodní pravidelná linka, myslím,

že i projekt odklonìní cyklostezky z aleje blíž k øece bude
bezpeènìjší. A mùj názor je, že když už se ty peníze nemohly použít
na nic jiného než na splavnìní, a je známo, že o nì byl velký zájem
z jiných zemí, tak jsem pøesvìdèen, že je dobøe, že pøišly k nám a
splavní Vltavu až do Týna. Na to vše se navázala zamìstnanost a
možnost práce i podpory pro èeské firmy a všeho co s tím souvisí.
Oživí to turistický život kolem øeky, tomu vìøím. 
Jak je u nás krásnì si uvìdomím vždycky, když k nám pøijedou lidi
z velkých mìst a jsou nadšení, že zamknou auto a týden do nìj
nesednou. Vyjíždìjí od nás už jen na kole nebo na bruslích nebo jdou
pìšky – obìma smìry, doleva nebo doprava – a øíkají, že všude tady
máme krásnì.

Sportcentrum Dvoøák, Podskalí 980, 

Hluboká nad Vltavou

 Telefon: 387 965 655, 728 357 501

e-mail: sportcentrumdvorak@seznam.cz

http://www.sportcentrumdvorak.com 
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Slavní jihoèeští hokejisté

Je krátce po hokejovém svátku, a tak by možná
nebylo od vìci si uvìdomit, že jihoèeští
hokejisté nám vùbec nedìlají ostudu.

Témìø pøed 85 lety spatøil svìtlo svìta
hokejový klub HC Stadion Èeské Budìjovice
a od té doby on a jeho následnické celky
vychoval slušnou øádku hokejistù, kteøí stanuli
až na samém vrcholu svìtového hokeje.
Individuální úspìchy našich hráèù jsou nemalé,
a proto bychom nemìli na slavné postavy
historie, ale i souèasnosti, zapomenout.

Na stropì zrekonstruovaného zimního
stadionu zvaného dnes Budvar Aréna visí dresy
zøejmì nejslavnìjších hráèù jihoèeské historie,
ale èeskobudìjovický led brázdila mnohem vìtší
øádka nadprùmìrných hokejistù, kteøí dosáhli,
dnes už snad i zapomenutých, ale o to možná
cennìjších, úspìchù. Pojïme si jednotlivé
slavné osobnosti a jejich úspìchy
zdokumentovat.

Nejslavnìjším hokejovým podnikem
souèasnosti bývá každé ètyøi roky zimní
olympiáda. Od roku 1998 na ní startují ti
nejlepší hráèi z celého svìta a už jen start na
tomto turnaji dokumentuje vynikající hokejové
schopnosti jedince, na kterého se pøi ní dostane.
Stejnì tak tomu prakticky bylo v pøípadì
Èeskoslovenska pøed rokem 1989, kdy témìø
všichni nejlepší hráèi hráli doma. Nejvìtší
olympijský úspìch z roku 1998 však nezažil
žádný budìjovický hráè, a tak nejsvìtlejšími
momenty zùstávají druhá místa a tìch získali
Jihoèeši pìknou øádku. 

Prvními hráèi s èeskobudìjovickou zkušeností
a olympijskou medailí byli Karel Masopust
a Josef Horešovský, kteøí v roce 1968 pøivezli
støíbro z Grenoblu, ale oba pùsobili v Èeských
Budìjovicích až v pozdìjších letech. V historii
èeskoslovenského hokeje nelze opominout další
hráèe, kteøí v této dobì dokázali vybojovat
medaile. Jaromír Bünter (1x støíbro), Jan Lidral
(1x bronz) a Petr Míšek (1x bronz). 

Prvními èistokrevnými Jihoèechy s
olympijským støíbrem tak navždy zùstanou dvì
legendy z nejvìtších Miroslav Dvoøák a Jaroslav
Pouzar. Oba dosáhli tohoto úspìchu v Innsbruc-
ku roku 1976. O 8 let pozdìji se konaly zimní
hry v bosenském Sarajevu a u dalšího støíbra
bylo hned trio z tehdejšího Motoru – Vladimír
Caldr, Jaroslav Korbela a Jiøí Lála. Caldr vsítil
4 branky, Lála na 4 pøihrál a sám dal jednu a
Korbela na jednu nahrál a prosedìl 10 minut na
trestné lavici. Bronz pak zacinkal Horešovskému
v roce 1972 a o dvacet let pozdìji pak dokonce
ètveøici hráèù s více èi ménì jihoèeskou historií.
Petr Bøíza, Tomáš Jelínek, Radek �oupal a
Oldøich Svoboda však v této sezónì zrovna
pùsobili v jiných klubech, protože Èeské
Budìjovice hráli až druhou nejvyšší soutìž.
Poslední dvì bronzové olympijské placky pak
jistì peèlivì schraòuje Janne Laukkanen, který
v roce 1994 pùsobil pøechodnì v Èeských
Budìjovicích, ale ještì pøedtím ve stejném roce
v Lillehammeru uzmul tento cenný kov, stejnì
tak se to jemu a finské reprezentaci podaøilo
v pro nás tak památném Naganu.

To na mistrovství svìta dokázala poèetná
jihoèeská skupina vystoupat až na samý vrchol.
Hned 17 hokejistù oblékajících kdy v historii

dres nejlepšího jihoèeského celku se mùže pyšnit
titulem mistra svìta. První èeskoslovenský
úspìch z roku 1947 ještì nepøinesl radost pro
žádného budìjovického plejera, zato o dva roky
pozdìji ve Stockholmu hráli hned ètyøi!!! 

Jiøí Macelis, František Mizera, Èenìk Pícha
a František Vacovský, to jsou jména prvních
mistrù svìta s jihoèeskými koøeny. Dlouhé
sedmadvacetileté èekání na jejich následovníky
vyplnil opìt jen pozdìji implantovaný
»Jihoèech« Josef Horešovský v roce 1972, ale
pak už dvakrát za sebou excelovala opìt
jihoèeská »dvojèata« – Jaroslav Pouzar
a Miroslav Dvoøák pøivezli zlato z Katovic ´76
i Vídnì ´77. Na další titul èekalo celé
Èeskoslovensko do roku 1985 a pøi památném
pražském šampionátu nechybìl ani excelentní
jihoèeský støelec Jiøí Lála. Pak nastala doba
rozdìlení republiky a hokejový novovìk, který
symbolizuje rok 1996 a vítìzství èeského celku
na MS ve Vídni. Na nìm se podíleli hned tøi
jihoèeští odchovanci – Radek Bìlohlav,
Stanislav Neckáø a hlavnì famózní Roman
Turek. K tìmto tøem nutno pøipoèíst i Roberta
Kyselu, který sehrál jedno støetnutí za HC Èeské
Budìjovice a ve Vídni taktéž nechybìl.
Kompletní »zlatý hattrick« z let 1999– 2001
nevlastní žádný jihoèeský hokejový vyslanec, ale
dvìma dílky této neuvìøitelné skládaèky se pyšní
Radek Dvoøák, Vladimír Hudáèek a Radek
Martínek, v roce 2000 v Petrohradu pak u zlata
nechybìl ani Václav Prospal. Blyštivým zlatým
kovem z mítinku nejlepších se pyšní Ladislav
Èierny, který v roce 2003 v dresu Slovenska
završil sladkým úspìchem své jihoèeské
pùsobení.

Krom zlatých medailí vlastní spousta hráèù
z Mistrovství svìta i o nìco ménì cenìné kovy –
budìjoviètí hráèi dovezli celkem ještì 22
støíbrných a 24 bronzových medailí!!!
Nejpilnìjším sbìratelem cenných kovù v tomto
smìru byl dozajista Miroslav Dvoøák, který,
krom již zmínìných zlatých, získal i 6 støíbrných
a 1 bronzovou! Pøed takovou bilancí nutno
smeknout. Zajímavý je v tomto smìru i rok
1981, kdy pøivezlo bronz z Göteborgu hned 5
èistokrevných èeskobudìjovických borcù.

Nejstarší a ve Spojených státech i
nejuznávanìjší trofejí je Stanleyùv pohár,
nebo-li Stanley Cup. Díky izolaci
komunistického režimu pøed okolním svìtem
nemohl do NHL, potažmo boje o pohár, dlouho
nikdo z èeských, natož èeskobudìjovických
hokejistù, zasáhnout. O zásadní prùlom se pak
postaral v roce 1984 Jaroslav Pouzar, když po
boku nejvìtší hvìzdy hokejové historie Wayna
Gretzkého, pozvedl jako první Èech slavnou
trofej nad hlavu. Skvìlému celku z Edmontonu
se podaøilo pohár uzmout konkurenci i v letech
1985 a 1987 a u obou triumfù Pouzar nemohl
chybìt. Pak nastala dlouhá jihoèeská pauza,
kterou vyplnili dva hráèi, které na trofeji
napsané nenajdete, ale v roce vítìzství pùsobili
v triumfujících klubech – Jaroslav Modrý v roce
1995 sledoval jen na farmì v Albany, jak jeho
chlebodárce New Jersey Devils vítìzí ve finále
nad Detroitem. O rok pozdìji pak Janne
Laukkanen jen smutnì sledoval, jak Colorado
Avelanche slavnì vítìzí nad Floridou, protože 

ho celek vítìzù bìhem sezóny vymìnil do
Ottawy. Èistokrevným vítìzem tak byl jen
Roman Turek s Dallasem v roce 1999, aèkoliv
i on pouze kryl záda tehdejší jednièce Edu
Belfourovi.

Éra èeského hokeje 1993 – 2011
Pøi ohlédnutí za medailisty v národním týmu z
èeskobudìjovického dresu se podíváme na éru
èeského hokeje. Za toto nepøíliš dlouhé období
získali reprezentaèní výbìry hezkou øádku
medailí a v sestavách bylo i velké množství
hráèù, kteøí døíve, nebo pozdìji oblékli
èeskobudìjovický dres. Nejúspìšnìjším hráèem
je Radek Dvoøák, který sice nezískal nejvíc
medailí, ale má na svém kontì tøi a všechny jsou
zlaté

Prvním velkým turnajem samostatné
reprezentace Èeské republiky bylo mistrovství
svìta 1993 a znamenalo hned bronzový úspìch.
V sestavì nechybìl Petr Bøíza, Roman Turek,
Roman Horák a Radek �oupal. 

Zatím posledním turnajem je právì skonèené
mistrovství v Bratislavì. Nejvíce medailí má Jiøí
Vykoukal, a to hned ètyøi. Další tøi hráèi získali
po tøech cenných kovech. Kromì Radka
Dvoøáka je to ještì Václav Prospal a Radek
Martínek, kteøí mají shodnì po dvou zlatých a
jeden bronz.

V éøe èeského hokeje také stoupl poèet
brankáøù, kteøí pùsobili v národním týmu
i v Èeských Budìjovicích. V èeskoslovenské éøe
to byli pouze Bøíza a Svoboda, tak v tomto
období byli hned ètyøi: Bøíza, Turek, Hudáèek
a Kováø. Dále to bylo sedm obráncù a osm
útoèníkù. Celkem dvanácti hráèùm se podaøilo
získat alespoò jedno zlato, osm jich má více než
jednu medaili.
Seznam hráèù, kteøí vybojovali medaili
v èeském dresu: Jiøí Vykoukal  2x zlato, 2x
bronz | Radek Dvoøák 3x zlato | Václav Prospal
2x zlato, bronz | Radek Martínek 2x zlato, bronz
| Vladimír Hudáèek 2x zlato| Roman Turek zlato,
bronz | Radek Bìlohlav zlato, bronz | Jiøí
Novotný zlato, bronz | Michal Barinka zlato |
Petr Gøegoøek zlato | Filip Novák zlato |
Stanislav Neckáø zlato | Zdenìk Kutlák støíbro |
Aleš Kotalík bronz | Roman Horák bronz | Petr
Bøíza bronz | Radek �oupal bronz | Milan
Michálek bronz | Jakub Kováø bronz

Za osmnáct let èeského hokeje získali
sledovaní hráèi celkem 32 medailí. Jasnì
pøevažují zlaté medaile, kterých je hned
osmnáct, jediné støíbro a celkem tøináct
bronzových medailí. Zbynìk Michálek a Jan
Marek jsou také z Jihoèeského kraje, ale zatím
èeskobudìjovický dres neoblékli.

Na právì skonèeném šampionátu v Bratislavì
brali Èeši bronzové medaile. Mezi nimi byli
i dva hráèi z Èeských Budìjovic, kteøí slavili
svoji první seniorskou medaili na mezinárodní
scénì. Jakub Kováø je dokonce stále èlenem
týmu HC MOUNTFIELD a Milan Michálek
odcházel do NHL právì z jihoèeské metropole.

Když se ohlédneme za hráèi, kteøí v historii
získali velké medaile a pùsobili nìkdy v
Èeských Budìjovicích, králem zùstává
Miroslav Dvoøák, který získal deset velkých
medailí. Fakta byla pøevzata z èlánkù Tomáše
Kuèery a Miroslava Mayera, www.hokejcb.cz
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Hledáte nìco?
Nejdøív si ujasnìme, že se vìci (s jistou
výjimkou) nepohybují, že s nimi vìtšinou
hýbáme my. Také však, bohužel, zlodìji,
ale ti nepatøí do této úvahy. Vylouèíme
i »vousaté« vtipy na roztržité profesory,
osoby hledající brýle, které mají na nose,
nebo na nich sedí. Vynecháme i vyšší úkazy
zapomnìtlivosti, jako je zapomenutá
manželka ve vlaku, nebo propásnutí své
svatby. Hrdost nám nedovolí pøiznat, že
jsme èasto pod vlivem toho... no...
»nìmeckého doktora Alzheimera,« co nám
schovává vìci.

Tak co s tím? Pøi ztrátì vìci mùžeme
tøeba vzývat svatého Antoníèka, nejlépe
pøed jeho kaplièkou pøi cestì na hlubocký
zámek. Má pro nás dokonce napsanou radu.

»Èí srdce bludné hledá pravdy svit, 
kdo z mysli Boha, z duše ztratil klid,

nech� pøed sochou Tvou 
zde si vzpomene, 

že ochráncem jsi vìci ztracené. «

Jak úèinnì sv. Antoníèek pomáhá, nevím, zato bezpeènì
vím, kde hledat pøíèinu ztráty vìcí u nás doma. Urèitì se zde
zabydlel skøítek »Zašupšák« (který dovede leccos schválnì
zašoupnout). Nikdy jsem jej nevidìl, ale fantazie mi
pøedstavuje jeho podobu, není to žádný zprofanovaný
zahradní trpaslík! Urèitì malý mužíèek (velký by se do
koutku panelákového bytu nevešel – to dá rozum!), pohodáø
s kulatým bøíškem a šelmovskýma oèièkama. Vìtšinou sedí
v koutku místnosti a èeká na svou pøíležitost. A tu mu obèas
bezdìènì dávám.

Vždy� jsem tady tu propisku mìl, láteøím, a ona najednou
zmizela! Urèitì je na vinì »Zašupšák,« který se chechtá, (pro
mne neslyšnì) a drží se za bøíško. Chvíli to trvá, než zjistím,
že mi propiska spadla na podlahu a já ji bezdìènì odkopl
pod sekretáø. Tak to èas od èasu chodí.  »Zašupšáka« se
nelze zbavit, koštì ani vysavaè na nìho neplatí. S tím se
musí èlovìk holt smíøit, zvláštì když nás pøíliš nezlobí
a hledané vìci se po urèitém èase najdou.

A co vy pøátelé, také máte doma skøítka  »Zašupšáka«?
Pokud ne, poøiïte si ho, alespoò budete svoji zapomnìtlivost
(nìkdy ošklivì pojmenovanou HOSIP) mít na koho svést.
P.S. Ale na sv. Antoníèka nezapomeòte! –kv–

Studentský projekt pomáhá seniorùm 

na Facebook

Projekt pøibližující moderní komunikaèní technologii seniorùm pøipravili
studenti VŠE v Praze. Výukový modul www.jaknafacebook.eu umožòuje
pøekonat seniorùm nedùvìru a obavy z nové technologie.

„Senioøi patøí k vìkové skupinì, která Facebook pøíliš nevyužívá, aèkoliv
s internetem èasto a rádi pracují. Facebook pøitom nabízí užiteèné
komunikaèní funkce, které právì senioøi mohou s úspìchem použít. Zdálo
se nám zbyteèné, aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra pøedsudkù
a obav, proto jsme se rozhodli seniorùm pøipravit uživatelsky pøívìtivé a
bezpeèné nácvikové prostøedí“ vysvìtlil Antonín Hráský, èlen studentského
projektového týmu.

Studenti svùj nápad úspìšnì realizovali a seniorùm jej pøedstavili
prostøednictvím komunitního webu www.sedesatka.cz, urèeného právì
seniorùm, který mìsíènì navštíví desetitisíce døíve narozených.
„Dostupnost nových internetových komunikaèních technologií seniorské
populaci je èasto omezena zvýšenými nároky na uživatelskou zdatnost.
Typickým uživatelem Facebooku je èlovìk, pro kterého je internet médiem
stejnì samozøejmým, jako tøeba televize. Senioøi  však na internetové
informaèní dálnici potøebují zpoèátku navigovat, zkoušet si jízdu na
trenažéru, uèit se dopravním pravidlùm“ uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor
www.sedesatka.cz .
Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou z možností, jak  pøedcházet
budoucímu sociálnímu vylouèení seniorù. Bezbariérový pøístup k internetu
a komunikaèním sítím totiž otevírá okno do svìta i lidem, kterým vìk a
zdravotní problémy neumožòují každodenní sociální kontakt.

Kontakt: Bc. Antonín Hráský a jeho tým, VŠE Praha, 721 564 564,
hrasky@centrum.cz

Pozvánka na slavnostní otevøení vodní cesty Èeské
Budìjovice – Hluboká nad Vltavou 

V sobotu 11. 6. 2011 se uskuteèní v Èeském Vrbném slavnostní otevøení
úseku Èeské Budìjovice – Hluboká nad Vltavou Vltavské vodní cesty.

Od 12 do 19 hodin na Vás v okolí pøístavu a vodáckého kanálu bude
èekat bohatý program pro dìti i dospìlé. Kromì zábavy budete mít možnost
získat i zajímavé informace o zaøízeních vodní cesty.

Ve 13 hodin probìhne slavnostní otevøení nové vodní cesty za úèasti
zástupcù Ministerstva dopravy, statutárního mìsta Èeské Budìjovice a
mìsta Hluboká nad Vltavou, investora a dodavatelù.

Od 14. hodiny doplní program malý rockový festival, který Vás bude
bavit až do noèních hodin.                     Více na www.vltavaopen.cz

Program slavnostního otevøení vodní cesty pro veøejnost

Ochranný pøístav Èeské Vrbné – 12:00 – 13:00
Prohlídky s prùvodcem ochranného pøístavu a sklopného mostu, ukázky

èinnosti Vodní záchranné služby
13:00 – 13:45 Slavnostní zahájení 1. plavební sezóny v úseku Èeské
Budìjovice – Hluboká nad Vltavou – pøedání klíèù od vodní cesty za úèasti
zástupcù státu, investora, dodavatelù, mìst – slavnostní zakonèení staveb
plavební komory a ochranného pøístavu
14:00 – 19:00 # Prohlídky ochranného pøístavu a sklopného mostu
# Ukázky èinnosti Vodní záchranné služby # Ukázky èinnosti Mìstské
policie # Ukázky èinnosti Hasièského záchranného sboru a Hasièské školy
 # V každou celou hodinu ukázka provozu sklopného mostu.

Pøístavištì Èeské Vrbné  #  Po celý den slouží pro nástup a výstup
zájemcù o vyjížïky na lodích #  Velká loï bude k dispozici od cca 14:30
#  Draèí lodì, menší lodì pro veøejnost, pùjèovna lodí

Vodácký areál Lídy Polesné 12:00 – 19:00 
Atrakce pro dìti zdarma – nafukovací hrad, horolezecká stìna,
skákadla a další hry a soutìže pro dìti s vìcnými cenami
14:00 – 18:00 Kanoe polo – ukázky èinnosti vodáckého oddílu
14:00 – 23:00 Hudební program - Sunshine, Skyline, Airfare a další
Areál pøed budovou Povodí Vltavy 12:00 – 19:00
#  prohlídky jezu a plavební komory #  promítání tématických filmù
#  dìtské divadlo #  trampolína #  bazének s modely lodí
#  prezentace Splavnìní Vltavy

Celým dnem provází moderátor a baviè Miloš Knor.

Po vodì – ekologicky, levnì a v pohodì 
Hluboká nad Vltavou – Èeské Budìjovice

Cílem staveb I. úseku celého projektu bylo splavnit Vltavu mezi Èeskými
Budìjovicemi a Hlubokou nad Vltavou pro rekreaèní plavbu. Po dokonèení
tento úsek spojí v délce 8,9 km dvì velká centra turistického ruchu
Jihoèeského kraje po vodní cestì a umožní tak rozvoj další oblasti dopravy
– plavby po øece. Splavnìním úseku až po Týn nad Vltavou se jihoèeská
Vltava plavebnì napojí na nádrž Vodního díla Orlík a tím výraznì rozšíøí
turistický potenciál o celou Orlickou nádrž na Vltavì a Otavì.
Rekreaèní plavba a historie vltavské vodní cesty
Rekreaèní plavba se postupnì v Evropì stává dùležitým ekonomickým a
volnoèasovým fenoménem. Splavnìním Vltavy v úseku mezi Èeskými
Budìjovicemi a Týnem nad Vltavou se dokonèí vývoj plavby na Vltavì,
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která je zde provozována od nepamìti. Jezy s propustmi pro vory zde
vznikaly již od 14. století. Posledními vybudovanými vodními díly byly
pøehradní nádrže Hnìvkovice a Koøensko, dokonèené v roce 1991. Splavná
Vltava v tuto chvíli konèí v Týnì nad Vltavou a je pøerušena Slapskou
a Orlickou pøehradou. Na zbývající trase do Èeských Budìjovic v délce 33
km jsou vybudovány jezy, je však nutné dobudovat plavební zaøízení.

Parametry vodní cesty: tøída I (pro plavidla o nosnosti do 300 tun)

rozmìry plavebních komor – délka 45 m, šíøka 6 m a hloubka 3 m

plavební hloubka – v 1. etapì 1,6 m a v budoucnu 2,7 m

výhledový parametr podjezdné výšky mostù 5,25 m

Upravovaný úsek zaèíná pod Jiráskovým jezem v Èeských Budìjovicích,
kde navazuje na zámìry projektu Mìsto a voda pøipravovaného Mìstem
Èeské Budìjovice. Ukonèen je nad jezem Hluboká nad Vltavou.

Zajištìní plavební hloubky ve zdrži Èeské Vrbné. Požadovaná hloubka
1,6 m  zajištìna prohrábkou dna a vybudováním obratištì pod Jiráskovým
jezem umožòující otáèení lodí délky až 43 m. Zahloubení dna vyžaduje
zajištìní stabilizace vývaru stávajícího jezu a vorové propusti. Stavba
navazuje na protipovodòovou prohrábku koryta øeky v dalším úseku
realizovanou ve zdrži jezu Èeské Vrbné Povodím Vltavy, s.p. Koncové
pøístavištì Lannova lodìnice – v prostoru bývalé Lannovy lodìnice pod
Dlouhým mostem je vybudováno pøístavištì pro krátkodobé stání
návrhových osobních lodí a malých plavidel celkové délky 60 m. Tím bude
zajištìn bezpeèný nástup a výstup cestujících v centru mìsta.
Modernizace jezu Èeské Vrbné: Jez uvedený do provozu v roce 1968
slouží jako stabilizaèní stupeò koryta s energetickým využitím spádu ve
vodní elektrárnì umístìné na levém bøehu. Na jezu budou souèasné
hydrostatické sektory nahrazeny podpíranými klapkami šíøky 22,5 m

a hrazené výšky 3 m. V této souvislosti dojde ke stavebním úpravám
pøelivné plochy a stávajících pilíøù vèetnì nátoku do elektrárny. Smyslem
je využít spolehlivìjší hradící konstrukce, udržovat plavební hladinu bez
nutných rozsáhlých úprav ve zdrži, zlepšit manévrovací prostor pro správu
øeky pøi zimním režimu (ledochod) a pøi povodòových situacích.
Ochranný pøístav Èeské Vrbné: V prostoru nad souèasným jezem, v
místì pùvodního koryta øeky zaniklého stavbou jezu v roce 1968, bude na
levém bøehu vybudován ochranný pøístav pro 23 malých plavidel a min.
dvì osobní lodì. Jeho hlavní funkce spoèívá v zajištìní prostoru
probezpeèné stání plavidel za vysokých vodních stavù i mimo plavební
sezónu a také vytvoøení zázemí, potøebného v rámci bìžného provozu
plavidel. Bazén má trojúhelníkový pùdorys opatøený sjezdem pro spouštìní
plavidel a servisním centrem. Pøístavní hrana je tvoøena svislou stìnou z
ocelových štìtovnic a pevným molem šíøky 3 m, podél které bude možné
krátkodobé i dlouhodobé stání malých plavidel.

È . Budìjovice – Hluboká nad Vltavou realizace 2008 – 2011

Hluboká nad Vltavou – VD Hnìvkovice realizace 2011– 2012

VD Hnìvkovice – Týn nad Vltavou realizace2009– 2013

informace Øeditelství vodních cest ÈR, www.rvccr.cz

Dìlníky vyhánìjící tornádko v novém hlubockém pøístavišti,

pohotovì vyfocené fotografem Honzou Pirglem, dokazuje, že

obnovovat vodní cesty není úplná legrace. Naštìstí to nebylo

nezapomenutelné Tornádou Lou z Limonádového Joe, a jak se

objevilo, tak zase zmizelo...
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Jak se dìlá miminko?
Protože byl kvìten a pan Radomír Thaler, zakladatel èeskobudìjovického sanatoria Art pro léèbu neplodnosti metodou
mimotìlního oplodnìní, poøád nenacházel èas k rozhovoru, myslela jsem si – není divu, je jaro, sezóna dìlání miminek je asi
v plném proudu. Ale tak tomu není, jak jsem se nakonec pøece jen v rozhovoru dozvìdìla. Lidská miminka se poèínají a rodí
bìhem celého roku, a to jak pøírodnì, tak umìle, nikoli jako zajíèci bøezòáèci a májová ko�átka. Protože lidská touha po dítìti
je odvìká a trvalá.

Pokud bychom na tohle téma dìlali silácké vtipy, kterých je pan Thaler samozøejmì vdìèným terèem, dobírali bychom si
ho jako jeho kamarádi. Rádi mu pøedhazují, že je jediný poøádný chlap z Hluboké, který »udìlal« tolik dìtí a aby si dal pozor,

aby mu na nì jednou nevymìøili alimenty. 
Ale vtipkovat nebudeme. Všichni víme, že pokud se vás èi nìkoho z rodiny problémy s poèetím týkají, je to vážné téma.  Sanatorium Art pomohlo na

svìt – statisticky k dnešnímu datu – 2500 dìtem, èímž zakladatel tohoto zaøízení uèinil minimálnì dalších 5000 lidí š�astných (táty +mámy). V dnešní
dobì medicínského pokroku se poèetí pomoci dá, alespoò v urèitém procentu, a Sanatorium Art si to pøipomene 12. èervna u nás na Hluboké, kam si své
dìti na narozeninovou párty – jako oslavu narození své první holèièky Klárky – pozvou, aby to náležitì oslavili. 

Jak èasto poøádáte setkání »vašich dìtí«?
Bude to naše druhé setkání, první jsme upoøádali
pøed pìti lety, kdy se nám sešlo na 600 dìtí z
celkového poètu asi 1200. Tehdy jsme to pojali
jako narozeninovou párty, protože tím vlastnì
oslavujeme narození naší vùbec první narozené
holèièky, a té bude letos jedenáct let. Poprvé
jsme se setkali ve sportovní hale v Budìjovicích.

A zøejmì budete muset postupem èasu
vyhledávat èím dál vìtší prostory... Bude vás
èím dál víc a dìti budou odrùstat. Zvyšuje se
i poèet umìlých oplodnìní ve vašem sanatoriu
v prùbìhu let nebo jste nìèím omezeni?
Omezeni nejsme, ale náš region má samozøejmì
svoji kapacitu tìch, kteøí naši pomoc potøebují.
My jsme jediné centrum v Jihoèeském kraji,
takže nás vyhledávají samozøejmì hlavnì
Jihoèeši, nìkteøí klienti pøicházejí i odjinud, ale
pøesto se jejich poèet nezvyšuje geometrickou
øadou. Poèet párù, které mají problém
s plodností, je v populaci daný procentuálnì.

Ti, kteøí vyøeší problém s neplodností u nás,
odejdou s miminkem, a nìkteøí se za dva tøi roky
vrátí tøeba ještì pro bratøíèka nebo sestøièku.
A samozøejmì u nìkoho se to pak už vyøeší
spontánnì a druhé dítì se tøeba poène pøirozenou
cestou. To je pøípad i naší první holèièky, která
má mladší sestøièku už bez naší asistence.

Za jak dlouho se u vás mùže podaøit udìlat
miminko? Léèba probíhá v ideálním pøípadì
v rámci dvou až tøí menstruaèních cyklù.
Zjednodušenì øeèeno, první mìsíc je jakýsi
monitorovací, nabereme a zkoumáme
hormonální hladinu v krvi, udìlají se rùzná
vyšetøení. V dalším cyklu už je možné zaèít
stimulovat ovulaci, odebrat vajíèko a spermie
a vytvoøené embryo implantovat na správné
místo. A ve tøetím cyklu už by nemìla pøijít
menstruace, embryo by mìlo být zahnízdìné
v dìložní sliznici a miminko na cestì.

Takže v podstatì bìhem ètvrt roku se dají
vyøešit léta marného èekání, kdy miminko
poøád ne a ne pøijít? Je to ideálnì øeèeno,
ale v podstatì to tak i funguje. Úspìšnost je
øádovì 40 %, což je ale poèítáno v rámci celého
programu. Na rovinu si øeknìme, že ne každý
druhý cyklus je úspìšný. Musíme také vycházet
ze skladby pacientek, s jak závažnými problémy
neplodnosti pøicházejí. 

Ale dá se øíct, že pokud zprùmìrujeme rok
v rámci zaøízení a všech pacientek, pøibližnì
takto odpovídá statistika. Nìkdy je to u nìkoho
napoprvé, u jiného se opakuje proces tøeba
tøikrát, ètyøikrát, a svìtové statistiky uvádìjí
de facto 95 % úspìšnost mimotìlního oplodnìní

v rámci asi šesti stimulovaných cyklù. Na druhé
stranì samozøejmì existují i páry, které žádnými
metodami asistované reprodukce není možné
uspokojit. A pøitom jsou dotyèní dle veškerých
možných vyšetøení de facto zdraví, nebyla
nalezena žádná pøíèina jejich neplodnosti, ale
pøíroda bohužel stojí proti nim. 

Máte tøeba teï na jaøe víc práce? Kdy si rodièe
nejèastìji pøejí udìlat miminko?
Kdepak, není nijak doloženo, že by v nìjakém
roèním období byla touha po dítìti vìtší. Lidé to
takhle nemají. Každý pár to øeší rok, dva, nìkdo
mnohem déle. Na gynekologa se obracejí
samozøejmì vždycky v první linii, po pùl roce
gynekolog mùže zkusit upravit cyklus, použít
svoje vlastní metodiky a teprve po roce, dvou,
kdy se nedaøí ani s jeho pomocí a pod kontrolou
otìhotnìt, tak odešle doktor dotyèné k nám.
Vždy se postupuje od použití nejjednodušších
možností ke složitìjším.

Vy máte tìch možností víc, jakým zpùsobem
neplodnost léèit? A pomùžete jenom
manželùm? Urèitá variabilita možností je, ale je
jich opravdu jen pár. Dnes už žadateli nemusí
být manželé, novì pøijatý zákon upravuje
možnost vzájemného pøání partnerù. Pak ještì
urèitou dobu pøetrvávalo, že manželský pár to
musel být v pøípadì, pokud chtìl využít
darovaný program. To znamená, že se dodával

komponent od dárce nebo dárkynì (spermie
nebo vajíèko od tøetí osoby). Ale i tady už dnes
mùže požádat o darovaný program partnerský
neoddaný pár. Stìžejní je dokument Žádost
o asistovanou reprodukci, kterou oba partneøi
podepisují, ten se urèitými zpùsoby ovìøuje –
a podle zákona je pak za otce dítìte považován
muž, který požádal a podepsal žádost. A to platí,
pokud samozøejmì není prokázána nìjaká
nepravdìpodobná událost, kdy se stane, že by
žena otìhotnìla v mezidobí tohoto procesu jinou
cestou. To by se pak dalo prokázat nebo vyvrátit
analýzou DNA, že se poèaté dítì neshoduje
s dárcovským materiálem.

Asi se k téhle problematice váže spousta
právních aspektù... Legislativa se poøád vyvíjí,
dnes je v návrhu zákon na tzv. surogátní, tedy
náhradní matku, kdy v rámci rodiny bude legální
donosit dítì ženì, která má napøíklad vývojovou
vadu, absenci dìlohy nebo jiné vrozené èi

získané problémy. Ona sama není schopna
donosit dítì, ale pøesto u ní dochází ke tvorbì
vajíèek... pak lze stimulovat jejich tvorbu,
odebrat spermie partnera a nechat vzniknout
životu jejich spoleèného dítìte –  s tím, že
embryo se implantuje opìt hormonálnì
pøipravené náhradní matce. A ta dítì bezdìtnému
páru donosí. Zøejmì zákon projde a tahle
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možnost bude zcela oficiálnì možná –
v rámci rodiny – nikoli jako placená služba
pronájmu dìlohy jiné ženy.

Takže další nadìjný smìr vývoje, který by
pomohl neplodným párùm... 
Ano, nicménì urèitì budou další problémy
s úhradami pojiš�ovnami. Neplodnost je
sice klasifikována jako nemoc,
samozøejmì, ale to, že ženì nìkdo bude
platit léèbu, a finanènì ji podporovat ve
snaze, aby mìla dítì – až do té úrovnì
darovaného programu a náhradního
mateøství – tam už je to složitìjší. 

Ale to budeme muset nechat na
pojiš�ovnách a právnických dohodách.

Tohle téma je zøejmì velmi košaté,
napøíklad i církev má k tomuto fušování
Bohu do øemesla své výhrady... Ale
i pohled církve se vyvíjí. Proè brát jako
nenapravitelnou boží prozøetelnost, že žena
obvyklou cestou neotìhotní, když už vìda
nabízí možnosti, jak to napravit. Ano,
možná je tam tisíc dalších genetických
podkladù a aspektù, proè to právì tentokrát
nejde, ona každá spermie má nìjaké
parametry a když neumí oplodnit tu jistou
ženu, tak to je možná z nìjakého dùvodu, který
my neznáme. A my tu cestu obejdeme, my
vpravíme spermii pøímo do vajíèka a oplodnìní
zajistíme. Nejsme schopni øíct, co a jak jsme –
tak trochu – ovlivnili. Ano, opravdu fušujeme
Pánubohu do øemesla. Ale nejsme sami, když
tamhle vyèerpávají ropu, nebo sestrojili letadlo,
to všechno bylo, je a bude jakési fušování do
stávajícího stavu svìta. Lidstvo už je takové.

Vy »své« dìti nìjak trvale sledujete i po
narození? To ne. Máme samozøejmì kartotéku
a také dìti jsou zaneseny do národního registru,
kam musíme dodávat data. Každý poèatý jedinec
má svoji historii a anamnézu, kterou my musíme
archivovat po dobu 30 let. To jsou rozsáhlé
archivaèní materiály. Tím pádem víme, že se
nám narodilo 2500 dìtí, a my je oslovíme
pozvánkou, že v rámci narozenin našeho prvního
dítìte je zveme na oslavu a souèasnì v RRC
uspoøádáme konferenci pro lékaøe, protože ti s
námi spolupracují a jsou to tak trochu také jejich
dìti.

Další pøíbìhy našich dìtí se dozvídáme,
samozøejmì jen pokud nám je rodièe sami
øeknou. Respektujeme, že v mnoha rodinách ani
rodinní pøíslušníci netuší, že dìti vznikly
asistovanou reprodukcí, je to samozøejmì
každého vìc, jak se k tomu staví. I když to už
dnes není takové tabu, jako bývalo.

A myslíte, že pøijedou všechny dìti?
Všechny dìti urèitì nepøijedou. Nìkteré žijí v
zahranièí, spousta sem z druhého konce
republiky nepojede, pro nìkoho je to
nepohodlné nebo i drahé jet na odpoledne na
Hlubokou tøeba z Olomouce... Neèekáme
všechny, ale tak pùlka by se mohla pøijet
podívat...

Urèitì bych vìøila, že emocionální vztah
k vašemu sanatoriu bude vìtší, než cítí pacient
tøeba ke svému zubaøi. Každý, kdo opakovanì
prožíval kolobìh osmadvacetidenní nadìje
a pak ... pravidelného konstatování, že zase
nic... si urèitì procítí hluboký pocit vdìènosti,
když se to nakonec povede.

Urèitì, není výjimka, že z porodnice jedou
rovnou k nám a jsme první z širší rodiny, kdo
miminko uvidí a mùže mu popøát š�astný život.
Nebo když mají rodièe nìkdy cestu kolem, tak
už vìtší dítì vezmou za ruku, pøivedou ho sem,
pozdraví nás a potomkovi vysvìtlí, že právì tady
v tomto domì byl poèat. Což je fakt, který
málokdo z nás obyèejných smrtelníkù mùže
pøesnì vìdìt. Ten Okamžik O právì tady na
tomto místì. 

Emoce – urèitì po vašich vstupních schodech
pøicházela spousta rozechvìlých žen
a odcházely jako budoucí maminky. Jistì to
není øemeslo, za kterým každé odpoledne ve
ètyøi vy a veškerý personál v klidu zabouchnete
vchodové dveøe. To jistì ne. I když naše
»úspìšnost« je nìkdy až trochu úsmìvná. Máme
také dost párù, které sem pøijdou, my s nimi
udìláme vstupní pohovor, založíme stimulaèní
protokol, nabereme všechny parametry a slíbíme
si: Tak – a od pøíští menstruace zaèneme
stimulovat hormonálnì, pak za tøi týdny
odebereme vajíèka a pùjdeme na to... A z nich
spadne napìtí, a paní pøijde v urèený èas a øekne:
Ale já ještì nedostala mìsíèky – a my øekneme,
tak poèkáme ještì 14 dní, zatím vám nabereme
krev. A z té krve zjistíme, že je tìhotná. 

Takže i takovouhle úspìšnost èasto
prokazujeme. Ve chvíli, kdy rodièe hodí
odpovìdnost na nìkoho jiného a cítí se být ve
finiši, že teï už to nìkdo zaøídí za nì, už se
nemusí starat, podaøí se to – mnohdy po mnoha
letech – pøirozenou cestou. Psychika hraje
velkou roli.

Takže i tohle procento úspìšnosti byste si mohli
zapoèítat do statistiky. A když toho tolik
dokážete, mùže si tøeba maminka s tatínkem
vybrat, jestli od vás dostanou chlapeèka nebo
holèièku? Umíte to?
Umíme to, poznáme to, ale nesmí se to. Výbìr
pohlaví z dùvodu pøání se nedìlá. Není to ani tak
složité, spadá to do možností tzv. preimplantaèní
genetické diagnostiky, kdy se podle
chromozomù dá urèit pohlaví embrya. 

My to bìžnì nedìláme, pouze v pøípadì, že se
váže k rodièùm nìjaká vrozená genetická
porucha, a nìkterá z tìch poruch mùže být
vázaná na pohlaví ženské nebo mužské. Jedná se
o metodu, která umožòuje podrobné genetické
vyšetøení embrya ještì pøed jeho pøenosem do
dìlohy.

 Takže když se nám podaøí vytvoøit embrya,
kde jsou zastoupeni kluci i holky, máme na
výbìr. Pokud se povedou jen holèièky a my
potøebujeme kluka, musíme proces pøerušit jako
neúspìšný. Nepokraèujeme ve chvíli, kdy
bychom vytvoøili potencionálnì nemocného
jedince. Takže jeden cyklus zastavíme a musíme
se pokusit znova –  a tøeba ten správný
chlapeèek vyjde pøíštì. 

Sanatorium Art zaèínalo v roce 1999 – témìø
symbolicky – v budovì budìjovického sanatoria
MUDr. Jindøicha Øíhy. (Tato budova bude za
dva roky právì sto let stará a všeobecnì je
známá pod lidovým názvem Øíhárna.  Øíha byl
skvìlý gynekolog a budova tehdy sloužila
matkám a dìtem.) Pozdìji se Sanatorium Art
stìhovalo do  citlivì rekonstruované vily pøímo
u øeky Vltavy vedle parku Hájeèek. 
Snažíme se párùm vyhovìt ve všech ohledech
a snažíme se jim poskytnout i pohodlný komfort,
abychom jim zpøíjemnili i tuhle životní situaci.
Zvolili jsme k tomu tenhle dùm, který pùsobí
dojmem – øeknìme – serióznosti první
republiky. Já jsem takový staromilec, a nemám
modernu moc rád, øíká pan Thaler. 

Když odboèíte z frekventované Mánesovy ulice,
ocitnete se opravdu ve vile, která dýchá klidem
a pohodou, vybavení v pøízemí a pracovnì je
historické. V recepci budete pøivítáni nìkterou
ze sympatických sestøièek, které si vždy budou
vìdìt rady a napomohou vám v základní
orientaci s vaším problémem. 

Ve vyšším patøe už naopak najdete špièkové
moderní zdravotnické zaøízení vèetnì
prvotøídního operaèního sálu.

Stìžejním programem Sanatoria ART je
asistovaná reprodukce a péèe o páry, které si
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pøišli pro miminko. Volnou èasovou kapacitu
sanatoria ještì lze využít na operace plastické
chirurgie. Nikoli v souvislosti se stìžejním
programem centra, ale s klasickými zásahy
plastické chirurgie: liposukce, modelace
a úpravy prsù a podobnì.

Myslíte, že vás k tomu nìco pøedurèilo, že jste
se vydal na tuhle dráhu?
Že by to bylo proto, že jsem možná poslední
Hluboèák, který se narodil doma na gauèi? A to
ještì v jednom z domeèkù v Podskalí, které byly
potom zbourány? Dodneška je mi to líto, mìl
jsem to tam moc rád.

Spíš je to proto, že jsem byl vždycky hodnì
komunikativní a dával jsem lidi dohromady.
Tahle profese je samozøejmì vìc, kterou dìlá
tým, to není záležitost jedince. Tady se sešla
skupina odborníkù z rùzných oborù, kdy každý
odpovídá za svou odbornost – a nemùžou se
zabývat tím, jestli nedošly jehly nebo katetry,
nebo jestli dùm potøebuje opravu a jestli
smlouva s pojiš�ovnou je podepsaná. Takže
celkovou organizaci zajiš�uji já.

A výsledky jsou potìšující. I když je to
statisticky tak trochu hra s nepøesnými èísly,
poøád to tak nìjak vychází pùl na pùl, což je
docela úspìšné èíslo. A vìda v tomhle oboru
pokraèuje dál a vyvíjí se velice rychle. Je to
vidìt nejen u nás, ale ve zdravotnictví vùbec.  Já
to vidím i tak, že peníze vynakládané na výzkum
a pokrok ve zdravotnictví, jsou pøínosné,
a rozèiluje mì takové to vykøikování o 30
korunách za recept nebo doktora. Kdyby si ten
dotyèný kverulant uvìdomil, kolik prostøedkù se
vynakládá tøeba na to, že jeho rodièe žijí už
dneska o deset let déle, nebo na nìjakou chorobu
prostì neumøou, tak jako by se stalo pøed pár
desetiletími. Je to velký rozmach, u našeho,
kardia nebo jiných oborù. V tom bych øekl, že
jsou lidé moc krátkozrací, vždy� se podívejte
dvì tøi generace zpátky, kdy a jak a na co se
umíralo. Srovnejte kvalitu a prodloužení života
vùbec.

Co ještì byste si do budoucna pøáli?
Stoprocentní úspìšnost zákrokù vašeho centra?
Nìjaká pokora být musí, pøedstava, že je to
úplnì snadné, je hloupá. Chtìli bychom našim
klientùm dávat maximum toho, co lze v
souèasných podmínkách poskytnout, a to si
myslím, že funguje. Naše srovnání s ostatními
centry v Evropì je urèitì srovnatelné kvalitou.
Nicménì tohle téma napø. ve svìtì mùže i dost
pokulhávat. Dnes mnozí zamíøí do Indie, kde se
specializují na surogátní mateøství, každý si
najde svou náhradní matku a pøiveze dítì podle
svého pøání, je to obrovský byznys. Tomu se
vyhýbáme, nikdy nedìláme nákup – prodej, ani
co se týèe darovaného programu.
Nevyhledáváme matky z terénu s tím, že je
oslovíme s finanèní nabídkou, odebereme
jim vajíèka a pak je prodáme dál.
Generujeme naše dárkynì z pacientek, které
jsou geneticky vyšetøené a mají nadbytek
vajíèek. Dìlat z toho zisk, motivovat k
prodeji vajíèek sociálnì slabší skupinu – jak
je to eticky, jak je to medicínsky únosné,
tìžko øíct, protože každá ta dárkynì musí
být hormonálnì stimulovaná a proè
stimulovat jako pacientku zdravou ženu,

od které ta vajíèka pak odkoupíme? To už mi
zavání obchodem s biologickým materiálem. A
to se u nás urèitì nestává, ani já, ani naši lékaøi
tuhle cestu nepreferujeme. O to víc si vážíme
tìch dárkyò, které to dìlají z dùvodu, že samy ví,
jaké je oèekávat marnì dítì, je to darování
bezplatné a založené na pocitu solidarity.

U spermatu je jeho získání pomìrnì
jednoduché, i když je známo, že je tendence
poklesu kvality spermií a spermio- gramy jsou
už dnes podruhé snížené v normativech.
V posledních letech došlo v oblasti asistované
reprodukce k rozvoj i  a  rozš í øen í
mikromanipulaèních metod. Ty poslouží
zejména párùm, u kterých má sperma partnera
výraznì podnormální hodnoty. V døívìjších
letech bylo pro tyto páry jediným øešením
použití spermií dárce, adopce nebo bezdìtnost.

A ještì nìco? Pøed pár lety jsem se seznámil
s øeditelkou agentury Art4 Promotion  paní
Lenkou Støíteckou, což je Art jiného typu než
náš – umìlecký. Spoleènì s nimi jsme se zapojili
do projektu Terezy Maxové, takže jsme
donátorem jejich akcí a máme pod patronací
jeden z dìtských domovù. A z tohoto spojení
vzniklo Art 4 Kids – jehož cílem je pomáhat
opuštìným dìtem, pøinášet jim radost, zájem
a porozumìní a hlavnì pøispìt k tomu, aby
mohly žít v rodinì, mimo zdi dìtského domova.
Prostøednictvím Benefièní pøehlídky pro Nadaci
Terezy Maxové dìtem a dalším benefièním
aktivitám, se snažíme pomáhat konkrétní
finanèní podporou a zároveò pøipomínat
veøejnosti témata, na která by se nemìlo
zapomínat.

Takže až se z nádvoøí zámeèku Ohrada
12. èervna vznese hodnì poèetný obláèek
balónkù, vìzte, že ho právì se svým pøáním
vypustily z ruèièky dìti, které tady na svìtì
vùbec nemusely být.

Na uskuteènìní akce se bude podílet i mìsto
Hluboká, ing. Dlouhý, Lovecký zámek Ohrada,
zoo a další subjekty, dìti budou mít na
programu spoustu soutìží a podívat se sem
pøijedou i celebrity z televizního seriálu.

Poznámky pod èarou:

# Anglièanka Louise Brownová se narodila
25. èervence 1978 jako svìtovì první
 »dítì ze zkumavky«, když její matka nemohla
bìžným zpùsobem otìhotnìt. Pøi Louisinì
poèetí použil britský embryolog Robert
Edwards spolu s gynekologem Patrickem
Steptoem dnes již klasickou metodu
mimotìlního oplodnìní vajíèka.
Laparoskopicky odebrali ženì vajíèko, 
v živném roztoku je smísili s manželovými
spermiemi a vzniklé embryo vložili do matèiny
dìlohy. (Lousie pak ve svých 27 letech sama
spontánnì otìhotnìla a stala se matkou.)

V tehdejší dobì šlo o významnou novinku,
která vyvolala velkou pozornost médií
i veøejnosti na celém svìtì. Metoda postupnì
zevšednìla a v uplynulých desetiletích se
umìlým oplodnìním na celém svìtì narodily
pøes tøi miliony dìtí. Výzkum navíc neustal 
a od té doby vìdci vyvinuli množství nových
technik a výraznì zvýšili jejich úspìšnost,
která je nyní srovnatelná s pøirozeným
poèetím. O prvenství jedné z metod – GIFT,
kdy jde o umìlé oplodnìní vajíèka pøímo 
v tìle matky, mají zásluhu èeští lékaøi z Brna.
Pomocí metody transferu gamet do vejcovodu 
se pak jen o ètyøi roky po Louise Brownové
narodil v Brnì chlapeèek, první èesko-
slovenské, respektive èeské 
»dítì ze zkumavky«.

Neschopností poèít dítì je na celém svìtì
postiženo deset až patnáct procent párù, 
to znamená asi 60 až 80 milionù dvojic.
Svìtová zdravotnická organizace (WHO)
ostatnì již v roce 1977 definovala
nedobrovolnou bezdìtnost jako nemoc. 
# Sanatorium ART je jediné zaøízení
v jihoèeském regionu, které využívá 
pro léèbu neplodnosti metodu mimotìlního
oplodnìní. Obory gynekologie, andrologie,
plastická chirurgie. Odborným zástupcem
CAR je MUDr. Vladimír Špièka, který se
asistovanou reprodukcí zabývá od poèátku
výkonu své lékaøské praxe, intenzivnì v centru
asistované reprodukce již od roku 1999. 
Jeho zástupcem je MUDr. Rudolf Michálek. 

Vedoucím embryologem je Mgr. Petra
Marková, která je jedním z  mála embryologù
v Èeské republice s mezinárodní certifikací
ESHRE – Senior Clinical Embryologist.
Embryologickou laboratoø vede Mgr. Markéta
Trubaèová. Operaèní zisk spermií
mikrochirurgickou cestou provádí MUDr.
Václav Dvoøák. Anesteziology vede MUDr.
Ivo Skála. Za plastickou chirurgii jmenujme
MUDr. Evu Šteflovou. 

Celý tým sestává z témìø 20ti pracovníkù,
jejichž dlouholetá zkušenost je zárukou
výborných výsledkù, které jsou dosahovány
od samého poèátku èinnosti. 
Filozofií sanatoria Art je individuální 
pøístup ke všem pacientkám, udržení
výborných výsledkù a souèasnì rozvíjení
všech nejmodernìjších metodik IVF
a operativy v souladu s evropskými
a svìtovými trendy. Ve spolupráci s genetiky
a imunology dosahuje vynikajících výsledkù
i u pacientù s absolutním vylouèením možnosti
poèít vlastní dítì standardními postupy.
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 RRC Hluboká – 1.7.2010 – 1.7.2011.
Na zaèátku byla myšlenka. Nápad. Vize.

Vize, která se mnoha lidem zdála nereálnou. Vize, k jejímuž naplnìní nechybìla vùle. Energie. Vytrvalost. Vize, která se týden po

týdnu, mìsíc po mìsíci, rok po roce mìnila v konkrétní plány, pøípravy, hledání optimálních možností. Nabývala na konkrétní podobì

a po èase zaèala být viditelná – nejdøíve jako staveništì. Potom jako architektonicky zajímavý komplex budov, který už mìl své jméno:

Relaxaèní a regeneraèní centrum Hluboká.

Vize, ke které v roce 2009 MUDr. Ladislav
Pešl, kardiolog, øeditel èeskobudìjovického
Kardiocentra a obèan Hluboké nad Vltavou,
v rozhovoru pro Hlubocký Zpravodaj, øekl: 
»Naše – snad mohu øíkat naše – hlubocké
relaxaèní a regeneraèní  centrum bude otevøeno
1. èervence 2010.  Vše, co bylo ideovì i fakticky
naplánováno v realizaèních projektech  a vše, co
bylo prezentováno veøejnosti, bude v RRC
k dispozici. Rekondièní, relaxaèní, regeneraèní
a rehabilitaèní programy a služby budou
vyprofilovány na oblast kardiopéèe a na oblast
lékaøské kosmetiky a  plastické chirurgie.

Nezmìnilo se ani to, že  hosty našeho centra
budou lidé, kteøí si uvìdomují svou
spoluzodpovìdnost za své zdraví a chtìjí se
aktivnì podílet jak na prevenci, tak na
pøípadných léèebných procesech. 

Souèástí aktivního podílu je také vùle do
svého zdraví investovat jak èas, tak i finance.
Tomu bude odpovídat vysoká úroveò všech
služeb a podmínek, které v RRC klienti najdou.
Klademe velké nároky na opravdu dokonalý,
velmi kvalitní prùbìh celého pobytu každého
hosta, s dùrazem na individuální péèi.
Pøedpokládáme, že tuto formu budou využívat
zejména pracovnì velmi vytížení lidé, kteøí si
nemohou dovolit z èasových dùvodù delší
pobyt, ale pøesto si uvìdomují, že zdraví je
nejvyšší možná hodnota. A že zdraví a celkový
životní styl jsou dvì úzce související
a neoddìlitelné velièiny.«

Ano. Vize byla naplnìna. Relaxaèní a
regeneraèní centrum Hluboká bylo otevøeno
1. èervence 2010. 

Pøivítalo první hosty a nabídlo jim perfektní
služby ve všech svých èástech – v 5-ti
hvìzdièkovém hotelu, restauraci, wellness
a fitness centru, v balneo provozu a v beauty
centru.

V bøeznu, dubnu a kvìtnu 2011 byla postupnì
otevøena oddìlení korektivní a estetické
dermatologie, plastické a estetické chirurgie,
kardiologie a ortopedie. K péèi, která je v RRC
Hluboká vìnována pohodlí, pøáním, relaxaci
a regeneraci hostù, pøibyla také péèe léèebná.
Poskytuje ji RRC Clinic, a.s. 

O pøedstavení RRC Clinic jsem požádala
MUDr. Vladimíra Maøíka, primáøe oddìlení
plastické chirurgie v Èeských Budìjovicích,
a pøedsedu pøedstavenstva  RRC Clinic a.s.

Pane primáøi, mùžete krátce pøedstavit RRC
Clinic?
MUDr. Vladimír Maøík: Jistì, bude mi
potìšením. RRC Clinic je nestátní zdravotnické
zaøízení, které poskytuje léèebnou péèi,
konkrétnì v oblasti plastické chirurgie,
korektivní a estetické dermatologie, kardiologie,
ortopedie. Dominantním posláním naší kliniky
je preventivní, diagnostická, léèebná a v pøípadì
plastické chirurgie také operaèní péèe, kterou
nabízíme všem, pro které zdraví a krása

pøedstavují velmi dùležité hodnoty a uvìdomují
si, že pokud jejich zachování nebo zlepšení má
mít vysokou kvalitu, vyžaduje to jejich aktivní
pøístup. 

V RRC Clinic vìnujeme pacientùm,
respektive klientùm, péèi nadstandardní, a to
nejen v oblasti špièkového pøístrojového
a instrumentárního vybavení, aplikaci
nejmodernìjších terapií a metod a vysoké
kvalifikaci týmu lékaøù a sester, ale pøedevším je
naší prioritou a zásadou maximálnì
profesionální a individualitu klienta respektující
pøístup.

Jaká konkrétní vyšetøení a ošetøení jednotlivá
oddìlení nabízí?
Dovolím si jako první uvést oddìlení plastické
chirurgie. Provádíme operace horních a dolních
víèek, face-lifting, operace nosu, plastiku uší,
zvìtšení, modelaci nebo zmenšení prsou.
Samozøejmì také abdominoplastiku, tedy
plastickou operaci bøicha, modelaci rtù, plastické
operace paží a stehen a liposukce. Operaèní
výkony provádíme v lokální nebo celkové
anestézii, pooperaèní péèe a poradenství je
samozøejmostí. K dispozici máme nadstandardnì
vybavený operaèní sál, pokoj JIP, kde je zajištìn
nepøetržitý monitoring pooperaèního stavu
pacientek, dále máme tzv. dospávací pokoj
a hospitalizaèní pokoje. 

Pozitivním faktem je možnost navázat na
p o b y t  h o s p i t a l i z a è n í  p o b y t e m
rekonvalescenèním, využít možnost ubytování
v hotelu RRC Hluboká,  a tak zcela diskrétním
zpùsobem docí l it  opravdu kvali tní
rekonvalescence. Touto možností je oddìlení
plastické chirurgie RRC Clinic v rámci
republiky unikátní. Na našem oddìlení
spolupracuji s kolegou, plastickým chirurgem
MUDr. Pavlem Kurialem.

Dalším oddìlením je korektivní a estetická
dermatologie. Disponuje nejmodernìjšími
laserovými pøístroji firmy Candela (USA), které
pøedstavují naprostou špièku v oboru. Oddìlení
dermatologie tedy poskytuje laserová ošetøení –
napøíklad laserovou rejuvenaci – omlazení pleti,
které je velmi úèinné, dále laserovou depilaci  –
trvalé odstranìní nežádoucího ochlupení, lasery
jsou ošetøovány a odstraòovány také fibromy,
pigmentové skvrny, je provádìna sklerotizace
metlièkových varixù. Kromì laserových výkonù
dermatologie provádí také aplikaci botoxu,
vyhlazení vrásek výplnìmi kyseliny
hyaluronové, léèbu akné, bradavic a dalších
kožních afekcí. 

Ošetøující lékaøkou je zkušená dermatoložka,
MUDr. Iva Stárková.

Zkušenost a erudice jsou charakteristické pro
kolegu kardiologa, MUDr. Ladislava Pešla,
který poskytuje preventivní, diagnostická
a léèebnou péèi kardiolologickou. Pokud vím,
dosáhla kardiologie a kardiochirurgie
v posledních letech velmi výrazný posun a velké
úspìchy v konzervativní a invazivní léèbì
onemocnìní kardiovaskulárního systému. Pøesto
poøád tato onemocnìní patøí k nejèastìjším
pøíèinám úmrtí, v roce 2010 zemøelo na následky
chorob srdce a cév 54 000 lidí, což je 54 %
z celkového poètu všech úmrtí. Proto
kard iologie RRC Clinic poskytu je
kardioscreening, diagnostická vyšetøení – EKG,
ultrazvukové vyšetøení srdce, ergometrii a další
vyšetøení, podle jejichž výsledku je stanovena
pøípadná další léèba nebo preventivní opatøení.
Podobnì progresivní vývoj mají onemocnìní
a úrazy pohybového systému. Prevence,
diagnostika a léèba oddìlení ortopedie RRC
Clinic je zamìøena na úrazy, poúrazové stavy
a choroby pøedevším kloubù. Tomu odpovídá
nabídka ošetøení a metod. Ortopedie, konkrétnì
specialista, ortoped MUDr. Martin Held, nabízí
nadstandardní metody léèby, pøedevším metodu
PRP, která je založena na aplikaci hojivých
složek plasmy, získaných z krve pacienta.
Úèinnou metodou je také taping a kineziotaping
a další metody, aplikované s úspìchem jak v tzv.
sportovní medicínì, tak v léèbì onemocnìní.

Pane primáøi, vaše informace potvrzují, že vize
realizace projektu RRC Hluboká je skuteènì
naplnìna. RRC Hluboká slaví své pomyslné
první narozeniny, máte pøi této pøíležitosti
nìjaké pøání? Pøeji tomuto projektu, na kterém
je mi ctí se podílet, aby si i v budoucnosti
zachoval svou výjimeènost a své poslání, kterým
je opravdu dokonalá péèe a precizní servis pro
všechny, kteøí ví, že zdraví, dobrá kondice
a fyzická a psychická svìžest nejsou
samozøejmostí nebo darem z nebes, ale
záležitostí vlastní spoluzodpovìdnosti. 

Pane primáøi, dìkuji vám za rozhovor.
Lucie Burianová
Foto: Plastická chirurgie, operaèní sál
RRC Clinic – recepce
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Jak pøedejít kyberšikanì?

Podle jakých pravidel by ses mìl øídit, aby ses
s kyberšikanou pokud možno nikdy nesetkal/a?
Pøi používání internetu nebo mobilního telefonu
na nás èíhá mnoho nebezpeèí. Ty se jim však
mùžeš lehce vyhnout, pokud  budeš dodržovat
následující pravidla:

! Zvol si správné heslo.
Správné heslo je základem každého uživatele.
Na internetu si zakládáme rùzné úèty a ke
každému vymýšlíme heslo. Hesla by se totiž
nemìla u našich úètù opakovat. Mìla by to být
náhodná kombinace písmen a èísel, která je tajná
a tìžko uhodnutelná. Rozhodnì bychom si
nemìli dávat jako heslo napø. své køestní jméno
nebo rok narození.
! Zabezpeè si svoje úèty.
Na sociálních sítích, jako napø. Facebook, o sobì
zveøejòujeme spoustu osobních informací.
Nìkteré informaci by ale rozhodnì nemìly být
pøístupné cizím lidem, proto je dùležité,
abychom mìli svùj úèet dobøe zabezpeèený.
! Nesdìluj o sobì pøíliš mnoho konkrétních
informací.
Když chatuješ nebo hledáš kamarády na sociální
síti, musíš si uvìdomit, že nikdy nevíš, kdo je na
druhé stranì. Na fotkách, které ti pošle, nemusí
být jeho pravá tváø. Informace, které ti píše,
mohou být vymyšlené. Podle informací, které
cizímu èlovìku sdìlíš, si tì mùže najít, nebo tì
s nimi dokonce vydírat.

Tím, že na svém profilu zveøejníš mnoho
osobních informací, jako je tøeba telefonní èíslo,
adresa domù atd., jen upoutáš útoèníkovu
pozornost. Nebude muset nic zjiš�ovat, protože
si to všechno jednoduše pøeète v profilu.
! Nereaguj na podezøelé vzkazy a zprávy.
Nikdy nevíš, jaké jsou úmysly uživatele sedícího
na druhé stranì. Nenech se jím pøesvìdèit, abys
dìlal vìci, které by tì samotného nenapadly.
! Seznam se s pravidly diskuse nebo chatu,
který používáš.
V pravidlech se doèteš mimo jiné, které
pøíspìvky mohou být správcem smazány nebo
jak máš nebezpeèný pøíspìvek nahlásit správci.
! Cti ostatní uživatele.
Nevyužívej internetové anonymity k ponižování
ostatních uživatelù.
! Dobøe si rozmysli, co komu píšeš.
Nìco, co ty chápeš jako legrácku nebo vtip,
mùže druhý pochopit jako urážku nebo ponížení.
Uvìdom si, kolik lidí si pøíspìvek, který
zveøejníš, pøeète a kolik lidí se tak bude na úèet
ponížené osoby bavit. 
! Pokud jsi na internetu narazil/a na nìco
zvláštního, rozhodnì se s tím svìø.
Pokud se pøi používání internetu setkáš s
nìjakou stránkou, vzkazem, èlánkem, obrázkem
nebo videem, které ti pøipadá zvláštní, je ti
nepøíjemné nebo ti dokonce nahání strach,
neváhej se svìøit svým rodièùm nebo uèiteli.
Nenechávej si problém pro sebe. Rodièe nemusí
poznat, že se trápíš zrovna kvùli nìèemu, cos
vidìl na poèítaèi. Pokud jim to øekneš, rozhodnì
ti pomùžou problém øešit. Nejdùležitìjší je se
nìkomu svìøit; rodièùm, kamarádùm, sourozenci
nebo uèiteli.

Preventivní akce s Policií ÈR
V dubnu a kvìtnu se v Základní škole Hluboká nad Vltavou potkaly
dìti s projektem  »Preventivní akce s Policií ÈR«. Sympatickými
prùvodci jim v prezentaci pøednášek byli nprap. Milan Bajcura,
nprap. Regina Tupá a ing. poruèík Štìpánka Valentová. 
Dva prvnì jmenovaní pracují jako tiskoví mluvèí èeskobudìjovické
Policie ÈR a souèasnì také jako preventisté – právì proto odbornì
zpracovali témata pro dìti zajímavá a aktuální a v profesionálnì
pøipravených prezentacích jim je ve tøídách pøedvedli. Pikantní na

tom je, že oba pocházejí z Hluboké a kdysi do hlubocké základní školy také chodili. Takže když se
obèas do »své« školy podívají v rámci své profese, neubrání se srovnání, jaké radosti a starosti mìly
dìti døíve – a jaké mají dnes.

Por. Ing. Štìpánka Valentová je také preventistka a tisková mluvèí Krajského øeditelství policie
Jihoèeského kraje. Policejní preventisté s programem doplòujícím výuku procházejí školami
èeskobudìjovicka, nprap. Milan Bajcura pøednáší o trestním právu i na støedních odborných školách
Jihoèeského kraje, kde mají tento pøedmìt zahrnut studenti do osnov. 

Oba protagonisté pøednášky se shodují, že dnešní dìti jsou jiné než dìti za dob pøedrevoluèních,
nìkde jsou opravdu velmi svobodomyslné a necítí pøíliš ostych ani k autoritì v uniformì. Tady musím
podotknout, že hluboètí žáci naopak – celou dvouhodinovou pøednášku sledovali velmi pozornì
a aktivnì. Téma dìti oslovuje a znají, o èem je øeè. To spíš my rodièe jsme pøekvapeni informacemi,
které nás nìkdy v celém rozsahu nebezpeèí, jemuž jsou dnešní dospívající vystaveni, nenapadnou.
Kolikrát jsme spíš rádi, že dìti sedí u poèítaèe a »nezlobí« – a kontrolovat jejich poèítaèové aktivity
ani neumíme.

Prevence je dùležitá, to zdùrazòují jak policisté, tak øeditel ZŠ Hluboká, Mgr. Jaroslav Schmied.
Ohlasy na pøednášky jsou velmi pøíznivé, øíká øeditel, jak od uèitelù, tak od dìtí. Oba pøednášející
vysvìtlovali problematiku struènì a jasnì, vèetnì prezentací na poèítaèi, vèetnì praktických ukázek,
do kterých se dìti mohly zapojit a hlavnì nešetøili ukázkami pøípadù, které se opravdu staly.
Samozøejmì je obsah tématu pøizpùsobený roèníku, nìco jiného je potøeba sdìlit tøe�ákùm, pá�ákùm
a devá�ákùm... Už proto, aby si ti starší uvìdomili, že jsou nejen ohroženi sami, ale sami také mohou
páchat pøeèiny proti zákonu a lecjaké »legrácky« se snadno mohou dotknout trestního práva a mohou
pøinést i další nepøíjemné dùsledky.

Blok pøednášek pro I. a II. stupeò seznámil žáky s tématy kyberšikana, poškozování cizí vìci,
drogy, nálezy nebezpeèných pøedmìtù, dopravní výchova.
Poèínaje první tøídou až do vyšších roèníkù se tak díky spolupráci ministerstva školství a policie
dostanou do povìdomí dìtí dùležité zásady, jak bezpeènì používat napøíklad sociální sítì na internetu,
mobilní telefon a øešit rùzné situace.

Kyberšikana. 
Co si pod tím pøedstavit? ptají se policisté a dostávají okamžitou odpovìï. Dìti tuší, oè asi jde... 
Virtuální komunikace je dnes dìtem dobøe známá. Telefon, noteboock, poèítaè, e-mail, facebook. 
A jsme u toho! Kdo všechno je ze ètvr�ákù na facebooku? Všichni, odpovídají dìti s pøehledem, a zdá
se, že mají pravdu, hlásí se skuteènì vìtšina rukou. A hned dostáváme odpovìdi na další otázky:
jednak kolik èasu dennì dìti na netu stráví a jednak, že pøestože je jim mezi 11 – 12 lety, porušili
hned první pravidlo: švindlovali pøi uvádìní osobních dat pøi zøizování své stránky. Nikdo z nich by
podle pravidel facebooku na nìm být ještì nemìl. Pøihlašovat se mohou až od 13 let.

Takže najevo vychází první skuteènost z praxe: stránky si mùže udìlat každý a mùže na nich lhát.
Dokonce se snadno mùže vydávat za nìkoho jiného. A proto je dobré v rámci komunikace na
internetu, mobilním telefonu, vìdìt, že nikdy doopravdy nevíte, kdo je na druhé stranì. Vy si mùžete
psát s nìkým, kdo se pøedstavuje jako dvanáctiletý Ondra, ale ve finále mùže vyjít najevo, že je to
dospìlý a nìjak »divný« 50 letý muž... a vy jste mu už v rámci komunikace sdìlili nìjaké své tajemství
a on má v rukou z vašeho hlediska náhle nebezpeènou zbraò.

Co konkrétnì tedy je kyberšikana? Jakékoli jednání útoèníka, které obsahuje vydírání, obtìžování
na poèítaèových sítích. Manipulátor, který vás chce dotlaèit nìkam do kouta, abyste se na nìm stali
závislí. Nejdøív se pokusí vyvolat emoèní závislost, skamarádit se, vy na sebe prozradíte nejrùznìjší
vìci, které byste tøeba neøekli ani nejlepšímu kamarádovi. On vás pak mùže vydírat vyhrožováním,
že když se s ním nesejdete, zveøejní všechno, co jste mu napsali nebo ukáže fotografie, co jste mu
poslali – a budou to vìdìt úplnì všichni. Bohužel osobní setkání mùže být tragické – k nìmu by nikdy
nemìlo dojít! Láká vás na rùzné úplatky, dary, pošle telefon, SIM kartu, abyste si s ním mohli povídat,
pozve vás do kina...  Mùže vás vydírat, mùže vás vylákat nìkam na schùzku a taková schùzka nemusí
dopadnout dobøe. Protože z psychické závislosti, ke které vás pozvolna pøivykl, vás mùže chtít vlákat
do situací, kdy vás napadne i fyzicky.

Nebezpeèí skrývá i hraní rùzných her na poèítaèi, kdy se vaším »protivníkem« nìkde v neznámu
mùže stát dotyèný, který se sice vydává za stejnì starého kluka jako jste vy, ale rozhodnì to nemusí
být pravda.

Slyšeli jste už slovo  kiberstolking? Je to tzv. nebezpeèné pronásledování a takové jednání už je nyní
podle zákona vedeno jako trestný èin. To znamená, že vás nìkdo atakuje èastými sms zprávami,
telefonuje v noci, vyhrožuje vám... Mobil má už dnes vlastnì každý. A leckdo už ho použil i nekalým
zpùsobem. I dìti. Udává se, že až 30 % dìtí se stává pachateli kiberšikany.
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Opravdový pøíklad z Prahy: pedofilní muž si
vytvoøil na internetu firmu – jakousi agenturu –
s vymyšlenou soutìží pro dìti, kam zaèaly dìti
na jeho výzvu posílat fotografie. Pedofil pak
k sobì kluky zval, fotografoval je a obtìžoval.
Byl odsouzen na šest let odnìtí svobody. Byl tak
pøesvìdèivý, že mu fotky svých dìtí posílali
dokonce i rodièe. 

Pøípad šestnáctileté Amerièanky, která se
nechala vylákat na schùzku s mužem, se kterým
se seznámila na internetu. Už se nikdy nevrátila
domù, byla zneužita a zabita.

Kolik máte pøátel na facebooku? ptají se
policisté dál.
Sto padesát, dvì stì... triumfují se dìti.
Teï mi ale øeknìte jednu vìc, ptá se nprap.
Regina Tupá. Kdo je pro vás pøítel? Definujte
mi slovo pøítel. Nìkdo, komu se mùžete svìøit,
kdo vás bere jací jste a pomùže vám v
nesnázích? Kdo z tìch pøátel na facebooku je
takový? A myslí to s vámi všichni tihle pøátelé
opravdu dobøe? Já sama si myslím, že mám
opravdových pøátel tak maximálnì pìt. 
Další vìc je, že když máte 200 pøátel a každý z
vašich dvì stì pøátel má dalších 200 pøátel, mùže
se dozvìdìt informace o vás, které jste na své
stránce uvedli, spousta dalších, vám už naprosto
neznámých lidí. A ty informace bìží dál a dál, už
mimo vaši kontrolu. Veškeré údaje, veškeré
informace, veškeré fotografie se mohou dostat
neznámo kam a jsou ve chvíli, kdy je uveøejníte,
majetkem spoleènosti facebook. A ta si s nimi
mùže nakládat jak chce, jakýmkoli zpùsobem s
nimi pracovat a kdokoli tak mùže tyto informace
zneužít proti vám. Proto je nutné kontrolovat, co
o sobì zveøejòujete a jakým zpùsobem
komunikujete. A navíc, ne každý si uvìdomuje,
že když nìkoho vyfotí, nafilmuje, nahraje, nebo
jen zveøejní osobní data nìkoho dalšího a ještì
to vyvìsí na veøejnou sí� – porušuje zákon o
právu na ochranu osobnosti.

Nejèastìjšími obìtmi jsou dívky. Proè myslíte,
že to tak je?
Jsou slabší než kluci, a jsou hezèí – pøemýšlejí
dìti.
Mnohem víc se na svých profilových stránkách
nabízejí, míní policejní preventisté, nejradìji se
prezentují na fotografiích v plavkách, jako
modelky, rády odepisují, aby získaly pøátelství
nìkoho zajímavého. Ale neuvìdomí si, kdo
všechno si v profilech vybírá... že to nemusí být
jen sympatiètí a fajn kluci.

Ono to všechno mùže znít docela úsmìvnì,
ale už bylo dost dìvèat, kterým se hodnì
nepøíjemnì vymstilo, že na facebooku uveøejnily
svoje fotografie tøeba v plavkách nebo s nìjakým
sexuálním podtextem – a jejich fotografie pak
nìkdo zneužil a zveøejnil... Na konkrétních
pøípadech si pak øekneme, že tyhle pøíhody až
tak veselé být nemusí.

A možná také netušíte, že už tím, že vy sami
zaènete pøeposílat fotografie, na kterých jsou
osoby obnažené zpola nebo úplnì, se mùžete
také dopouštìt pøestupkového jednání. Když
nìkdo zneužije tìchto sdìlovacích technologií k
zesmìšòování, utiskování, obtìžování nìkoho
dalšího – dopouští se pøeèinu a mùže za to být
trestán.

Vyplatí se svùj osobní profil facebooku vùbec
nedávat svou fotku, radìji jen smajlíka, 

a rozhodnì ne jméno a pøíjmení a k tomu celou
adresu. Jinak si o vás udìlá každý kompletní
obrázek.

Takhle dobøe to vymyslel jeden chlapec, který
si nafotil dùm, kde bydlí, interiéry bytu a ještì
tam napsal, že s rodièi odjíždí na 14 denní
dovolenou do zahranièí. Takže skuteènì nebylo
divu, když po návratu našla rodina byt
kompletnì vykradený.

První obrana pøed divnými lidmi, kteøí vám
zavolají nebo pošlou divnou esemesku?
Vùbec nereagovat, neodpovídat – dozvídají se
dìti. Jakmile zaènete komunikovat, bude vás
dotyèný nutit k další komunikaci. Rozhodnì
útoèníkovi neodpisujte nebo neodpovídejte ve
stejném duchu, protože se potom i vy stáváte
útoèníkem.

Pøestože neodepíšete, archivujte dùkazy –
nemažte sms zprávy, kdyby se opravdu šetøilo
nìjaké závadné jednání, je dobré ponechat sms
jako dùkaz. Pak soudní øízení neskonèí na
absenci dùkazu a tvrzení proti tvrzení. 

A svìøte se – je to dùležité! Bohužel –
rodièùm èi nìkomu z dospìlých by se svìøilo
velmi málo z dotazovaných dìtí, postižených
kyberšikanou èi jiným virtuálním napadením.
A všechna statistická èísla, která jsou o této
problematice uveøejòována, jsou stejnì jenom
špièkami ledovce. Dìtí, které mohou potkat
problémy, mùže být mnohem víc.

Jak si ubližují sami dìti?
Ve skupinì »pøátel« nìjaký hlupáèek napíše:
Františka si nemyje nohy. Mùže to být ze
zaèátku legrace. Ale nikdy nevíte jak takovou
vìc bude brát obì�, a už vìtší hlouposti skonèily
sebevraždou. Jste v citlivém vìku, a vždy je
dobré si uvìdomovat, že dìlat vìci, které by
vadily vám samým, pøece neprovedete nìkomu
dalšímu. Skupina se zaène chovat nepøátelsky
k nìjakému jedinci, vylouèí ho ze svého støedu
a chová se k nìmu špatnì, jen aby se rozehrála
jakási hra. Vylouèit nìkoho z pøátelského
kolektivu mùže dotyènému zpùsobit velké
psychické potíže. Dìti èi mladí ve složitém èase
dospívání pøestanou rozlišovat, co je pro nì
opravdu dùležitá realita a co je vlastnì jen
virtuální realita – vžijí se do toho tak, že se
skuteènì budou trápit, až je to psychicky
postihne nebo provedou jiné sebepoškozující
aktivity.

Stát se mùže i to, že pokud nìkde máte
uvedena svá všechny data, nìkdo si vaším
jménem mùže udìlat stránky a vydávat se za vás.
I hacker zaèáteèník se dokáže nabourat do
vašeho prostoru a ovládne vaše stránky – zaène
škodit, pomlouvat a padne to na vás. Takže opìt,
s rozvahou rozhodujte, co všechno o sobì kde
zmiòujete a uvádíte.

Pøíbìh: Na internetu se v podstatì hodnì lže.
Tady je první doložený skuteèný pøíbìh
kyberšikany  v Americe, pøíbìh Holly, kterou
šikanovaly na internetu spolužaèky. Holly byla
osamìlá a nesmìlá a chtìla si najít pøátele
a založila si na facebooku profil. Myslela si, že
získá kamarády – ale bohužel, spolužaèky ji
zaèaly na jejích stránkách oèeròovat, nadávaly jí,
urážely ji a pomlouvaly a ty urážky si každý
mohl pøeèíst. Nedopadlo to dobøe. Holly
spáchala sebevraždu skokem z mostu.

Veselé povídání to vlastnì nebylo, ale život
pøináší zážitky, kterým se musíme umìt bránit.
Blonïatá policistka a mladý policista rychle
získali pozornost a dùvìru dìtí, pøednáška
probíhala velmi spontánnì, a tak dìtem pøiblížili
situace, do kterých by se snadno nìkdy mohly
dostat. Být informován je dùležité a pøedcházet
problémùm – nebo s nimi umìt zacházet – je
moudré.

Prevence sociálnì patologických jevù má i na
hlubocké škole svou školní metodièku. Škola
nemùže zavírat oèi pøed sociálnì patologickými
jevy, kouøením, konzumací alkoholu, užíváním
drog, šikanou, záškoláctvím a podobnì.

Plán preventivních aktivit pro žáky v rámci
výuky i mimo ni je dùležitý, a zdá se, že na ZŠ se
mu dostateènì vìnují. V letošním školním roce
byly zrealizovány již tyto akce: pøednášky Jak si
nenechat ublížit a Sex, AIDS, drogy, projekce
DVD Krev v žilách a dramatizace románu Radka
Johna Memento. V plánu jsou ještì další akce,
napøíklad návštìva Dìtské záchytné stanice
v Èeských Budìjovicích.

V pøípadì jakéhokoliv problému, který se týká
sociálnì patologických jevù, se mùžete obrátit na
školní metodièku prevence. Je vhodné si pøedem
domluvit telefonicky schùzku. Diskrétnost
jednání je zaruèena. Nebo se mùžete obrátit na
nìkterou z poraden v Èeských Budìjovicích,
èi na online poradny. A rozhodnì si radìji
všímejte víc svých kamarádù, svých dìtí a svého
okolí. Lhostejnost a neinformovanost se opravdu
nemusí vyplatit.

Centrum volného èasu POŠKOLÁK 

se sídlem v ZŠ Hluboká nad Vltavou

pro Vás v mìsíci èervnu 2011 poøádá:

Keramické dílny – pro pøedškolní dìti 

(5– 7 let), pod vedením lektorky H. Øíhové

data konání : 8.6.2011, 15.6.2011,  22.6.2011
vždy od 16.00 – 18.00 hod. v ZŠ Hluboká
v keramické dílnì (hlavní vchod) cena: 50 Kè

Tkaní na hrábích – kurz pod vedením lektorky
Heleny Líkavcové

data konání: 8.6.2011, 16.6.2011

vždy od 15.30 – 18.30 hod., pouze 6 dìtí
v jednom kurzu v budovì ZŠ Hluboká v Centru
vol. èasu (vchod u tìlocvièny). Cena
tøíhodinového kurzu, kde si dìti utkají koberec,
který si odnesou domù, je 200 Kè.

Pokud máte zájem o tyto aktivity, bližší info 

 tel.: 777278426 , www.cvcposkolak.webnode.cz

Centrum volného èasu POŠKOLÁK srdeènì
zve všechny dìti a jejich rodièe na

pøedprázdninovou akci

 "HURÁ PRÁZDNINY!", 

která se koná dne 29.6.2011 od 16.30 hod. 

v areálu ZŠ Hluboká (sportovní høištì 

u tìlocvièny). Pøipraveno pro Vás máme
spoustu her, bohatou tombolu, vystoupení dìtí

navštìvující kroužky v CVÈ, obèerstvení

 z Perníkové chaloupky, ledovou tøíš� atd.
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Draèí loï s Univerzálními sportovci

natrhla triko profesionálùm!
Lipenská pøehrada v sobotu 21. kvìtna opìt ožila. Jel se již 4. roèník draèího mistrovství Lipenské pøehrady a také se tím slavnostnì zahájila

letní sezóna. Návštìvnost této akce se dá vyèíslit ve stovkách, možná tisících zúèastnìných a ani posádek nebylo málo, pøihlásilo se kolem

30 týmù. Celý den se závodilo na trati 200 m, za úèasti všech posádek, a pro posádky, co nemìly odpoledne ještì dost, byla pøipravena

kilometrová tra�. Veèer se vyhlásily výsledky a pak se až do rána slavilo.

Senátor Ing. Tomáš Jirsa slavnostnì odhalil za úèasti Draèích lodí malou Lipenskou pannu na cyklostezce, která vede z Lipna nad Vltavou

do Frymburka. A propùjèil sílu svých paží týmu MF Dnes. Takže pouze jako èestný kapitán mohl Tomáš Jirsa fandit posádce hlubockého

týmu Univerzálních sportovcù, kteøí složili tak elitní mužstvo – že pøekvapili svým umístìním na 5. místì!!!  

Dostali jsme se až do finále A, øíká Jiøí Prokeš, tedy už nejsme žádná Béèka – a jako jediní jsme se vmáèkli mezi profíky. V téhle

obrovské konkurenci nám to udìlalo obrovskou radost, a protože jsme s naším týmem pøitáhli celé rodiny, mìlo nás tu velkou radost docela

dost lidí. Všichni mokøí, zpocení, utahaní – ale nadšení, jako by nás polila živá lipenská voda!

Voda je silná  energie, o to nic. Když se k tomu

pøidá opravdu univerzální sestava hlubockých

nadšencù – a hlavnì dobøe sehraná parta

kamarádù –  není divu, že i posádky se jmény

nahánìjícími respekt – Šneèí roje, Hladoví hroši,

Jelita, Kubovo stíhaèky, Lipenský draèice a další

– zùstaly daleko za zády promáèených trièek

našich hlubockých borcù – Univerzálních

sportovcù. Rozhovor jsme vedli s panem Jiøím

Prokešem, lídrem Univerzálních sportovcù.

èas: poèet žen:    body GP:

1. Škodováci 0:48,71 4 100
2. Dragon team Pøedonín 0:49,34 5 96
3. Klub tøeboòských kaprù 0:50, 03 4 94
4. ICÍK Vyšší Brod 0:51,07 4 93
5. Univerzální sportovci 0:51,43 4 92

Jmenovitì dìkujeme za skvìlou reprezentaci
všem úèastníkùm!

Adélka Jirušová, bubenice
Radek Diviš – Jirka Prokeš

Lukáš Mašek – Radek Maøík
Pavel Wölfl – Eman Aleš
Jan Rus – Pavel Adámek

Lucka Ševèíková – Jana Divišová
Ivanka Vránová – Zdena Prunerová

Vláïa Prokeš – Martin Ševèík
Jirka Ambrož – Honza Brodek

Honza Pruner – Milan Trávníèek
Láïa Vítovec – Pavel Vítovec

rezerva: Martin Marcín, Laïka Vítovcù

Nezbývá než pogratulovat – a být na váš úspìch
pyšní. A zeptat se, zda to byl úspìch náhodný èi
vydøený pilnými tréninky? Až tak úplnì náhodný
nebyl, vìnujeme se Draèím lodím už dlouho.

Úèastnili jsme se všech sezón v Purkarci,
a tam se Draèí lodì jezdí od roku 2006.
U nás to bylo od zaèátku jen o kamarádství
a tak trochu srdeèní záležitost, ale ne že
bychom se pøíliš drali o první místa.

Nepoøizujeme si loï, ono to není úplnì
levné, ani nemáme tolik èasu, abychom
usilovnì trénovali. My jsme spíš parta
dobrovolníkù, i když možnost tréninku
v Purkarci máme, a tak si to vždycky
párkrát pøed závody sjedeme, ale kdo ví,
jestli se nám pokaždé podaøí tak tøi
tréninky. Je pravda, že z našich Univerzál-
ních sportovcù máme na výbìr pár
namakaných klukù, i holky jsou
sportovkynì, každý se nìèemu vìnuje,
tenisu, fotbalu, hokeji, máme tam judistu
i kulturistu, já jako mladší jezdil závodnì
kajak, lyžujeme, jezdíme na kole... 
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Ale hlavnì se mi tahle bezvadná parta lidí líbí,
všichni jsou naprosto a ve všem spolehliví,
pøijdou na minutu vèas a je s nimi legrace.

Jaká jsou vlastnì pravidla závodù na draèích
lodích? Lodì potøebují hladkou vodu. Na lodi
celkem jede 22 lidí – 20 jich pádluje, na pøídi je
bubeník a na zádi kormidelník. V každé posádce
podle pravidel pro DRAGON GRAND PRIX,
musí být splnìno, aby v ní pádlovaly  minimálnì
4 ženy. To je hezké pravidlo, aspoò si zajezdí
všichni. Bubeník musí mít trochu cit, nemùže to
být úplný ïábel, aby to toho jen bušil, musí mít
vztah pro rytmus a dávat pozor, co se dìje. Není
to o tom, že posádka poslouchá buben a rytmus
si zvolí bubeník – my mìli Adélku – dùležití
jsou první ètyøi u pádel. Takže tøeba já sedím
s Radkem Divišù na prvním místì a i my jsme
spolu domluvení, že on bude ten, kdo udává
tempo a hlídá celou levou stranu a já musím
dávat pozor na nìj – a všichni ostatní se øídí
podle nás. A naopak bubeník musí sledovat nás
a bubnovat podle našeho tempa.

Našich lidí startuje jednadvacet, my jsme
pouze ta pohonná jednotka a loï s kormidelní-
kem vyfasujeme – pøi závodu dostanete loï
pùjèenou, jsou všechny stejné. Pravda,
kormidelník mùže ovlivnit výsledek, ale
pøedpokládá se, že je to èlovìk znalej, profík. 

Mùže se loï pøevrhnout? Poèasí bylo úžasné,
sluníèko svítilo – a loï by se mohla pøevrhnout,
ale my už moc neblbneme, bereme to trochu
vážnì – i když pivo máme povolené. 

Mìli jste nìjakou strategii? Dopøedu dáváme
lehèí borce, mùže asi také hrát roli váha celé
posádky, ale to neøešíme. Na závodech se jedou
rozjížïky a berou se lepší èasy, dokonce jsme
podávali protest – nejdøív na nás všichni køièeli,
že jsme první a pak tvrdili, že jsme byli o tøi
setiny vteøiny pozadu za Lipenskými. 

Dostali jsme se až na pozici v hlavním finále,
kde jsme získali body potøebné na úèast závodù
o pohár, který se jezdí. Nicménì to bychom 
museli opravdu zaèít jezdit na turnaje a sbírat

další body. Startovné je drahé, tady na Lipnì
stálo 5000 Kè, takže dál závodit o pohár by bylo
nároèné, jak finanènì, tak èasovì... jenom já
vìnoval pøípravì asi tøi týdny, kolikrát já
pøedìlával sestavy, jak budeme sedìt na lodi, lidi
se mi hlásili a odhlašovali... Vedu nám kroniku,
píšu všechny sestavy, které se kdy jakých závodù
zúèastnily. Takže to vidíme spíš už jen na
závody v Purkarci, kdy startuje asi 60 posádek.

Správný závodník z draèí lodì ví, že je to
o silových zábìrech pøi startu, pak pøejít rychle
do správné frekvence pádlování a pøed jízdou si
zopakuje pravidla jak držet pádlo, natahovat se
za vodou, tahat to zádama, mít natažené ruce
a nezamotat se do pádla závodníka pøed sebou
ani za sebou... Jezdí se i mistrovství republiky,
mistrovství svìta, jelo se i u nás. Je to pravda,
hezký sport, který se za pár let docela prosadil,
i když jeho historie sahá 2000 let zpátky do staré
Èíny... 

Pravda také je, že pan Prokeš bývá v centru
party kamarádù, kteøí jsou tvùrci a šiøiteli  

mnohých tradic a nápadù na Hluboké. Tak jako
stáli u poèátkù zpívání vánoèních koled
v Alšovce, otvírání a zavírání Vltavy pochodem
do Purkarce, pan Prokeš je oporou divadelníkù
a stavitel divadelních kulis a jako k dobrému
kamarádovi muzikantovi a zpìvákovi k nìmu
pøilnula všechna dìvèata z pìveckého sboru
Záviš... 

Jsou prostì lidi, kteøí se nikdy nenudí, a jsou
zdrojem inspirace pro své okolí. A tak teï se
právì chystají vynést nad svými hlavami až na
památnou horu Øíp starý obraz, na kterém je
vyobrazena také taková dobrá parta staroèechù,
v pozadí hora Øíp a u toho nápis Kde domov
mùj. Dokud mají dobré nápady, budou
Univerzální sportovci z Hluboké živým dùkazem
toho, že ještì naštìstí nevyhynuli Èeši s tou
krásnou èeskou náturou, kteøí srandu
a spoleènost dobrých kamarádù upøednostní
pøed vizitkou s titulem manager a tuèným
kontem v bance. Zapla� Pánbu.
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V ÈERVENCI NOVÌ OTEVÍRÁME!

Turisticko – sportovní
pøímìstský tábor

Centrum volného èasu Poškolák

Vážení rodièe, dìti,
Centrum volného èasu Poškolák se sídlem v ZŠ
Hluboká nad Vltavou pro Vás letos pøipravil
4 bìhy pøímìstského tábora.

Letos jsme pro dìti ( 5 – 15 let) pøipravili
kromì stravy (3x dennì) a pitného režimu
spoustu her, závodù a dobrodružných výprav
v Hluboké nad Vltavou a blízkém okolí.

Pøíchodem do tábora ( 7.30 – 8.00 hod.) se
z dìtí stávají dobrodruzi èi badatelé, kterým
nesmí chybìt velká fyzická zdatnost, rychlé
rozhodování v kritických situacích , bystrá mysl
a smysl pro týmovou  práci. Po zdolání všech
nelehkých úkolù a pøekážek bude vždy
následovat nejen dobrý pocit z dobøe vykonané
práce, ale i  sladká odmìna. Odchod domù vždy
mezi 16.00 – 16.30 hod. 

V prùbìhu tábora se budeme starat o bezpeèí
a zdravotní stav Vašeho dítìte.

Termíny konání pøímìstského tábora:  
O 25.7. – 29.7.2011 O 8.8.- 12.8.2011

O 15.8. - 19.8. 2011 O 22.8. -  26.8.2011

Pøedpokládaná cena 5- ti denního pobytu bude
cca 1500 Kè. Náš realizaèní tým: hlavní
vedoucí: Valerie Chromá DiS., oddílový
vedoucí: Žaneta Dudková, Mgr. Jana Bùrková,
zdravotní dozor: Eva Bùrková  
Budete-li mít o tábor zájem, prosíme rodièe,
aby si  vyzvedli pøihlášku v Centru volného
èasu každou støedu od 13.30 do 16.00 hod.
Nebo si ji mùžete stáhnout  na
www.cvcposkolak.webnode.cz
Vyplnìnou pøihlášku obratem pøineste do
Centra volného èasu, èi  pošlete na adresu
Valerie Chromá , Centrum volného èasu
Poškolák, Karla Èapka 800, Hluboká nad
Vltavou, 37341. Informace tel: 777278426
V prùbìhu mìsíce èervna Vám zašleme
vyrozumìní s pøesným rozvrhem denních aktivit,
doporuèeným seznamem vìcí a informacemi o
platbì pøímìstského tábora. 

Valerie Chromá DiS.

Úspìch žákù taneèního oboru

ZUŠ v Panoramì

Ve dnech 19. – 20.4. 2011 se uskuteènila
celostátní pøehlídka  Mládí a Bohuslav
Martinù v Polièce. Tentokrát se poprvé
zúèastnily i dìti navštìvující taneèní obor
v Hluboké nad Vltavou.  

Vystoupení souboru Fontána s názvem
Petrklíèe, které získalo STØÍBRNÉ PÁSMO,
pøipravila paní uèitelka Jindøiška Müllerová. 

Taneèní soubor Pavouci nastudoval
vystoupení s názvem O nespokojeném ševci pod
vedením Ludmily Korbelové a získal Støíbrné
pásmo a Cenu divákù. 

Žáci velmi dobøe reprezentovali školu a mìsto.
Všem zúèastnìným – dìtem, vyuèujícím i
rodièùm patøí mé blahopøání a dík za spolupráci.

 Vìra Kuthanová, øeditelka školy

Víte, jaká je výše úhrad za

vaše onemocnìní?

Žáci SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou to již
vìdí. Dne 4.5.2011 se zde totiž uskuteènily tøi
semináøe, poøádané v rámci projektu
Zdravotnictví není zadarmo, který je urèen pro
studenty støedních a vyšších odborných škol.
Semináø jim zodpovìdìl napø. otázky na to, kdo
platí zdravotní pojištìní a jak, za koho platí
pojištìní stát, jaká jsou práva pacienta a kolik
stojí jednotlivá vyšetøení. Zkuste hádat i vy!

1. Akutní zánìt slepého støeva stojí: 
a) 10 000 Kè
b) 13 000 Kè 
c) 5 000 Kè
2. Infarkt myokardu:
a) 100 000 – 300 000 Kè 
b) 10 000 – 30 000 Kè 
c) 1000 – 3000 Kè
3. Mozková pøíhoda:
a) 6000 – 300 000 Kè 
b) 60 000 – 3 000 000 Kè
c) 6000 – 30 000 Kè
4. Magnetická rezonance:
a) 5000 Kè b) 500 Kè c) 50 000 Kè
5. RTG:
a) 45 Kè b) 4 500 Kè c) 450 Kè

Hádali jste správnì? 1b, 2a, 3b, 4a, 5c. Kdo
neuhodl, alespoò vidí, že zdravotnictví
opravdu není zadarmo.

 Mgr. B. Kouøilová

Za Superstar do školy

Nejen Leoš Mareš, Martin Chodúr, Aneta
Langerová nebo Petr Ševèík, ale i Klára
Šimková, Milada Vodrážková, Markéta
Placerová nebo Dan Trnka... Všechna tahle
jména jsou spojena s pojmem Superstar. 

A nemusí se jednat jen o tu televizní. Dìti
i dospìlí v hlubocké základní škole se v pondìlí
9. kvìtna 2011 pobavili jako už dlouho ne. 

Uèitelé Irena Martincová a František Èernoch
pøišli s nápadem uspoøádat soutìž pro šikovné
zpìváky mimo rámec hodin hudební výchovy,
dali hlavy dohromady a schéma Superstar bylo
na svìtì.

Bìhem bøezna prošlo výbìrovým kolem 56
zpìvákù a zpìvaèek a sítem poroty jich do
dubnového finálového kola proklouzlo celkem
14. Nejlepší umístìní si v kategorii mladších dìtí
vyzpívali Dan Trnka, Markéta Placerová
a Rozálie Bulová, z tìch starších  jako nejlepší
tøi ohodnotila porota ve složení Vìra
Dvoøáková, Markéta Tesárková, Jana Drábová,
Martina Hornátová a Monika Nová
bezkonkurenèní Kláru Šimkovou, šoumena
Kryštova Kolodzeje a originální Miladu
Vodrážkovou.

Slovem provázeli  žáci devátých roèníkù
Milada Vodrážková a Adam Pavlíèek, o zvuk se
témìø profesionálnì staral David Halada.
Sponzory soutìže byly a ceny vítìzùm  vìnovaly
rodiny Taova, Irrova, Mládkova a Švehlova. 

O videozáznam a foto z celého dne se
postarala paní uèitelka Bára Doláková.

Celé soutìžní pondìlí bylo nejen plné vtipu,
zábavy a dobrých pìveckých výkonù, ale hlavnì
radosti  z toho, že „všechno klaplo na jednièku.“
A potìšit nejen sebe, ale i ostatní, to je
koneckoncù ta pravá tøešnièka na dortu. 

Monika Nová
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Petr Vok z Rožmberka a tajemná Kateøina
Termíny pøedstavení v Zimní zahradì:
8., 9., 13., 20., 21. èervenec 21:00 a 17., 18., 24., 26.,27. srpen 20:30

Na léto si pøipravila Kulturní spoleènost Alta divadelní pøedstavení z pera svého režiséra
Gerharda Vocilky. Jmenuje se Poslední láska Petra Voka a deset pøedstavení se odehraje
v hlubocké zámecké zimní zahradì v rámci oslav Rožmberského roku. 
A hrát se bude i mimo Hlubokou.

Vy ale implantujete pána z Rožmberka do míst, kde historicky nebyl...
To je sice pravda, ale jednak rod Rožmberkù má své výroèí a jednak to mùžeme brát jako
pøipomínku divadelní práce pana Jana Bora a souvislost s Hlubokou tak mùžeme klidnì
najít. Tak jsme to brali jako poctu i pro nìj.

A jak jinak my mùžeme, než k oslavám slavného jména Rožmberkù pøispìt divadelní
hrou – a rozhodli jsme se oslavit osobnost Petra Voka. Problém nastal tehdy, když jsme
nenašli hru takovou, která by se nám zdála vhodná. Divadelní hru Jana Bora, což byl šéf
èinohry Národního divadla, spojovaný s mìstem Hluboká, kde je také pohøben, jsem sice
proèítal, ale k realizaci nevybral. Jan Bor ji napsal krásnì, ta hra se jmenuje Zuzana
Vojíøová, což byla spoleènice Kateøiny z Ludanic, a pøedpokládaná milenka Petra Voka.
Ale v jeho podání to je velké drama s vlasteneckým podtextem a s tragickým koncem. 

A to už se dneska tolik nenosí, nechceme diváky rozplakat.
Inspiraci Zuzanou Vojíøovou a mladièkou manželkou Kateøinou jsme ale naèerpali, a tak
nám nezbylo, než si hru napsat. Vzal jsem si za základ legendu o Zuzanì, která sice
zrovna historicky moc neodpovídá, ale v povìdomí lidí je to legenda poøád živá. Pøepsal
jsem ji, a i když jsem se toho dost bál, hercùm se to líbí, tak snad to bude vypadat dobøe
a spokojení budou i diváci. Konec sice neprozradím, ale uklidním obecenstvo, že to
tragédie nebude.

Petr Vok byl sympatická osobnost... takový poøádný jihoèeský mužský...
Díky tomu, že jsem tu hru psal, jsem o nìm nastudoval hodnì materiálu a musím øíct, že
byl neuvìøitelná osobnost. Vilém byl spíš øeknìme dnešními slovy kariérista, ctižádostivý
chlap, tìsnì mu unikla polská koruna, když už ho klepli Habsburkové pøes prsty, aby jim
nepøerostl pøes hlavu... 

A Petr Vok mìl tu smùlu, že musel prodat Krumlov a potýkat se z dluhy, což byla
rožmberská tragedie, ale zase by bez tìch dluhù Krumlov ani Kratochvíle nevypadali tak,
jako vypadají. Stejnì se pak Petr bohužel nedoèkal potomka, takže to byl konec tohohle
zajímavého rodu...

Dneska se ale nikdo neptá, jak to bylo, ale zámky stojí, obdivujeme je a je to krásné.

Tak to se také tìšíme na historické kostýmy...
Tak to se skuteènì tìšte. Co se týèe kostýmù – my jsme objevili jihoèeskou dobrou vílu
paní Milenu Adamovou. Je to špièková kostymérka, která šije pro Barrandov a obzvláš�
zahranièní filmy. Pracovala na kostýmech pro hlavní pøedstavitele filmù Ilusionista,
Kletba bratøí Grimmù, Tmavomodrý svìt, Kull dobyvatel a další... 

Loni nám nìjaké kostýmy ušila a letos se nabídla, že by pro celé pøedstavení navrhla
a realizovala všechny kostýmy. Když donesla návrhy, tak jsme skuteènì zùstali koukat,
je naprostá odbornice, všechno rozkreslené na balicím papíru, vèetnì detailù
a nastudování tehdejší módy, a to tak, že pan Vok bude mít na kostýmu pøesnì tyhle
detaily, protože takovýhle límec by v dobì dìje nosit nemohl, to pøišlo až o deset let
pozdìji. Naše hereèky s ní konzultují i úèesy. Myslím, že to bude výpravná podívaná.

Jak se taková kostymérka hledá?
Chodila na naše pøedstavení, pøihlásila se nám sama a my ji mìli za normální krejèovou,
dokud loni neušila Elišce Adamové šaty tak dokonale, že jsem si øekli, tak moment, tohle
asi nebude jen tak. Teprve, když jsme se zaèali vyptávat, pøiznala, že miluje divadlo, má

ráda historické kostýmy a když pøinesla návrhy a zaèaly z ní
vypadávat historky, jak šila pro Bruce Willise a že je to docela
sympatický chlapík, když nechal své dva bodyguardy za
dveømi a nechal se zmìøit a hezky si spolu popovídali... Stejnì
tak zmiòovala Johna Malkoviche. Takže my dneska mùžeme
smìle øíct, že naši a holywoodští herci šijí u stejné krejèové.
Všechny nás vidìla v prádle a zaøadili jsme se do dobré
spoleènosti. Svìt je vlastnì opravdu docela malej.

Nejvíc to prožívá naše »Kateøinka«, ještì nikdo pro ni nešil
šaty – kterápak dnešní mladá dívka šije u krejèové, že? A teï
obleèe divadelní a ještì historický kostým. A když pøišlo na
to, že zkouška šatù je dopoledne, nezaváhala ani chvíli
a prohlásila: Nevadí, já budu klidnì nemocná a omluvím se ze
školy!

Jaké herecké obsazení mùžeme oèekávat?
Jednak nám zùstávají vìrni naši stálí herci, pak jsme si pùjèili
Mirka Èeòka od Køíž-žákù, protože lepšího purkrabího
neseženete, a chystáme pøekvapení i s úplnì novými tváøemi,
protože naše spoleènost ráda angažuje úplné nováèky. Bude
s námi hrát Martin Bárta, jehož dvoumetrová výška se bude
na jevišti skvìle vyjímat a naším malým konkurzem na
Kateøinu prošla  mladá 14 letá holèina. A nakonec úplnì
neuvìøitelná – krásná orientální taneènice...

... už tehdy v Èechách tanèily orientální taneènice bøišní
tance? Ano, když jsem pro ni hledal jméno ve Vokovì
fraucimoru, našel jsem. Tehdy dostat darem orientální dívku
nebylo nic tak neobvyklého, koneènì Vok bojoval proti
Turkùm, vedl bitvu, kterou mu tehdy císaø – aè sliboval,
neproplatil. Naše orientální taneènice je ovšem èistokrevná
hlubocká dívka, nicménì je to èernovláska a tanèí krásnì.
Uvidíte.

Slavnostní otevøení pìší stezky Hluboká – Zámostí

Po nìkolikamìsíèních pøípravách a budování se koneènì doèkáme otevøení nové pìší stezky v Zámostí.
V sobotu 18.6. od 14:00 bude slavnostnì otevøena originální pìší stezka v oblasti Hluboká – Zámostí, pøi
pravém bøehu øeky Vltavy. Stezka je jedinou atraktivitou svého druhu v regionu jižních Èech, nabízí širokou
škálu možností sportovních, relaxaèních i edukaèních aktivit pro veøejnost, zejména potom pro rodiny s
dìtmi a mládež. Vstup na stezku je pøedevším pro pìší a je tak pro rodiny s dìtmi bezpeènìjší než pøetížená
cyklostezka do Èeských Budìjovic. Jednotlivá stanovištì zde kombinují poznání, sportovní vyžití, hru
i odpoèinek. Celý prostor se navíc rozkládá v malebné oblasti bez možnosti pøístupu aut, s výhledem na øeku
Vltavu a starou oboru Hluboké nad Vltavou. Tvoøí tak ideální spojení pøírody a aktivního odpoèinku. Stezka
tvoøí 2 km okruh a skládá se ze 17 stanoviš�: vstupní brána, vodník Èesílko, relaxaèní plácek, pøírodní
rozklad, vrbový tunel, vodní radovánky, plácek, ptaèí svìt, výhled, malinový palouk, kruháè, rybáøský kout,
plážový prùchod a 4 stanovištì pøírodní posilovny zamìøené na posílení rukou, zad, nohou, bøicha a také
možnosti protažení tìchto svalù. Celý projekt byl podpoøen Místní akèní skupinou Hlubocko – Lišovsko
ze  strukturálních fondù EU. David Š�astný, pøedseda Hluboká nad Vltavou o.s.

Kosmetický a masážní
salón Šárka 

Vás zve
dopøejte si letní ošetøení oblièeje, 
 úpravu oboèí, barvení oboèí a øas.

  Masky hydrataèní, výživné, regeneraèní,
na léèbu akné, kolagenové masky,

protivrásková séra
        Depilace teplým voskem: 

horní ret, dolní a horní konèetiny, tøísla
    Líèení: denní, veèerní, svatební

Smetanova 643
Hluboká nad Vltavou – Zámostí

? 777 606 952
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Pavilon Matamata v Zoo Ohrada má svá první mláïata 

O Kosman zakrslý –
nejmenší opice svìta –
trojèata
Nepoèítáme-li množství
pavích oèek narozených
v akváriích, doèkal se
jihoamerický pavilon
v Zoo Ohrada v Hluboké
nad Vltavou od svého
otevøení pro veøejnost
v listopadu loòského

roku svých prvních mláïat. Vèera se narodila
trojèata kosmanùm zakrslým, nejmenším opicím
svìta. Rodinku kosmanù, skládající se až z
rodièovského páru, jednoho staršího mládìte a
dvou pøibližnì pùlroèních výrostkù, mohou
návštìvníci potkávat volnì v prostoru celého
pavilonu. Dvojice malých puber�ákù je dokonce
tak drzá a zvìdavá, že èasto pøichází témìø na  

dosah k návštìvníkùm. Samice nejmenšího
druhu opic rodí asi po 120 až 140 denní bøezosti
obvykle dvì, výjimeènì jedno nebo tøi mláïata,
která váží okolo 15 gramù. Chovatelé v Zoo
Ohrada objevili ve ètvrtek ráno nejprve jedno
mládì, které nosila na zádech samice, po chvíli
ale našli další dvì mláïata – již na høbetì samce.

Péèi o novorozence totiž hned v prvních 24
hodinách pøebírá otec a odrostlá mláïata. Ti je
nosí k matce jen na kojení.  Kosman zakrslý
nepatøí k ohroženým druhùm, ale vzhledem ke
zpùsobu života a jejich velikosti se jejich
poèetnost jen tìžko v pøírodì zjiš�uje (odhaduje
se, že jich zde místy žije až  270 jedincù na
km ). Kosmani zakrslí žijí v pralesích Brazílie,2

Kolumbie, Peru a Ekvádoru. (Kosmani
i tamaríni patøí do èeledi Kosmanovitých, která
se vyskytuje asi ve tøiceti druzích pouze
v tropické Jižní a Støední Americe. Na všech 

prstech kromì palcù mají  drápky, proto se jim
také èasto øíká »drápkaté opièky« (ostatní opice
– respektive primáti neboli nehetnatci – mají
nehty stejnì jako èlovìk, který mezi nì také
patøí). 

Kosmanovití jsou typická stromová zvíøata,
která na zem slézají jen výjimeènì. Všichni
dorùstají velmi malých rozmìrù a vìtšinou
nepøesahují hmotnost 1 kg. Pùvodnì se jim také
øíkalo marmosetky (z francouzkého marmouset
= trpaslík). Všechny drápkaté opice obývají
pralesy, živí se pøevážnì hmyzem, drobnými
obratlovci, mízou, pryskyøicí, nektarem
a sladkým ovocem. Žijí v párech nebo v malých
skupinách. Vìtšina druhù je vážnì ohrožena
nièením jejich pøirozeného prostøedí a kácením
deštných lesù. Kosmanovi zakrslému i pøes èastý
lov vážné nebezpeèí zatím nehrozí.) 

RNDr. Roman Kössl

Bobøi na zámku Ohrada

Pozvánka na výstavu
Bobøi byli u nás vyhubeni již v polovinì 18. století. Zásluhou
Schwarzenbergù byli na Tøeboòsku znovu vysazeni z umìlého chovu
v  Èerveném Dvoøe. Rychle se rozšíøili po jižních Èechách, ale po èase byli
znovu intenzivnì loveni a zcela vyhubeni. Poslední bobr z volné pøírody
byl odchycen v roce 1876 a pøedán do bobrovny u
rybníka Rožmberk. 

Od té doby žili zde bobøi jen v zajetí. Poslední bobr
v rožmberské bobrovnì uhynul v roce 1882, a tím u
nás bobøi vymizeli na dlouhou dobu docela. Až v 70.
letech 20. století zaèali na naše území pronikat první
zatoulanci z okolních zemí – Rakouska, Nìmecka a
Polska. V souèasnosti je již bobr opìt pevnou
souèástí naší fauny s tìžištìm výskytu na jižní a
støední Moravì, dolním Labi, v Èeském lese a
objevuje se i na Šumavì. Považovali jsme proto za
vhodné poskytnout o tomto staronovém obyvateli naší pøírody více
informací formou výstavy nazvané »Bobøi«.

Bobøi jsou zvíøata pozoruhodná svou tìlesnou stavbou a hlavnì
zpùsobem života. Kácením stromù, stavbou hrází, hradù a kanálù,
pozmìòováním vodních tokù a celého svého životního prostøedí nemají
v živoèišné øíši, s výjimkou èlovìka, obdoby.  Nedávno napø. obletìla svìt
zpráva o bobøí hrázi v kanadské Albertì, která mìøí témìø 1 km a je
pozorovatelná z vesmíru. Pracovalo a pracuje na ní nìkolik generací bobrù.

Lidé se o bobry odpradávna zajímali. Pøestože skuteèné vlastnosti
a schopnosti bobrù jsou mimoøádné, lidé se s tím nespokojili a vytvoøili
o bobrech øadu mýtù, smyšlenek a povìr. Asi nejdéle pøetrvávajícím
omylem byl názor, že bobøi se živí rybami. Zdálo se zøejmì nemožné, aby
tak velké zvíøe vybavené silnými zuby a trávící vìtšinu èasu ve vodì,
nelovilo ryby. Dokonce ještì v druhé polovinì 18. století, kdy již byla
býložravost bobrù známa, podnikli v bobrovnì v
Èerveném Dvoøe pokus, pøi nìmž byli vyhladovìlým
bobrùm vpuštìni do bazénku kapøi. Jak pokus dopadl je
jasné – bobøi se ryb ani nedotkli. V bobrovnì byly
provádìny také pokusy s ochoèováním bobrù. A
úspìšnì; krotcí bobøi pøicházeli na zavolání svého
jména. Mùže nás tìšit, že tito ochoèení bobøi nebyli
prodáváni jako ostatní do Vídnì na maso, ale nechávali
se v bobrovnì dožít.

Od starovìku byla tradovaná domnìnka, že bobr
pronásledovaný lovci se sám dobrovolnì vykastruje,
pøedloží své žlázy lovcùm jako výkupné a zachrání si
tak život. Pohlavní žlázy byly pøitom zamìòovány s
pachovými žlázami, jejichž obsah, tzv. bobøí stroj, byl velmi cenìný. Vìøilo
se také, že bobr je úhlavním nepøítelem vydry, že útoèí na èlovìka a pùsobí
mu tìžko zhojitelné rány. Postižený se mìl uzdravit až 

poté, co by uslyšel chrastìní bobøích kostí. Bobøi si prý také drželi zajatce
– bobry, kteøí jim sloužili pøi pøepravì døeva v poloze na zádech jako vor
nebo sanì. Lovci prý takové bobry poznali podle odøeného høbetu a dávali
jim milost. Bobøi byli odjakživa hojnì loveni pro kvalitní kožešinu, maso
øazené mezi postní jídla, oblíbený byl zejména tuèný bobøí ocas, chutí prý
pøipomínající úhoøe, a hlavnì již zmínìný produkt pachových žláz – bobøí

stroj neboli castoreum. Ten sloužil jako témìø
univerzální lék a používal se i ve voòavkáøství jako
fixátor vùnì. Z bobøích chlupù se vyrábìly oblíbené
kastorové klobouky.

O tom všem a ještì o mnohém dalším se dozvíte
na zmínìné výstavì. Ta je ještì doplnìna zapùjèenou
panelovou výstavou Zaostøeno na bobra pøipravenou
Správou CHKO Èeský les a ÈSOP Sylva lunea. Tato
výstava pøináší pøedevším informace o biologii bobrù
a o jejich souèasném výskytu. Návštìvníci mají nyní
možnost využít spoleèného

vstupného se zoologickou zahradou. Živého bobra
zde ale bohužel nespatøí. Poslední bobr v zoo
Ohrada, na nìhož si mnozí dosud pamatují, uhynul
v roce 1968 a jeho kostra a kožešina jsou rovnìž
souèástí naší výstavy. 
Obì výstavy potrvají do konce tohoto roku
a všechny vás na nì srdeènì zveme.

Miroslav Èenìk, Lovecký zámek Ohrada

Jarní mláïata v Zoo Ohrada:

• V Zoo Ohrada se od zaèátku jara narodilo již 11
jehòat ovcí ouessantských, nejmenšího plemene
ovcí na svìtì, pocházejícího z ostrova Ouessant západnì od Bretanì.

• 8 kùzlat holandských domácích zakrslých koz se narodilo tìsnì pøed
velikonocemi, 5 dalších na konci dubna. Dnes je opìt možné
vstupovat do jejich výbìhu u dìtského høištì pøed restaurací Zoo
• Na zaèátku dubna se koèkám divokým v expozici Jezevèí skály
narodila 2 ko�ata (kriticky ohrožený druh).
• V polovinì dubna zaznamenali chovatelé páøení nosálù èervených
v expozici Koati. Protože bøezost u tìchto zvíøat trvá v prùmìru 77
dní, mùžeme oèekávat mláïata nìkdy na konci školního roku nebo na
zaèátku letních prázdnin.
• Mara stepní bohužel na konci dubna porodila mrtvé mládì.
• 5.5. se narodila v pavilonu Matamata trojèata kosmanù zakrslých, o
nichž jsme vás již informovali
• Hned následující den se narodil malý domácí oslík ve výbìhu u
dìtského høištì – je to samièka
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Také mezi ptáky oèekáváme nebo již máme pøírùstky:
• Mláïata je již možné pozorovat v hnízdech kolpíkù bílých, kriticky
ohroženého druhu naší fauny, který jsme rozmnožili už  v pøedchozích
dvou letech. Jedno z mláïat, které letos vypadlo z hnízda, chovatelé v
poøádku vrátili k ostatním sourozencùm • 3 mláïata mají také sovy pálené
(silnì ohrožený druh) • Také pelikáni bílí, po loòském úspìšném umìlém
odchovu, zaèali v letošním roce znovu snášet vejce – první bylo nalezeno
prasklé, ale druhé je v poøádku  • Vejce v hnízdech mají již také 

plameòáci rùžoví, èápi èerní (silnì ohrožený druh), kavèata èervenozobá,
zrzohlávky rudozobé (silnì ohrožený druh), kulíšci nejmenší (silnì
ohrožený druh), sýèci obecní (silnì ohrožený druh) a pravdìpodobnì také
jestøábi lesní (ohrožený druh), puštíci bradatí a sovice snìžné, které sedí na
hnízdech, ale není možné je zkontrolovat

Úspìšnì pokraèuje stavba výbìhu a stáje pro losy evropské, naše
v souèasné dobì nejvìtší kopytníky patøící mezi silnì ohrožené druhy.
V souèasné dobì je témìø dokonèena vnitøní ubikace a montují se posuvné
dveøe mezi stájemi a ven do výbìhù, montuje se oplocení kolem výbìhu a
provádí se koneèné úpravy povrchu terénu ve výbìhu. 

Roman Kössl, Zoo Ohrada

Adventure minigolf na Hluboké 

otevírá již pøíští týden!

Sportovnì relaxaèní areál Hluboká nad Vltavou se v letošní sezónì mùže
pochlubit další jedineènou atrakcí v regionu jižních Èech! 

V sobotu 4.6. od 13:30 bude za pøítomnosti hejtmana Jihoèeského kraje 
Jiøího Zimoly a starosty mìsta Hluboká nad Vltavou Tomáše Jirsy slavnostnì

otevøen zbrusu nový Adventure minigolf. »Høištì má celkem 18 jamek. 
Jde o zmenšenou formu golfového høištì do velikosti minigolfu. Na drahách

jsou rùzné terénní nerovnosti, vyvýšeniny, boule, vodní pasti a píseèné bunkry.
Zkrátka dobrodružství na každém kroku!«, pøibližuje novinku hlavní manažer

Sportovnì relaxaèního areálu, David Š�astný. Adventure minigolf je urèen
všem vìkovým kategoriím, které hledají zábavu a chtìjí vyzkoušet nìco
nového. Pøi høe se budete cítit jako na rozkvetlé zahradì plné malebných
skalek, vodopádù a jezírek. Høištì je osvìtlené a nabízí tak skvìlý noèní

zážitek na netradièních jamkách. Potøebnì vybavení je samozøejmì k zapùjèení
pøímo na pokladnì. Postaèí vám pouze pohodlné obleèení a dobrá nálada 

– tak nezapomeòte, otevíráme již 4.6.!
Rádi bychom ještì touto cestou podìkovali spoleènosti C-Plastik s.r.o. za

skvìlé nasazení a výbornì odvedenou práci pøi výstavbì Adventure minigolfu.
V rámci slavnostního otevøení bude v areálu probíhat Dìtský den poøádaný

Místní akèní skupinou Hlubocko – Lišovsko. Program zaèíná ve 14:00, tìšit se
mùžete na dìtské soutìže o ceny a cvièení pro rodièe a dìti.

Od soboty 21.5. byla zahájena letní sezóna na mìstském koupališti. 

Mùžeme se zase tìšit na pøíjemné prostøedí a poøádek pod vlídným

dohledem pana Dvoøáka. Doufejme, že zpùsob tohoto léta bude

š�astný... tedy s krásným poèasím a deštíky pøes noc... 
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Závod nad kterým se vám tají dech – Survival – Pøežití – bez hranic –  24-hodinový outdoorový závod  10. roèník Otevøeného

mistrovství Èeské republiky v pøírodním víceboji dvojic – 1. roèník vozíèkáøù a sportovcù bez handicapu

Už podesáté se v krajinì kolem Ponìšic utkají
závodníci akce Survival, aby zvítìzili nejen
s dobrým èasem, ale spíš sami nad sebou.
Všichni budou potøebovat dobrou orientaci, sílu,
výdrž. 

Utkají se na horských kolech èi handbiku, kolu
na ruèní šlapání pro vozíèkáøe. Èekají je
ètyøkolky, lezení na umìlé stìnì i ve skalách,
plavání, in-line brusle, støelba, kanoistika,
orientaèní bìh i orientaèní horská kola. Celkem
by mìli urazit více než 170 kilometrù. Za zhruba
24 hodin. Nejlepší to dokážou i døíve.

Startují ze støediska AMU v Ponìšicích, závod
je pokaždé koncipován na jinou stranu, ke Kleti,
na Písecko, pohybujeme se v jakési hvìzdici,
abychom okusili pokaždé jinou èást kraje –
úèastnící závodí od páteèního veèera do
sobotních noèních hodin. Pøihlášených je skoro
50 dvojic, tedy 100 lidí z celé republiky. Jsou to
mladí lidé, kteøí projdou už 10. akademickým
mistrovstvím.

Bez toho že by spali, jedli, odpoèívali?
To mùžou, spát. A� jedí, ale nevyhrajou, usmívá
se hlavní organizátor Martin Pádivý. Kdo dorazí
první do cíle po splnìní všech disciplín, vyhrává.
Závod budou mít takový, jak si ho zrežírují.
Disciplín absolvují asi 15, pøibližnì po dvou
hodinách se jim prostøídávají. Takže struènì,
kolo, kanoe, bìh, na bruslích, ve vodì, do toho
jsou vsazené technické disciplíny, lanové
centrum, letos poprvé nám vyšli vstøíc
i s golfem. Letos je to také poprvé oficiálnì

s vozíèkáøi...
Protože moje

myšlenka závodu
je: plná integrace
postižených do
spoleènosti. 

Jak jinak než
pøes sport, pøes
spoleèný prožitek
z obou stran.
Aby postižení

vidìli, že na nì nikdo nekouká spatra a naopak,
aby si »zdraví« studenti zažili, že na vozíku se dá
vybojovat totéž – z toho spoleèného úsilí pak
vznikne partièka lidí, kteøí prošli stejnými
zážitky, mohou si o nich povídat, mohou se
kvùli nim pohádat – mají pak všichni víc zaryto
do podvìdomí, že nás nedìlí postižení, ale
spojuje spoleèná vùle pøekonávat pøekážky.
Trénink nejen fyzické kondice, ale hlavnì
psychické odolnosti... spolupráce dvou lidí, kteøí
se musí s nìèím porvat, zaèíná svítat, nìkdo
zabloudí, druhý mu to vyèítá, jsou to zvláštní
hádky, ti dva lidi musí fungovat pohromadì ve
vypjatých situacích. A to jsou zážitky, které jen
tak nezapomenete.

Závodníci tedy fungují ve dvojici,a pøekonávají
jednotlivé disciplíny? Ano, musí si domluvit 

nìjakou spolupráci a pøekonávají všechno spolu.
Abychom si rozumìli, startují studentské
dvojice, muž + muž, žena  + žena, nebo smíšené
dvojice, a pak dvojice vozíèkáø a jeden
sportovec jako »choïák«, který ho doprovází.
Tìch dvojic s vozíèkáøem bude jen deset,
protože pøece jenom s vozíèky máme více
organizaèní práce, všichni ostatní jsou studenti.

A k èemu byste pøizvali hlubocké obèany?
Závodníci budou startovat v pátek kolem desáté
veèer z Ponìšic, takže kolem pùl 11 – pùl 12
v noci budou projíždìt v zámeckém parku,
kdyby se na nì lidi chtìli pøijít podívat
a povzbudit je, proè ne, to potìší...

Jinak všechny zveme na sobotní odpoledne
pro dìti – pøipravili jsme pøed lanovým centrem
od 11 asi do 14, 15 hodin program, bude tam
divadélko, klaun, žongléøi a jiné atrakce
a prostøídá se to s pøíjezdy sportovcù. 

Pro dìti a rodièe je to šance, popovídat si
a vysvìtlit, jaké to je sedìt na vozíèku. A kdo
bude chtít, bude si moci vyzkoušet, jak se na
vozíèku jezdí, jak se s ním manévruje a co
všechno se s ním dá dìlat. Poøád ty bariéry mezi
námi jsou a jen proto, že nás to nikdo neuèí,
nejsme zvyklí, bojíme se kontaktu a pøitom je
normální spolu komunikovat.

Líbí se mi, jakou myšlenku jste sem na
støedisko AMU pøivezli... Ale je to hodnì
adrenalinové, nemìli jste nìjaký úraz?
Støedisko Amu využívají studenti rùzných
oborù, filmaøi, divadelníci, hudebníci, na
semináøe, filmování – a já, protože uèím na
AMU tìlocvik, tak už tady mám za sebou
desetiletou historii Survivalu. A protože se pøi
nich potkávám jak se studenty, tak s vozíèkáøi, ty
spoleèné zkušenosti mì podporují v tom, že ty
spoleèné zážitky mají smysl.

Ta myšlenka je rozhodnì hezká, zažili jsme
bouøky, i hezké poèasí, poèasí není to jediné,
s èím se musíme poprat. A že je to nároèný
závod? Život je taky nároèný, každý rok se
nìkdo odøe, zraní, obèas v té euforii se nìkdo
vysype z kola hned za první zatáèkou, zrovna
loni jeden vozíèkáø (pøi nultém závodu s
vozíèkáøi)... Ale vrátil se zpátky z ošetøení a
ještì si to dojel. Neøíkám, že to k tomu patøí, ale
s nìjakými šrámy se musí poèítat. Taky jsme si

pøidali jako disciplínu první pomoc, takže tu je
doktor a øekne: támhle za plentou máte èlovìka,
který nedýchá, dìlejte nìco – a zkoušejí si.
Spousta lidí umí zareagovat a nìkdo zas, jo,
kdysi nám to øíkali ve škole, ale jakže to mám
udìlat...? Zase jsme u prevence, výchovy. 

Když se vám stane nìco v lese na kole, budete
zrovna bez signálu ... nìkdy jsou minuty dlouhé,
a mùžou být rozhodující.

Novinka:

kulturní program pro velké i malé
se uskuteèní v sobotu 11. 6.

 v odpoledních hodinách 

v areálu Lanového centra 

v Hluboké nad Vltavou, kde bude 

k vidìní také probíhající závod.

O Myšlenkou závodu je integrovat klání
paraplegikù do závodu nehandicapovaných.
Cílem je umožnit obìma kategoriím zmìøit síly
v nìkolika prùnikových disciplínách a dokázat
tak, že handicap velmi èasto není problémem
tìla, ale nedostatkem vùle.
O Nejde o to, kolik vozíèkáøù závod nastoupí.
Ti, co nastoupí, budou chtít vyhrát stejnì
urputnì jako ti, co pobìží po svých.
O Podobný projekt ve svìtì nemá obdoby.
Závodí každý s každým. Emoce vozíèkáøù po
závodì je stejná jako reakce nehandicapovaných
závodníkù, kteøí se vracejí už ponìkolikáté –
vysoká NÁVYKOVOST. Chtìjí ZNOVU
a rychleji!
O Právì MOTIVACE je tou nejvzácnìjší
komoditou, jakou mùže náš podnik dlouhodobì
nabídnout. 
O Chu� závodit se rovná chuti BÝT, ŽÍT
AKTIVNÌ… a ještì mít možnost to kamarádùm
v mnoha disciplínách poøádnì nandat!
O Sáhnout si témìø na samotné dno vlastních
psychických i fyzických sil, orientace, rychlé
rozhodování, vytrvalost a morální síla,  hluboký
test komunikace, empatie a pøátelství, vítìzem
není jeden, ale oba!
O Každý v cíli takové výzvy je vítìzem!!!
Hovoøil: Martin Pádivý, Foto: Lukáš Pelech
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Hlubocké Princezny slaví pìtinásobný úspìch
Letošní jaro jako tradiènì patøilo velkým
pøípravám na soutìže, kterých se každoroènì
zúèastòujeme. Již tradiènì jsme se chystaly na
hudebnì-taneèní festival v Rapšachu, kam nás
letos poøadatelé pozvali již popáté. Tento
festival se koná vždy 1. kvìtna a zúèastòujeme
se ho v plném obsazení. I letos vyrazilo všech
5 skupin, mìly jsme pøipravené jak sólové, tak
skupinové vystoupení. Festival je vždy plný
rozmanitých žánrù, country, orientální tance,
hip-hop a mezi nimi i my – mažoretky. Letošní
rok zaèal pro nás úspìšnì, na tomto festivalu
jsme si vybojovaly 1. místo v taneèní èásti
a všechny dìti byly nadšené, že si z Rapšachu
odvážíme nejen skvìlé zážitky, ale také vítìznou
sošku.

Další soutìž nás èekala 21. 5. v Jemnici.
V loòském roce jsme zde mìly velký úspìch
a tak jsme doufaly, že i na druhém roèníku této
soutìže zabodujeme. Naše skupiny opìt obsadily
všechny vìkové kategorie. Nejmladší
Miniprinceznièky soutìžily v kategorii Dìti.
Bojovaly proti dalším 7mi skupinám
z celé republiky. V letošní sezónì mají
dìtièky obtížnìjší sestavu a tak nám dalo
hodnì práce se na soutìže pøipravit. Naše
píle se ale vyplatila, Miniprinceznièky
svou sestavu zacvièily s elánem, úsmìvem
a zaujaly porotu natolik, že jsme v
kategorii Dìti obsadili krásné støíbrné
místo. Dìti mìly velkou radost, že mají na
krku medaile a k tomu úžasný pohár. 

Kategorii Kadet jsme obsadily hned dvìma
skupinami. Princeznièky I a II mají podobný
vìkový prùmìr. Proto naše šance odvést si z této
kategorie nìjaké ocenìní vzrostla. Konkurence
byla velká, celkem 12 skupin bojovalo o pøízeò
poroty. Velkou konkurencí pro nás byla skupina
z Daèic, která pravidelnì obsazuje první pøíèky
na všech podobných soutìžích. Obì dvì skupiny
daly do svého vystoupení opravdu maximum.
Tato vìková kategorie probíhala za pravého
poledne a slunce opravdu hodnì pálilo. Celá
soutìž byla situovaná proti slunci, což nám
velice ztìžovalo cviky s výhozy hùlkou. 

První nastupovaly Princeznièky II se
startovním èíslem 7. Musím tuto skupinu
pochválit, spolu s jejich trenérkou Šárkou
opravdu tvrdì pracovaly a jejich vystoupení bylo
skvìlé. Princeznièky I vystupovaly se startovním
èíslem 11. Pøedposlední v celé kategorii. I tato
skupina tvrdì pracovala, pøípravì jsme vìnovaly
spousty hodin. Pøed vystoupením jsem se snažila
dìvèata hodnì motivovat, aby do výkonu dala
všechno. Motivace se vyplatila a celou sestavu
zacvièily se záøivým úsmìvem na tváøi a celou
porotu pøímo zvedaly ze židlí. Pøi vyhlašování
výsledkù jsme byly opravdu napjatí, jak to
dopadne. Pøeci jen jsme proti sobì mìly velkou
konkurenci. »Na tøetím místì se umístily
Babetky Laènov«, tyto dìvèata jsou našimi
kamarádkami, potkáváme se s nimi na spoustì
soutìží. Úspìch jsme jim pøály, ale nervozita
vzrostla. Tak že bychom mohly být na druhém
místì? »Støíbrnou medaili si odvezou Rùžièky
Telè«, taktéž skvìlá skupina, která se každým
rokem zlepšuje. Na první už jsme si nemyslely,

pøeci jen Daèické mažoretky mají opravdu velkou
tradici a úspìch. »Na prvním místì se umístnila
skupina z…« byly jsme napjatí
»Hluboké nad Vltavou«. Už jsme
jásaly, protože pohár byl doma.
»Ale pozor, máme tu dvì
skupiny, Princeznièky I a II,
která si odveze pohár?« mìly
jsme velkou radost, nejde pøeci o
to, která skupina to bude, záleží
na tom, že domù povezeme zlato.
»Zlatou medaili vyhrává skupina
Princeznièky I«. Dìvèata skákala radostí, obhájily
jsme titul z loòského roku, v to jsme ani
nedoufaly. Byla to již druhá trofej v soutìžním
dnu, ale tím soutìž nekonèila.

Další kategorií byla Junior, zde soutìžila
skupina Princezny. Celou kategorii jsme
zahajovaly, nervozita byla, ale myslím, že více se
dìvèata tìšila, až pøed porotou ukážou, jak to umí
rozbalit. Modlily jsme se za nìjaký mráèek, který
by aspoò na chvilku zastínil to úmorné slunce a

dovolil dìvèatùm
provést nároèné
cviky. Nakonec se
nám poštìstilo jen na
chvilku. Ale i s tím
protivným sluncem
to dìvèata zvládla na
jednièku. Všechny
tìžké cviky vyšly
dokonale, úsmìvy

jim pøímo záøily na tváøích a bylo vidìt, že jak
dìvèata, tak porota se dobøe baví. Myslím, že
velkou roli hraje také podpora z publika, kterou se
snažíme vždy pro naše skupiny zajistit. Po
skonèení vystoupení byla dìvèata úplnì splavená,
bylo vidìt, že daly do vystoupení maximum. Já
mìla radost, protože se práce vyplatila a
pøedvedení bylo skvìlé. Nemìly jsme se za co
stydìt. Porota sice stejný názor nemìla, protože
jsme neobsadily žádnou z medailových pozic, to
ale vùbec nevadí, dùležité je zúèastnit se a
zanechat dobrý dojem.
V poslední kategorii Senior soutìžila naše skupina
z øad maminek – Andílci. Kategorie Senior zaèíná
vìkovým prùmìrem 15let. Andílci sice tento
prùmìr pøevyšují skoro dvakrát, ale to nám vùbec
nevadí. Porotcùm se zdálo divné, že chceme mìøit
síly s o tolik mladšími dìvèaty, ale pro nás to byla
výzva, ale hlavnì skvìlý zážitek z vystoupení.
Povzbuzovala jsem ženy, dodávala jim
sebevìdomí. Ukázalo se, že to nebylo vùbec
potøeba. Andílci to na soutìžním parketu tak
rozjely, že jim tleskaly i jejich sokynì. Sestava
byla bezchybná, Andílci mají velký dar, mají
z pohybu pøirozenou radost a je na nich poznat, že
je to neskuteènì baví. Myslím, že souhra všech
tìchto faktorù nám pomohla ke krásnému
umístìní. V kategorii Senior jsme obsadily krásné
støíbrné místo. Radost byla veliká, Andílci tomu
ani nechtìly vìøit. Medaile je opravdu høály na
krku a mohly jsme si odvézt další pohár. 

Tento den byl pro nás opravdu úspìšný. Celkem
tøi ocenìní, radost v dìtských oèích a motivace do
další práce. Myslím, že jako trenérka si nemùžu
nic víc pøát. Ještì ten veèer èást mažoretek

 odjíždìla na tradièní výlet do Itálie. Letos jsme
mìli v plánu více odpoèívat a spíše jsme se

soustøedili na pøípravu
soutìží.

Pobyt v Itálii byl
bezchybný, poèasí se
vydaøilo a vystoupení
v místní základní škole
a na pláži se povedla
na jednièku. Celá
výprava si užila
krásného poèasí, moøe

a odpoèinku na pláži. Bìhem týdne jsme stihli
výlet do Ravenny, nìkteøí navštívili muzeum soli
a místní obrovské trhy. Celý týden jsme ale
mysleli na zbytek našich týmù, které èekala soutìž
v Telèi. Bylo nám líto, že s nimi nemùžeme být, a
tak jsme jim alespoò na dálku drželi palce.

Soutìž O støevíèek pohádkové Telèe se konala v
sobotu 28. kvìtna. Poèasí bohužel nepøálo a celý
den pršelo. Soutìž se konala pøímo na námìstí
Zachariáše z Hradce, takže soutìž déš� dost
komplikoval. Nicménì bojovat se musí za každých
podmínek. Podobnì jako v Jemnici byly naše
skupiny skoro v každé vìkové kategorii. 

V kategorii Minidìti soutìžila skupina
Miniprinceznièky. V kategorii Kadet opìt obì
naše skupiny Princeznièek. Zde bylo nejvíce
soupeøù. Celkem 14 skupin z Èech a Slovenska
soupeøilo o trofej. I pøes zimu a nepøízeò poèasí se
bojovalo jako o život. Snaha a spousta hodin
pøíprav se vyplatila a pøi vyhlašování prvních tøí
pozic se opìt opakovalo mìsto Hluboká!
Princeznièky I si vybojovaly krásnou bronzovou
medaili. To je v takové konkurenci skvìlý úspìch,
zvláš� když tato skupina nebyla kompletní, tøi
mažoretky byly zrovna v Itálii, a zbytek bojoval
jako o život. 

V kategorii Junior bojovala skupina Princezen.
Opìt proti skupinì z Daèic a jiným skvìlým
souborùm. I tato skupina nebyla bohužel
kompletní. Takovéto narušení kolektivu je vždy
velkou ranou pro celý tým. Bohužel ani zde jsme
se neumístnily mezi tøemi nejlepšími. 

Poslední námi obsazenou kategorií byla
kategorie Senior. Stejnì jako v Jemnici se v této
kategorii snažily uspìt Andílci. Andílkùm
pomáhaly tøi Princezny, protože bohužel ani tato
skupina nebyla komplet. Držela jsem Andílkùm
palce na dálku a pøes internet jsem sledovala
snímky z webcamery, která je umístìná na
telèském námìstí. Trnula jsem u poèítaèe
a doufala, že pøi vyhlášení uvidím Andílky mezi
tøemi nejlepšími. Nakonec se tak opravdu stalo.
Netrpìlivì jsem èekala na telefonát, jak vše
dopadlo. Skupina Andílci získala zlatou medaili!
Mrzí mì, že jsem nemohla být s nimi, ale mìla
jsem opravdu velkou radost. Z vyprávìní
mažoretek bylo znát, že v Telèi byla radost
opravdu veliká. 

Seèteno a potrženo za dva víkendy jsme
získaly 5 trofejí! To je opravdu krásné skóre
a opìt nám dodalo spoustu elánu a chuti se
zlepšovat. Stejnì jako loòský rok jsme získaly
spoustu krásných zážitkù a budeme se tìšit na
další soutìžní sezónu.
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Výsledky Hlubockého stolního tenisu v sezónì 2010– 2011
Èlenové vítìzných »A« a »B« týmù. Zleva: prezident klubu Valenta,
Švrèina, Böhm P., Böhm F., Dvoøák, Zima, Tischler, Joza. Chybí hráè
Vojta

Sokol Hluboká nad Vltavou »A« krajský pøeborník pro rok 2010-2011!
Stolní tenis má v Hluboké nad Vltavou dlouhou tradici. Avšak teprve pod
»køídly« Tìlocvièné jednoty Sokol Hluboká nad Vltavou dosáhl nejlepších
výsledkù a zvláštì ta poslední sezóna patøila k nejúspìšnìjším v historii.
Stolní tenis na Hluboké reprezentují ètyøi mužstva mužù v krajských
a regionálních soutìžích. První mužstvo letos vyhrálo krajský pøebor
a postoupilo do divize, což by v pøípadì dalšího úspìšného tažení
znamenalo postup do 3. ligy.  O historický postup do divize se zasloužili
pøedevším 100 % úspìšný František Böhm spolu s Pavel Böhmem,
Tomášem Švrèinou, Martinem Dvoøákem, Františkem Vojtou
a prezidentem  klubu Miroslavem Valentou. Cílem Áèka pro pøíští sezónu
je sehrání dùstojné role v nejvyšší krajské soutìži.
Také »Béèko« vyhrálo !
Také ostatní družstva dosáhla vynikajících výsledkù. »B« mužstvo vyhrálo
nejvyšší soutìž regionálního pøeboru a postoupilo do krajské soutìže.
O tento úspìch se podìlili nejvíce Martin Dvoøák, Josef Joza, Petr Tischler,
Miroslav Valenta a Jiøí Zima. O ètvrté místo »C«  týmu v regionální soutìži
II. tøídy se pøedevším zasloužili Jiøí Zima, Libor Vichérek, Ondøej Burda,
Zdenìk Palivec, Pavel Peèenka a Miroslav Trávníèek. Naše »Déèko«
v regionální soutìži III. tøídy uhrálo 2. místo zásluhou hlavnì Zdeòka
Palivce, Jana Budila, Ondøeje Burdy, Petra Dvoøáka, Jaroslava Sochora
a Václava Muchny.

Podìkování  nejen Sokolu a kritika do vlastních øad

Pro Hlubocký stolní tenis je dùležitá podpora Tìlocvièné jednoty

Sokola, který  vytváøí velmi dobré podmínky a zázemí pro naše

hráèe. Podìkování patøí také výboru stolního tenisu v èele

s prezidentem klubu Miroslavem Valentou, kteøí se starají

o bezproblémový chod klubu, což nìkteøí èlenové nedokáží ocenit

a místo aktivní práce pro klub dokáží jen kritizovat. Oddílu také

chybí mládežnický oddíl, ale na vyøešení problému se pracuje a

snad se brzy doèkáme mladých talentù. 
T.Š.,  Hluboká nad Vltavou 15.5.2011

Beachvolleyballové turnaje ve Sportovnì relaxaèním areálu 

SRANDA CUP
3. roèník oblíbeného turnaje

mixù se poøádá
v SOBOTU 18. èervna Srdeènì zveme

všechny mixaøe s velkým zapálením
a úsmìvem na rtech. Fanoušky s sebou!

Pøihlášky: do 16. 6. 
emailem: zdenka.pirglova@gmail.com

REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ
ÈR ABV ÈVS (bývalá Poštovka)

O víkendu 4. a 5. èervna 2011 se koná 1. turnaj
v jižních Èechách s novým názvem, døíve
známým jako "S Poštovní spoøitelnou do finále".
Soutìží se v kategoriích: SOBOTA – muži
(junioøi) a ženy (juniorky), NEDÌLE – mixy.
Vítìzné dvojice všech kategorií v rámci regionu
se zúèastní finálového turnaje ve Slavkovì
u Brna v termínu 9. – 10. èervence 2011.
Pø ihlášky:  do  2 .6 .2011  ema i lem:
zdenka.pirglova@gmail.com

Propozice turnajù:
Prezentace: do 9,15 h  Zahájení zápasù: 9,30 h
Startovné: 200 Kè/dvojice Rozhodèí: z øad
pøítomných hráèù Hrací míèe: GALA Beach
Smash Pravidla: hraje se dle platných pravidel
FIVB Kontakt: Zdeòka Pirglová, 606 212 020

Rezervace aktivit na Evropský
týden žen zaèínají již 1.6.

Zaèátek 3. roèníku Evropského týdne žen se
pomalu blíží a s ním i možnost rezervací
jednotlivých aktivit. Rezervaèní systém bude
spuštìn 1.6. ve 14:00 a pobìží až do konce
èervna. Do rezervaèního systému se dostanou
pouze úèastnice se zaplaceným registraèním
poplatkem. Nabídka aktivit všech sekcí (sport,
relaxace, kultura a zdravý životní styl) je
v letošním roce doplnìna o nìkolik desítek
druhù zajímavých a aktuálních novinek. 

Zaèáteènice i zkušené sportovkynì se mohou
tìšit napøíklad na piloxing, flirt dance,  bodyflow
a spoustu dalších zajímavých lekcí. Zpestøena
bude také sekce relaxace, kde je pøipravena velmi
netradièní nabídka individuálních programù pro
ženy. Novì bude omezen výbìr relaxaèních
aktivit tak, aby si každá úèastnice mohla dopøát
minimálnì jednu masáž týdnì. Možnost
registrace stále trvá na webových stránkách
www.tydenzen.cz. 

Na odkazu www.tydenzen.cz/etz/rezervace je
možné volnì nahlížet do pøipravených programù
všech sekcí dle èasového harmonogramu. 
Generálním partnerem
Evropského týdne žen je
i v tomto roce Jaderná
elektrárna Temelín.

Petra Vojnarová, Evropský týden žen

h Kultura h

KONEC 35mm filmù 

v KC Panorama!!!

Vážení diváci,
dovolujeme si Vás a širokou veøejnost informovat
o nutnosti pøechodu z klasických filmových pásù
na digitální nosièe v kinì Panorama. Na
dubnovém semináøi Digitální vìk kin poprvé
zaznìl z úst øeditele distribuce Bontonfilmu,
Aleše Danielise, detailnìjší plán ukonèení
distribuce na 35mm filmových kopiích v èeských
kinech. 

Kolik kin díky tomuto pøechodu zanikne? 
Digitalizace èeských kin dle hollywoodského
standardu DCI pokroèila bìhem zimy do své
druhé fáze, v prùbìhu které dojde ke 100 %

zdigitalizování všech sálù èeských multiplexù.
Tìch k dnešnímu dni funguje na území ÈR
celkem 26 a minimálnì jeden multiplex
nalezneme již v každém krajském mìstì vyjma
Karlových Varù (což je pro mìsto nejvìtšího
filmového festivalu na našem území dost zvláštní
paradox), ve kterých se v tuto chvíli nachází 206
sálù. Tyto mìly být zdigitalizovány do konce
tohoto roku, ale výrobci projekèní techniky jsou
zavaleni objednávkami z celého svìta, takže k
dokonèení kompletní digitalizace èeských
multiplexù by mìlo dojít zhruba za rok, na jaøe
2011.

Za uplynulý rok 2010 èinily podíly multiplexù
dle UFD na celkových tržbách èeských kin 78, 55
% (jednalo se o èástku 1 293 785 061 Kè).
Zbylých 21, 45 % pøipadají na malá jednosálová

kina. Z tìch zhruba 12 % tržeb pøipadá na zhruba
šedesátku kin, které byly již v roce 2010
vybaveny digitální technologií standardu DCI,
tudíž mohou hrát filmové premiéry v plné
digitální kvalitì DCP záznamu. Ke dni psaní
tohoto èlánku (2. kvìtna 2011) je
zdigitalizovaných 73 malých kin a probíhá
digitalizace dalších dvou sálù. Do konce tohoto
roku bude i díky souèasné vlnì mimoøádných
grantù Fondu na podporu a rozvoj èeské
kinematografie zdigitalizováno dalších nìkolik
sálù, takže lze pøedpokládat, že èíslovka sto bude
urèitì u malých kin pøekonána. Odhadem pak
mùžeme øíct, že z onìch cca 21 % tržeb všech
malých kin, bude patøit již podstatná èást tìm
zdigitalizovaným. Výroba klasických 35 mm
kopií je velmi nákladná a v pøípadì zhruba
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devadesátiminutového filmu vyjde jedna na
zhruba 30 až 40 tisíc korun. Kopie pak putuje od
kina ke kinu a opakovanými prùchody
(promítáním) se samozøejmì opotøebovává.
Digitální distribuce pomocí USB pøenosných
diskù je až osmkrát levnìjší a podstatnì
operativnìjší. Provozovatel kina pøijme USB
pevný disk, jehož DCP obsah si nahraje
a rozbalí na diskové pole svého kinoserveru, což
trvá kolem tøí hodin, a pak mùže ihned disk
odeslat do dalšího kina. Pro projekci pak obdrží
od distributora už vìtšinou e-mailem
bezpeènostní klíè KMD, který mu umožní
odpromítat vlastní pøedstavení. Distributor pak
mùže USB disky použít pro rozeslání dalších
filmových titulù. 

Digitální projekce standardu DCI.
Z výše uvedeného je tedy jasné, že po
zdigitalizování zhruba tøí stovek sálù
generujících pøes 90 % všech tržeb už není
dùvod velmi nákladné filmové kopie pro tak
malé procento vùbec vyrábìt. By� ono procento
obsahuje dalších nìkolik stovek kinosálù, které
nestihnou provézt svoji  digitalizaci. Jsou to ale
kina, která povìtšinou hrají jen jednou èi dvakrát
do týdne a jejich návštìvnost se pohybuje
v jednotkách divákù. Obecními dotacemi jsou
pak udržovány na hranici vlastní existence. 

Znatelný úbytek 35 mm filmových kopií lze
tedy oèekávat již v prùbìhu prvního pololetí
roku 2012 a celkové ukonèení distribuce
pìtatøicítky pak od ledna 2013. Ostatnì jak to již

oznámili hollywoodští majors distributoøi pøed
dvìma lety. To samé bude platit i pro pùvodní
èeskou tvorbu. Nákladná výroba 35 mm kopií
spolkne velkou èást nákladù, takže i èeští
distributoøi pøechází na DCP digitální distribuci.
Lze tedy s jistotou øíci, že které kino nebude mít
zhruba do bøezna 2012 k dispozici digitální
projekci dle standardu DCI, zaène mít velmi
vážné problémy s uvádìním filmových novinek.

A z repríz starších titulù, pro které budou
zachovány ještì 35 mm filmové kopie asi dlouho
takové kino nevyžije. Provozovatelé kin! Je za
minutu dvanáct! Nastal poslední èas zaèít jednat!
V souèasné dobì mìsto Hluboká a provozovatel
KC Panorama p.Petr PÍŠA, podali žádost
o dotaci na Ministerstvo kultury ÈR.

Panorama
9. ROÈNÍK FESTIVALU ART FILMÙ -
KINO PANORAMA, pod záštitou mìsta
Huboká nad Vltavou

O Úterý 15. èervna … A pozdravuji
vlaštovky. ÈSSR 1972. Váleèný. Cesta bez
návratu z fašistické cely smrti … Hrají: Magda
Vašáryová, Viera Strnisková, Zora Rozsypa-
lová. Režie: Jaromil Jireš. Pøístupný od 12 let.
O Støeda 16. èervna  … A pátý jezdec je
strach. ÈSSR 1964. Váleèný. Temné období
fašistické okupace vyjádøené klastrofobickou
formou. Hrají: Eva Svobodová, Helena
Rùžièková, Iva Janžurová. 
Režie: Zbynìk Brynych. Pøístupný od 12 let.
O Ètvrtek 17. èervna – Osvobození Prahy.
ÈSSR 1976. Váleèný. Dramatický pøíbìh
z konce druhé svìtové války …Hrají: Jiøí
Pleskot, Martin Gregor, Boøivoj Navrátil.
Režie: Otakar Vávra. Pøístupný od 12let
O Pátek 18. èervna – Signum Laudis. ÈSSR
1980. Váleèný. Pøíbìh z posledních dnù první
svìtové války, který je obžalobou krutosti
militarismu. Hrají: Petra Špalková, Vojtìch
Štìpánek, Jan Novotný. Režie: Martin Holý
ml. Pøístupný od 12 let.
O Sobota 19. èervna – Tanková brigáda.
1955 Váleèný. Pøíbìh tankové posádky v
dukelském prùsmyku … Hrají: Otomar Krejèa,
Bedøich Prokeš, Martin Rùžek, Július Pántik.
Režie: Ivo Toman. Pøístupný od 12 let.              
O Nedìle 20. èervna – Tmavomodrý svìt.
ÈR 2001. Váleèný. Pøíbìh rytíøù moderní
doby …  Hrají: Ondøej Vetchý, Ondøej Hádek,
Tara Fitzgerald. Režie: Jan Svìrák. Pøístupný
od 12 let. Zaèátky pøedstavení v 19.00 hod. 

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ

O pátek a sobota 3.- 4.  èervna – Rio. USA
2011. Animovaný/ rodinný. Pøíbìh papouška
jménem Blu a jeho pøátel … 18.00 hod. Režie:
Carlos Saldanha. Pøístupný – èeský dabing!!

Biograf
O pátek a sobota 10.-11.  èervna  – Piráti
z Karibiku: Na vlnách podivna. USA 2011
Dobrodružný/rodinný/fantasy
Další pøíbìhu neohroženého Jacka
Sparrowa… Hrají: Johnny Depp, Penélope
Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane ad. Režie:
Rob Marshall. Pøístupný – èeské titulky.
O pátek a sobota 24.– 25. èervna – Králova
øeè. Austrálie/anglie. Historický/drama.
Neèekanì se stane králem, ale má vadu øeèi …
zemì potøebuje silného vùdce … pøichází
terapeut … Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush,
Helena Bonham Carter Režie: Tom Hooper.
Pøístupný – èeské titulky.  
O støeda 29. èervna – Tajemství
zapomenutého lesa. Jugoslávie 1982     
Dokument. Režie: Ornij Zsabondes
Pøístupný.

Zaèátky pøedstavení v 19.00

Komorní scéna
O støeda 1. èervna – Závìreèný koncert
žákù ZUŠ tøídy p. uè. L. Petøvalského 
O ètvrtek 2. èervna –  Závìreèný koncert
žákù ZUŠ tøídy p. uè. P. Píši
Zaèátky 18.00. Sál KC PANORAMA
O nedìle 5. èervna – Jarní koncert 
Ženský pìvecký sbor Záviš 16.00 h. Kostel sv.
Jana Nepomuckého
O pátek 17. èervna – Závìreèný koncert
žákù ZUŠ  tøídy p. uè. Jindry Müllerové 17.00
hod.            

O støeda 8. èervna – Cestujeme … Dubai –
mìsto 22. století. Mgr. Eva Svobodová (Holá).
Zpráva o tom, jak èeský turista objevoval v
arabském svìtì supermoderní velkomìsto.
Vystoupal na 
nejvyšší budovu svìta, jezdil nejnovìjším
metrem svìta a z nejmodernìjšího letištì svìta
si nechal uletìt letadlo. Zasedací síò
Mìstského úøadu 17.00 hod. 

sobota 25. èervna – Národní myslivecké
slavnosti . Lovecký zámek Ohrada.  10.00 –
17.00 hod. Obèerstvení, staroèeský jarmark,
ukázky zvíøat a práce v lese, ad.

PØIPRAVUJEME
27.7. – 4.9.   XVI. roèník Hudebního
festivalu na zámcích Hluboké nad Vltavou 
www.sinfonie.cz

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE

Výstavy

Wortnerùv dùm AJG,  Èeské Budìjovice
Natálie GONÈAROVA /Obrazy, kresby
12. kvìten 2011 – 26. èerven 2011

Hluboká
Jiøí BALCAR /Obrazy, kresby, grafika, užitá
tvorba
7. kvìten 2011– 14. srpen 2011
Hlavní sál AJG v Hluboké nad Vltavou

Programy

Hluboká
Galerijní noc. Téma: Rožmberkové
17. 6. 2011

55. Hudební léto Hluboká® 2011
Jeden z nejstarších festivalù komorní hudby na
území Èech probíhá vždy v expozici aktuální
výstavy; 
v tomto roce
je to
souborná
výstava díla
Jiøího
Balcara
(1926-1968).

Program:
30. 06. – Jiøí
Stivín & Co
Jazz Quartet
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