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 h ÚVODNÍK h

Pokud jsem si myslela, že život ženy po padesátce je nuda a šeï bez
zajímavých impulsù, opìt jsem se mýlila. Podnìtù veselých i tristních je
dostatek. Jak ale øíká moje kamarádka: na nervy není èas. My pøepracované
ženy, kterým hrozí zhroucení, dodìláme své resty práci v práci, poklidíme
byt a uvaøíme, zabezpeèíme manžela, dìti, domácí zvíøata a hladký chod
vesmíru a ve chvíli, kdy se odhodláme skuteènì nervovì zhroutit, zjistíme
že nás to už pøešlo. A pracujeme vesele dál. Tak to je. Zjistila jsem, že
v mnoha ohledech vedu nejen dvojí, ale  takøka dvojnásobný život... Jdu
z role do role. Hereèky by mi mohly závidìt. Bohudík žádný z mých životù
není tajný, což – znám z vlastní zkušenosti – je luxus a nejvìtší štìstí! Žít
v pravdì a nemuset pøedstírat, je jediná ochrana pøed žaludeèními vøedy,
alkoholismem, svrabem a neštovicemi. A pøed tím zhroucením.

A tak nadále dvojitì rozdìluju svùj ochabující elán mezi dvì povolání
a nestíhám tam ani tam. Dvakrát jsem se vdala. Miluju svou vlast, ale taky
vlast svého muže: Rakousko. Své sympatie dìlím mezi své dvì dìti vlastní
(kluk a holka) a dvì nevlastní (žena a muž). Trochu èasu hledám pro své
dva synovce malé a dvì neteøe vìtší – ty jsou od mé tuplované sestøenice
(nebo� moje maminka a její sestra si rozebraly dva bratry za muže).
V rodinì máme dva pejsky a dvì andulky (teï okupují budku a možná jich
bude ještì víc). Naštìstí máme jen jednu koèku. Bydlíme ve dvou patrech
rodinného domu, takže myju dvojnásobnì víc schodù než je milé. Obvykle
ètu minimálnì dvì knížky najednou (jednu zajímavou a jednu na uklidnìní).

Tak. Vzhledem k výše naznaèenému je jasné, že ani duben nebyl ménì
chaotický. Babièka malovala byt, dcera dokonèila diplomku a ženila jsem
nevlastního syna. Gerd vypadá tak, jak musel vypadat mùj muž jako mladý
muž – Gerd je nádherný chlap a sympa�ák! – navíc má všechny dobré
vlastnosti, které mùj muž nemá, a je tudíž mùj miláèek. Pracuje ve firmì,
která navrhuje a vyrábí dìtské koèárky (ach!!! ano, pro miminka!).

Se svojí Sabinou si pro jistotu udìlali dvojèátka dva roky pøed svatbou,
aby zjistili, zda jsou plodní, takže když se poslední víkend v dubnu brali,
mìli své vlastní družièky, které si poøád zouvaly botièky. Na vodním
zámeèku generála Laudona. (Znáte píseò Generál Laudón jede skrz
vesnici...? Rakušané ji neznali...) Pozváno bylo veškeré pøíbuzenstvo
z obou stran. Protože Sabinina rodina dvojèaty oplývá, vidìla vìtšina
svatebèanù dvojitì ještì pøed otevøením baru. (Sabinina sestra má
dvojèátka šestileté chlapce, Sabinina matka má sestru dvojèe a dvì
z tetièek od Salzburku mají taky sestru dvojèe.) Já nevím, èím to je, asi
tam moc solí... 

Pøipravovala jsem se na tu svatbu peèlivì. A vyvezla z èeské vlasti to
nejcennìjší, co máme: muzikanty, umìleckého fotografa a zákusky.
Hudební tìleso Ivana Otta – totiž muzikanty z budìjovického Metroklubu
– oddávací hudbu i svìtové slaïáky zvládli dokonale a v žaketech. Kvùli
nejkrásnìjším svatebním fotkám Honzu Pirgla, protože když svatbu, tak
ve svatební knize od nìj. A na všeobecnou žádost rakouských pøíbuzných
jsem dokulila dorty zvané kubánské – to jsou ty èokoládové s banány
z cukrárny Sluníèko – oblíbili si je už dlouho pøedtím a vždycky k nim
dyndají vyprávìní o tom, proè se tak jmenují a jak jsme za socialismu stáli
fronty na banány a dokladovali zelináøùm nemluvnìtem v koèárku, že
máme nárok na dvì kila banánù za osm kaèek... A jako pøekvapení jsem
vybalila ještì indiánky – klasické tmavé (ženiši) a s bílou polevou
(nevìsty)...  My Èeši máme ještì poøád dokonalý vývozní artikl
a ohromujeme svìt! I ve Vídni, kde mají slavný sacher dort! A víte, co
jsem ještì dovezla? Dvojici poštovních bílých holubièek – aby se vznesly
až na oblohu, spoleènì zakroužily nad jednou svatbou a pár lidskými
osudy – a jako symbol vìrné lásky a nevinnosti odletìly zase domù. Do
vesnièky Nákøí kousek od nás. Tak. Hezký máj, lásky èas!

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPØÁNÍ

Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm, 
kteøí v mìsíci kvìtnu 2013 oslaví významná výroèí.

Hanušová Rùžena Hluboká 91 let
Šoupová Helena Hluboká 90 let
Šindeláøová Aloisie Hluboká 90 let
Pešková Marie Hluboká 85 let
Sujová Anna Hluboká 85 let
Sýkora Miroslav Hluboká 80 let
Klorová Marie Hluboká 80 let
Marková Anna Bavorovice 80 let
Matìjková Hana Bavorovice 75 let
Komárek Jiøí Hluboká 75 let
Bílková Jana Hluboká 75 let

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

Narodili se Opustili nás
Èejka Dominik Hluboká Janát  Miroslav Hluboká
Køivánek Maxim Hluboká Dvoøáková Jana Hluboká
Hartová Aneta Hluboká Novotná Alena Hluboká
Hemberová Adéla Bavorovice Èížková Božena Hluboká
Vávrová Marianna Hluboká Svobodová Rùžena Hluboká
Plch Lukáš Bavorovice Chval František Hluboká

                       Uhlíøová Irena Munice

Hluboètí hasièi vzpomínají na svého kamaráda Boba Matìjáka, 

který pøišel na Hlubokou po povodních na Moravì v roce 1997. 

Pøi tìchto povodních ho voda pøipravila úplnì o všechno. 

Zatím co zasahoval a pomáhal ostatním jako hasiè, 

pøišel o rodný dùm a vše, co v nìm bylo.

Na Hluboké se opìt zapojil do hasièské práce a byl platným a pracovitým 

èlenem naší jednotky. Ještì pøi povodních v roce 2002, 

které postihly Hlubokou pomáhal pøi všech prácích a zásazích. 

Zákeøná nemoc však byla silnìjší a v kvìtnu 2003 jí podlehl. 

Na svého kamaráda nikdy Hluboètí hasièi nezapomenou. Èest jeho památce.

h ZPRÁVY Z RADNICE h

z jednání rady mìsta
# Rada odsouhlasila pronájem stánkù na zámecké cestì nejvyšší
nabídce a souèasnì odsouhlasila vybudování pøípojek vody
a kanalizace s tím, že nájemce uhradí 50 % nákladù.
# Rada mìsta souhlasí se zmìnou nájemní smlouvy
k nebytovým prostorám v domì è.p. 17 v obci Kostelec ve
smyslu zmìny na dobu neurèitou s roèní výpovìdní lhùtou.
Souhlasí i s obnovením provozu MŠ v tìchto prostorách. 
# Rada mìsta souhlasí se zmìnou v osobì nájemce vztahující se
k ordinaci dìtské lékaøky v budovì zdr. støediska. Do nájemního
vztahu vstoupí nový dìtský lékaø MUDr. Vladimír Viktora.
# Rada souhlasí s poskytnutím pøíspìvku Støedisku rané péèe na
terénní službu pro dìti se zrakovým postižením.
# Provozovatel IC provedl na vlastní náklady obnovu nápisu
INFOCENTRUM, poøídil novou PC sestavu a tiskárnu náhradou
za nefunkèní zaøízení poøízené pøi vzniku IC. Po proplacení
bude poøízený inventáø zaøazen do majetku mìsta.
# Odvodnìní základù a podlahy garáží zdr. støediska spoèívá
v provedení rýhy a drenážní trubky, nejnižší nabídku pøedložila
stavební firma Demostav.
# Na základì žádosti vedoucí kuchynì ZŠ byl zpracován
jednoduchý návrh na zastøešení rampy u kuchynì ZŠ, sloužící
nakládce hotových jídel  a zásobování. Zastøešení by ochránilo
pracovníky i potraviny v dobì nepøíznivého poèasí. Odhad nákl.
cca 120 tis. Kè.
# ÈEVAK spravující vodohosp. majetek mìsta zajistil soupis
prací na provedení rekonstrukce stavby vodojemu v Zámostí
u Mezinárodní školy. Po cca 30 letech vykazuje stavba závady
spojené zejména s pronikáním vlhkosti a to jak vnitøní tak
z venkovního prostøedí. Dále došlo k sedání zeminy u vodojemu
a poruše oplocení. Odhad nákladù èiní 250 tis. Kè. MÚ pøedá
návrh do jednání o rozpoètu roku 2014.
# Pavel Brožek, pøíslušník Mìstské policie žádá o pøíspìvek na
úèast a reprezentaci mìsta na policejních a hasièských svìtových
závodech World Police and Fire Games. Mìsto poskytne
pøíspìvek na uhrazení letenky, startovného a ubytování.
# TJ Koh-i-noor podala žádost o pøíspìvek na 73. roèník bìhu
kolem Hluboké. 
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# Mìsto pøispìje na zajištìní organizace rybáøského závodu na revíru
Pískovna u pøíležitosti 90. výroèí založení organizace Èeského rybáøského
svazu MO Hluboká. # Mìsto pøispìje na konferenci Jazykové školy jazz-
com na realizaci konference Firemní vzdìlávání v praxi.
# Mìsto souhlasí s pøíjmem neinvestièních pøíspìvkù Jè kraje pro SDH
Hluboká a Kostelce
# Správní rada Nadace ÈEZ schválila poskytnutí nadaèního pøíspìvku
projektu ZŠ Renovace atletické dráhy. Pøedmìtem projektu je kompletní
rekonstrukce lehkoatletické víceúèelové dráhy v areálu školy.
# Rada souhlasí s podáním žádosti o grant Jè. kraje na projekt Oprava
Božích muk v Hluboké a obcích.
# Nadace ÈEZ oznámila, že správní rada se rozhodla nepodpoøit projekty
mìsta – Herní prvky MŠ Hluboká, Odpoèinková zóna Domova dùchodcù.
Mìsto pøedloží žádosti v další výzvì Nadace ÈEZ nebo bude hledat jiné
dotaèní tituly.
# Mìsto obdrželo Oznámení návrhu na vyhlášení pøírodní památky
Hlubocké hráze a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péèe
o ni vlastníkùm pozemkù. Vyhlášením PP dojde k zásahu do vlastnickým
práv majitelù pozemkù resp. porostù na tìchto pozemcích, kterých je
dotèeno cca 240. Veškerá údržba zelenì bude podléhat nutnému souhlasu
pøíslušného správního orgánu a to vèetnì nakládání s odstranìnou døevní
hmotou. Nejvíce pozemkù vlastní mìsto Hluboká nad Vltavou.

Kompenzace za toto omezení není zmiòována. Tento návrh byl dále
poskytnut RNDr. Hodovskému se žádostí o zhodnocení. Z odborného
vyjádøení vyplývá nedoporuèení plánu péèe v pøedložené podobì,
zdùvodnìní je dokumentováno. Rada zmocnila starostu mìsta k podání
námitek na Krajský úøad s pøíslušným zdùvodnìním.
# V souvislosti s pøedpokládaným zahájením výstavby odpoèinkového
zázemí Domova dùchodcù byla øešena i otázka stávající stavby èp. 79 na
Masarykovì ulici. Rada byla seznámena s možnými variantami: odstranìní
celé stavby, odstranìní stavby s ponecháním štítu do ulice, a ponechání
stavby a její rekonstrukce. Rada doporuèila stavení komisi konzultovat
problematiku s arch. Bartákem. 
# Rada mìsta vydala souhlas s trasou turistického vláèku, který by
zajiš�oval dopravu turistù z centrálního parkovištì na zámek formou
okružní jízdy.
# Rada souhlasí s rozdìlením prostøedkù z loterií a VHP do sportu
a tìlovýchovy ve mìstì takto: TJ Hluboká obdrží 40%, TJ Sokol 35 %
a ostatní 25 %.
# MUDr. Toušek informoval, že se na Hluboké konají Dny jihoèeského
kardiocentra.
# Rada souhlasí s provedením opatøení k zachycení povrchových vod na
pozemcích mìsta v obci Líšnice.

Návštìva prezidenta Tatarstánu

V pondìlí 15. dubna 2013 jsme v RRC Hluboká uvítali vládní delegaci
Republiky Tatarstán (Ruská federace), vedenou prezidentem Rustamem
Minnichanovem. Návštìva byla souèástí programu oficiální státní návštìvy
v Èeské republice a  Jihoèeském kraji.

Vzácné hosty, vèetnì velvyslance Ruské federace v ÈR, pana Borise
Kiseleva pøivítali v RRC Hluboká tradièním èeským obyèejem – chlebem
a solí – starosta mìsta Hluboká nad Vltavou  Tomáš Jirsa, místostarosta
mìsta Pavel Dlouhý a generální øeditel RRC Hluboká Karel Hájek.
Slavnostní veèeøe v RRC Hluboká se kromì tatarských hostù zúèastnili
také ministr prùmyslu a obchodu Martin Kuba a pøedstavitelé Jihoèeské
hospodáøské komory a Regionální agrární komory Jihoèeského kraje.
Ministr Martin Kuba v krátkém proslovu zdùraznil, že si návštìvy
delegace, vedené prezidentem Minnichanovem, velmi váží a považuji ji za

další prohloubení vzájemných hospodáøských vztahù, zejména v oblasti
strojírenství a zemìdìlství,  mezi Èeskou republikou a tímto ekonomicky
významným regionem. Prezident Minnichanov  ocenil prùbìh návštìvy
v Jižních Èechách a v Hluboké nad Vltavou a konstatoval, že tato návštìva
významnì pøispìla k upevnìní dosavadní spolupráce. 

Pøíjemný veèer v RRC Hluboká byl umocnìn také prohlídkou
osvìtlených zámeckých zahrad s výhledem na panorama veèerní
èeskobudìjovické kotliny.

Ukonèení návštìvy vládní delegace Tatarstánu v RRC Hluboká provázela
spokojenost hostù s pobytem a službami v RRC Hluboká a prezident R.
Minnichanov s potìšením pøevzal od generálního øeditele Karla Hájka dar
v podobì specializovaného pobytu v RRC Hluboká.

Lucie Burianová,
Na foto s vlajeèkami je prezident Rustam Minnichanov 

a ministr prùmyslu a obchodu Martin Kuba

HLASUJTE pro OSVÌTLENÍ  PØECHODU

Nadace ÈEZ vyhlásila projekt na osvìtlení pøechodù pro chodce. 
Pøechody, které budou osvìtleny, budou vybrány hlasováním veøejnosti. 

V Hluboké nad Vltavou máme možnost hlasovat pro pøechod pøes silnici II/105
(pøechod pod paneláky na cyklostezku do Munic). 

Pokud chcete nechat osvìtlit tento pøechod, mùžete mu dát svùj hlas na
www.cezregiony.cz. Výsledky budou vyhlášeny do konce kvìtna 2013. 

Dìkuji,  ing. Tomáš Jirsa, starosta mìsta
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Køivonoska 2013 – start v kempu 
Køivonoska u Hluboké nad Vltavou

Èasový harmonogram: O  3. kvìtna 17:00 – 20:00 pøejímka vozidel 

v autokempu Køivonoska 

O  4. kvìtna 7:00 – 9:00 pøejímka vozidel

10:00 rozprava s jezdci 

O  11:00 start soutìže 

 16:00 – 17:00 dojezd do cíle 

20:00 spoleèenský veèer s vyhlášením výsledkù

5. kvìtna od 8:00 odjezd úèastníkù

Trasa: 4. kvìtna – Start v 11 hodin – kemp Køivonoska

Hluboká n. Vltavou, Zámostí, Lhotice, Kolný, Velechvín, Lišov

(zkouška)

Hvozdec, Zvíkov, Ortvínovice, Hlincova Hora, Rudolfov, 

Nové Vráto, Nemanice, Èeské Budìjovice

Námìstí Pøemysla Otakara II. (od 12 hodin výstava)

II. etapa od 14 hodin: Start na Námìstí Pøemysla Otakara II. 

O Šindlovy Dvory, Mokré, Kalištì u Lipí, Lipí, Habøí, Kvítkovice,

Jankov, Holašovice (zkouška) 

O  Záboøí, Strýèice, Radošovice, Dehtáøe, Èejkovice, Lovecký

zámeèek Ohrada, kemp Køivonoska (CÍL)
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Dávejte si pozor na to, koho zvete do domu!!

Zákaz podomního prodeje ???

Vesnice a mìsta všech regiónù brojí proti nájezdùm podomních

prodejcù. Jejich obtìžování provázená nekalými praktikami jsou

mnohde omezována vyhláškami. Víte, že do bytu nemusíte

nikoho vpustit, a pokud se tak stane a prodejce odmítá i po

vyzvání opustit byt nebo dùm, je tøeba zavolat policii?

Naprostý zákaz podomního prodeje je podle zástupù obcí zøejmì

jediná ochrana. V mnoha místech zaznamenali špatné zkušenosti

s prodejci energií, kteøí pøedevším s dùchodci jednají nevybíravým

zpùsobem. Dùvìøiví a ménì ostražití starší lidé pak podepsali pod

velkým tlakem zdánlivì výhodnou smlouvu. V mnoha místech tak

na zasedáních mìsta vydali zastupitelstva  obcí  Naprostý zákaz

podomního prodeje. Stalo se tak na doporuèení a pøání spousty

místních lidí. Mìli s prodejci špatnou zkušenost, podotýkají

starostové. S podobným zákazem pøišla již na podzim loòského

roku øada obcí na Moravì. Dùvodem byla ochrana místních lidí

pøed distributory energií. Mìsta a vesnice døíve trpìly nájezdy

obchodníkù a podvodníkù, kteøí se rozebìhli po domácnostech.

Chodili snad každý týden s nabídkami na levnìjší energii, mobilní

telefony nebo prodej èehokoliv, svìøila se jedna z obèanek. 

Stejnì tak dùležité je kontrolovat nabídky, které vám dojdou

poštou, e -mailem èi telefonem. Pozor, i pouze ústnì po telefonu

mùžete uzavøít velmi nevýhodnou smlouvu! 

10 rad pøi návštìvì podomního prodejce

Nenechte se nachytat! Seznamte se s deseti zásadami, které vám

pomohou vyzrát na všechny neseriózní obchodníky, jejich nekalé

praktiky èi rádoby výhodné nabídky.

Chceme vás ochránit pøed pøípadným zklamáním, které zažili

nìkteøí obèané, když uvìøili neserióznímu prodejci energie. 

Proto vám radíme:

# Lépe pøedcházet nemoci, než ji léèit. Ovìøte si, jestli osoba,

která vás navštívila, opravdu pracuje pro firmu, na kterou se

odvolává. Zjistìte si, zda se jedná o dùvìryhodnou a spolehlivou

firmu, u které nehrozí více rizik než výhod.

# Nic se nejí tak horké, jak se to upeèe. Nic nemusíte prodejci,

který vás navštívil, podepisovat hned!!! Vezmìte si èas na

rozmyšlenou. Pokud je prodejce solidní, bude toto vaše pøání

respektovat.

#  Když ptáèka lapají, pìknì mu zpívají. Nenechte se zlákat

obecnou nabídkou prodejce na levnìjší energii. Požadujte

konkrétní kalkulaci, která bude vycházet z vaší skuteèné spotøeby

energie a budou v ní zahrnuty veškeré poplatky.

# Co je psáno, to je dáno. Nespoléhejte pouze na slova prodejce,

který vás navštívil. Požadujte nabídku v písemné podobì, vèetnì

kalkulace, návrhu smlouvy, smluvních podmínek a platného ceníku.

# Dvakrát mìø a jednou øež. Veškeré podklady si peèlivì

prostudujte. Zjistìte si, zda vám nehrozí sankce v pøípadì zmìny

podmínek smlouvy nebo ukonèení smlouvy. Nebudete-li si nìèím

jistí, neváhejte a poraïte se s vaším stávajícím dodavatelem.

#  Neøíkej hop, dokud jsi nepøeskoèil. Ujistìte se, že nabízená

cena je koneèná. Prodejci energie èasto hovoøí pouze o cenì za

dodávku energie. K této cenì je však ještì nutné pøipoèíst cenu za

distribuci energie a další poplatky vèetnì daní.

#  Konì chval teprve po mìsíci. Ovìøte si, že nabídce rozumíte

správnì a že nabízená cena je koneèná a platná pro celé smluvní

období. Prodejci èasto slibují výhodné podmínky jen po omezenou

èást platnosti smlouvy.

#  Jaký mlynáø, takový mlýn. Provìøte si pøedem kvalitu služeb

potenciálního nového dodavatele, napøíklad zavoláním na jeho

zákaznickou linku nebo zasláním dotazu e-mailem. Posuïte, zda to

naplní vaše pøedstavy a sliby prodejce.

#  Když dva dìlají totéž, není to totéž. Zvažte, co mùžete zmìnou

dodavatele energie získat a co pøípadnì ztratit. Nezapomeòte vzít

v úvahu zákaznické služby a výhody, na které jste zvyklí u vašeho

stávajícího dodavatele.

#  Dùvìøuj, ale provìøuj. Ujistìte se, že nepodstupujete velké

riziko. Je prodejce dùvìryhodným partnerem pro dodávku potøebné

energie? Poraïte se s vaším stávajícím dodavatelem, s rodinou

anebo s lidmi ve vašem okolí a zjistìte jejich zkušenosti.

Až do poloviny kvìtna je možné získat dotace

na rozvoj Hlubocko - Lišovska

Více než ètyøi a pùl
milionu korun
rozdìlí mezi
žadatele na svém území Místní akèní
skupina Hlubocko – Lišovsko. Od 18. dubna je vyhlášena osmá výzva,
z níž mohou obce, podnikatelé, církve i neziskové organizace na území
Hlubocko – Lišovska získat dotace na nejrùznìjší projekty.

Budou vyhlášeny celkem tøi fiche, tedy oblasti, do nichž je možné žádost
o dotaci pøedložit –obnova a rozvoj vesnic, ochrana a rozvoj kulturního
dìdictví venkova a podpora zemìdìlství, uvedl Lukáš Tryml, øeditel Místní
akèní skupiny Hlubocko – Lišovsko. O dotaci se tak mohou ucházet
napøíklad projekty zamìøené na obnovu a rozvoj vesnic. Sem patøí
napøíklad rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce kanalizací,
vodovodù a zlepšení vzhledu obcí, doplnil Lukáš Tryml. Dále bude možné
získat dotaci na rekonstrukci kulturních památek, podporu stálých
výstavních expozic a muzeí èi tvorbu studií obnovy a využití kulturního
dìdictví venkova. O dotace budou bojovat i zemìdìlci. Zemìdìlci budou
moci zažádat na investice do zemìdìlských staveb a technologií urèených
pro živoèišnou výrobu a pro rostlinnou výrobu, dodal Lukáš Tryml. 

Výzva bude ukonèena 14. kvìtna 2013. Ve ètvrtek 25. dubna se od
10.00 hodin koná na obecním úøadì na Borku semináø pro žadatele, kde
se zájemci dozví více o pravidlech, která musí splnit, aby mohli žádost
o dotaci pøedložit. Finanèní prostøedky pocházejí z Programu rozvoje
venkova ÈR, z osy IV, Leader. Rozdìluje je však Místní akèní skupina
Hlubocko – Lišovsko. Za posledních pìt let jsme takto rozdìlili už 37,6
milionù korun, uzavøel Lukáš Tryml. Dotaci mohou získat projekty
realizované na území obcí Adamov, Borek, Hlincova Hora, Hluboká nad
Vltavou, Hosín, Hrdìjovice, Hùry, Hvozdec, Chotýèany, Jivno, Libín,
Libníè, Lišov, Rudolfov, Ševìtín, Štìpánovice, Úsilné, Vitín a Zvíkov. 

Prodej   slepièek!!! 

Drùbež Èervený Hrádek,firma Dráb,opìt prodává slepièky snáškových
plemen Lohman hnìdý,Tetra hnìdá a  Dominant žíhaný, kropenatý,

èerný, žlutý, modrý a bílý. Slepièky pouze z našeho odchovu!! 
Stáøí slepièek 16 – 18. týdnù cena 159 – 170 Kè / ks  

– v zaèátku snášky 178 Kè/ks. 
Prodeje se uskuteèní: v sobotu 25. kvìtna 2013

Hluboká – u vlakového nádraží poblíž SOŠ el. – v 15 30 hod
Pøípadné bližší informace  tel: 728 605 840, 728 165 166,  415 740 719

Pøi prodeji slepièek – nová služba 
–  výkup králièích kožek – cena 22-35 Kè/ks
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Èeský design byl v Milánì k nakousnutí

Èeský design byl letos na Milánském design weeku, který probíhal od
9. do 14. dubna 2013, zastoupen hned dvìma expozicemi v Èeském
centru. Jak výstava prací studentù Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì, tak
putovní expozice Stoleèku, prostøi se spoleènosti CZECHDESIGN
vsadily na prezentaci produktù z nìkolika oblastí, od designu skla pøes
porcelán, po odìvy nebo mìstský mobiliáø.
Obì výstavy spolu úzce souvisely a pùsobily na návštìvníky pøedevším
intimní atmosférou, která šla pocítit hned nìkolika smysly. První
instalace s názvem Bite Me Milan studentù Univerzity Tomáše Bati ve
Zlínì, èekala na milovníky designu hned u recepce. Prùhled prosklenou
fasádou budovy stínila èerná fólie s proøezaným vzorem ukrývající
vystavené pøedmìty uvnitø malé místnosti. Tato vzorovaná fólie pak
nutila návštìvníky hledat v prùøezech to, co bylo z dálky skryté.
Jediným krokem do prostoru za sklem obestoupilo pøítomné sladké
aroma perníkové zdi, kde chybìjící fragmenty perníkové skládanky
nabízely prùzory do svìta exponátù. Každý návštìvník si navíc mohl
kousek zdi vyloupnout a s chutí se do nìj zakousnout.

Ve vedlejší místnosti již byla pøipravena hostina èeského designu.
Sváteèní tabule Stoleèku, prostøi se servírovala bohaté menu porcelánu,
skla, ale také bot nebo židlí od renomovaných firem jako jsou Ton èi
Bomma. Kurátor obou expozic, Michael Vaškù, chtìl podle svých slov
vytvoøit lehce pohádkovou atmosféru, která bude pùsobit na všechny
smysly.

Koncem Milánského design weeku však tyto výstavy nekonèí.
Obyvatelé i návštìvníci lombardské metropole mìli možnost se pøijít
podívat na výtvory èeského designu až do konce dubna.

Barbora Koubková, rodaèka z Hluboké

Zeptali jsme se Barbory Koubkové, jak se stalo, že se dostala k tak
zajímavé práci. Odpovìdìla nám:
Jsem studentkou 4. roèníku Univerzity Tomáše Bati, konkrétnì oboru
Marketingové komunikace. K možnosti pøipravovat a následnì
realizovat výstavu Bite Me Milan jsem se dostala právì díky mé
univerzitì a Fakultì multimediálních komunikací. 

Spoleènì s týmem studentù designu jsme získali nabídku pracovat
pod vedením architekta Michaela Vaškù na projektu, který jsme pozdìji
nazvali Bite Me Milan. Cílem našeho snažení bylo vytvoøit unikátní
výstavu se studentským duchem, která by mohla v tom nejlepším svìtle
reprezentovat jak univerzitu, tak nás – studenty (Bite Me Milan lze z
angliètiny pøeložit jako »Kousni si, Miláno« nebo také trochu odvážnì
»Trhni si, Miláno«)

Pro mì osobnì to byla výzva, sama jsem se nikdy na tak velkém
projektu nepodílela. Jen pro informaci – výstava Bite Me Milan
probíhala v rámci jednoho z nejvìtších týdnù designu na svìtì – na
Milan Design Week. Jak je uvedeno v tiskové zprávì, naše výstava byla
pojata v pohádkovém duchu a hrála si s návštìvníkovými smysly. 

Marketingový tým, kterého jsem byla souèástí, se v Milánì mimo jiné
podílel na takovém tom »dìlání rozruchu« a to skrze umis�ování
perníkových kouskù na nejrùznìjší objekty na ulici, stejnì tomu bylo
s plakáty atp. 

Z vlastního úhlu pohledu vìøím, že jsme byli úspìšní.

MUDR. VLADIMÍR VIKTORA
praktický lékaø pro dìti a dorost 

oznamuje zahájení èinnosti od 2. kvìtna 2013.
Provoz ordinace bude v dosavadních prostorách dìtského oddìlení

tel.: 387 966 200    

          Ordinaèní hodiny:

pro nemocné pro zvané poradna pro kojence

pondìlí 12.30 –  15.30
úterý   7.30 – 9.30   9.30 – 10.30
støeda 15.00 – 17.00 13.00 – 15.00
ètvrtek 12.30 – 14.30 11.30 – 12.30
pátek   7.30 – 9.30

Telekontaktní  tísòová  péèe

Telekontaktní sociální služba je automatický systém tísòového volání pomocí
bezdrátového tlaèítka v pøípadì tíživé sociální situace, zhoršení zdravotního
stavu, pádu. Tato služba je poskytována nepøetržitì uživatelùm, kteøí jsou
z dùvodu vysokého vìku, nemoci, postižení nebo sociální osamìlosti trvale
èi pøechodnì znevýhodnìni. Bezdrátové tlaèítko umožòuje z jakéhokoli místa
v bytì spojení s centrálním dispeèinkem, který zajistí okamžitou pomoc! 

V souèasné dobì je možné využívat dva typy zaøízení. Na pevnou telefonní
linku a pomocí mobilního operátora (není potøeba žádný telefon). Služba je
poskytována 24 hodin dennì pomocí dispeèinku, který obsluhuje
kvalifikovaný zdravotnický personál. 

V jakých situacích tísòové volání pomùže?

– Pøi náhlém zhoršení zdravotního stavu
– Nemohu si vzpomenout na telefonní èíslo Záchranné služby, Policie,
Lékaøské pohotovosti, Hasièù…
– Pokud upadnu a nemohu sám(a) vstát
– Pøi napadení
– Pokud se nemohu dovolat žádné pomoci
Informace: Bc. Anna Litvanová, DiS., vedoucí  a sociální pracovnice TKP
Telefon: 380 712 370  mobil: 736 634 493

Nabídka na využití telekontaktní tísòové péèe 

Domy s peèovatelskou službou o.p.s. Èeský Krumlov provozují systém
tísòového volání pro obyvatele nejen v Èeském Krumlovì, ale i v okolí.

Proto si Vás dovolujeme oslovit touto formou sociální služby spoèívající
v nepøetržité, dlouhodobé a odborné pomoci lidem, kteøí jsou v dùsledku
nemoci, vysokého vìku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální
osamìlosti trvale èi pøechodnì znevýhodnìni. Jedná se o systém tísòového
volání umožòující uživatelùm spojení s dispeèinkem s nepøetržitou službou.
V pøípadì nouze se jediným zmáèknutím tlaèítka dálkového ovladaèe ve
velikosti krabièky od zápalek spojíte s obsluhou centrálního dispeèinku. Ten
funguje nepøetržitì 24 hodin dennì a zajistí okamžitou pomoc týkající se
nejen problémù zdravotní èi sociální povahy, ale napøíklad i pøi ohrožení
požárem, povodnìmi atp.

Tato služba je poskytována na základì smluvního vztahu mezi klientem a
poskytovatelem – Domy s peèovatelskou službou o.p.s. V Èeském Krumlovì.

Zájemci, který se rozhodne pro kontaktní tísòovou péèi 
nabízíme nìkolik typù zaøízení: 

– zaøízení, které pracuje ve spolupráci s pevnou telefonní linkou a je
situováno do prostor bytu, poplatek èiní 300 Kè / klient a mìsíc, instalaèní
poplatek 2200 Kè
– GSM zaøízení pomocí mobilního situované také do prostor bytu, poplatek
èiní 400 Kè / klient a mìsíc, instalaèní poplatek 2200 Kè.
– GSM zaøízení, které mùže klient nosit sebou stále, není omezeno jen na
prostory bytu. Klient mùže zmáèknou tlaèítko kdekoli se právì nachází
a bude mu poskytnuta pomoc. Poplatek èiní 400/ klient a mìsíc, instalaèní
poplatek 1000. V základní nabídce není èidlo pohybu. Poplatek za instalaci
je cca 2500 Kè plus cestovné. Bližší informace o službì a podmínkách Vám
poskytne Bc.Anna Litvanová, DiS – Vedoucí dispeèinku Telekontaktní
tísòové péèe a sociální pracovník v Èeském Krumlovì na tel. 380 712 370
nebo na mobilním èísle 736 634 493.
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Ateliér fantazie
Šárka je výtvarnice a vypadá jako nìžná bytost. Až po chvíli si uvìdomíte, že zøejmì má hodnì vytrvalosti, protože její øemeslo není jen o tom, že by
v nìžných prstíkách držela malíøský štìtec. To když vám líèí, jak umìlecky ztvárnit interiér koupelny tøeba keramickou mozaikou nebo benátským štukem.
Že to znamená zaèít u hrubých prací, a pak teprve obkládáním keramikou, anebo
nanášením vrstev materiálu – a hlavnì s velkou fantazií – vytvoøit efektní prostor.
A že výsledek stojí poøádné úsilí. Stejnì tak udìlat pokojíèek pro holèièky znamená
nejdøív vymalovat stìny tøeba pohádkovì modrou a bílou, jako obloha, pak vykouzlit
skøínì a nábytek v podobném tónu a teprve jako poslední teèku si mùže malá sleèna
povìsit nad postel Šárèin obrázek s kvìtinami.  
 Takže Šárka je nìco jako malíø – natìraè – umìlec. 
Povídali jsme si v Šárèinì ateliéru v domku v Zámostí, nedaleko Vltavy a s výhledem
na zámek. Domek jak dìlaný pro umìlce. Však také dùm, ve kterém rodina bydlí,
nezapøe výtvarného ducha. Je v nìm velice pøíjemnì a máte na co koukat. Dobøe
vymyšlený interiér, pøíjemná zákoutí a zátiší, spousta knih, obrazù, umìleckých
pøedmìtù, velký døevìný stùl a na nìm hrnek s dobrým kafem.  

Ateliér je prostorný, už proto, že se v nìm nemalují jen obrázky, ale vyrábí také
nábytek do dìtských pokojíkù. Tøeba skøíò, která je v pase zúžená – je skvìlé, že už
nemusí být všechno typizovanì pravoúhlé. Vìøím tomu, že pokud vyrùstáte
v originálním pokojíèku, jaký nemá žádná jiná holèièka nebo kluk, budete také
originální. Komody, truhly na hraèky, police nebo skøíòky pomaluje Šárka barvami
a doplní motivem pro dìtský svìt plný fantazie. Svoje výrobky právì zaèíná dodávat
do prodejny Èeská øemesla v Èeském Krumlovì. 

Na fotografii Jana Pirgla: Šárka (Guffanti) Rubicková

Malujete od dìtství? Za to, že jsem se dostala k malování, vdìèím ak. malíøi Milanu
Peterkovi, ten hodnì ovlivnil mùj život. Když jsem byla v první tøídì, pøišel k nám do
hodiny a vlastnì si mì tam našel. Chodila jsem pak k nìmu do ateliéru po celou
základní školu a ještì i bìhem
støední školy, to už jsem ale mìla
ménì èasu. Trávila jsem u nìj èas
spoleènì se staršími dìtmi, on
tøeba pøipravoval studenty na
studium architektury. Ale cítila
jsem se tam vždycky dobøe i jako
nejmenší mezi velkými. 

Po základní škole mi tehdy
nezbylo nic jiného, než vystudovat
strojní prùmyslovku, pøestože po
celou tu dobu jsem toužila jít na
nìjakou umìleckou školu. Ale
i sám pan Peterka mi øíkal, jak malá šance je se tam dostat. Po maturitì jsem dìlala
talentové zkoušky na tøi vysoké školy umìleckého smìru. Zkusila jsem UMPRUM
v Olomouci, pedagogickou výtvarnou v Plzni, a v Ostravì obor animovaný film.
Nevzali mì ani na jednu – a já v té dobì na malování trochu
zanevøela, byla jsem zklamaná, i jsem tak nìjak objevila, že ty
zkoušky nebyly úplnì spravedlivé a tìžko jsem se s tím
vyrovnávala. Byl to pro mì takový pøelom. Mìla jsem
maturitu z oboru, kterému jsem se nechtìla vìnovat, bylo
èerstvì po revoluci a já nevìdìla, co vlastnì dìlat. Ale
naskytla se mi pøíležitost, že jsem mohla odjet jako au pair do
Nìmecka, žila tam moje teta, a tak jsem tam pøes prázdniny
šla pracovat. A už jsem zùstala. Našla jsem si další práci, pøes
den pracovala a veèernì studovala nìmèinu.  

A pak jsem se seznámila s mým prvním mužem... 

A kdy si vás malování zase našlo? Asi po 4 letech, kdy jsem
vùbec nevzala štìtec do ruky, jsem zase zaèala. Prostì si mì
malování pøitáhlo, zøejmì jsem si to v sobì nìjak srovnala
a øekla jsem si, dobøe, budu malovat sama, když už to tak má
být. 

V Nìmecku jsem to dotáhla k první samostatné výstavì,
vystavovala jsem v roce 1997 v Mnichovì – Strasslach,
a celoroènì vystavovali mé obrazy v galerii Kunsthaus
Fürstenried v Mnichovì. Když jsem pøišla zpátky do Èech,
v roce 2003, vystavovala jsem v hlubocké Panoramì a u Lidie
Nastašinské v Budìjovicích a na spoleèných výstavách
v budìjovické Solnici a galerii AVE. 
 Pak jsem èekala druhé miminko a mám pocit, že dnes bych už samostatnou výstavu
dohromady nedala, protože obrazy dneska skoro nemaluji. Mám trošku jiný okruh
zájmù, a dnes lidé klasické obrazy moc nekupují. Zjistila jsem, že žádané jsou trochu
jiné záležitosti. Nicménì to, co dìlám dnes, maluju – i když na 

zdi – je umìlecká èinnost pro mì, a já se v tom pøíjemnì
vyžívám, a je to nìco, co lidé potøebují a chtìjí. Poøídí svým
dìtem vymalovaný pokojíèek a do nìj originální nábytek. Nebo
si vymyslí nìco pro ozvláštnìní svého interiéru. Baví mì to
a z mých realizací mám radost a vìøím, že i ti, kteøí v nich žijí.

Co všechno dìláte? Zaèala jsem
dìtskými pokojíèky. Znamená to
zároveò udìlat nábytek a nástìnné
malby. Dìlám teï zrovna Piráty
z Karibiku, nábytek i zdi kluèièího
pokoje. Malba na stìnu dokáže vytvoøit
osobitý design, který je v harmonii se
zaøízením místnosti.  

Zvláštnost nástìnné malby vynikne
samozøejmì i v jiných èástech domu,
v obývacím pokoji, hale, ložnici, takže
i interiér pro dospìlé získá nìjaký
zvláštní efekt. Tøeba pøechodem obrazù
ze stropu na stìnu, trojrozmìrnou iluzi,
rùzné pohledy do krajiny nebo falešné
dveøe, sloupy nebo mùžete do nástìnné
malby zakomponovat stávající nábytek.
Možné je prakticky vše, záleží jen na
vaší fantazii.  

Dnes jsou také moderní metody, jak
nanést rùzné umìlecké povrchy pro
dekorativní úpravy stìn. Travertino
napøíklad dokonale imituje vzhled

pøírodního kamene v rozmanitých podobách. Nebo benátský a
marocký  štuk, speciální dekorativní techniky dodávají interiéru
eleganci a dojem luxusu a výjimeènosti. Historie benátského
štuku sahá až do nejvíc 
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starovìkého Øíma, byla to smìs vápence a drceného mramoru, která po
vytvrdnutí odolávala dobøe vlhkosti a používala se v èasech italské
renesance a v benátských palácích.  Díky moderním materiálùm je dnešní
aplikace mnohem jednodušší. A pøitom je vedle své exkluzivity také
praktický – má hladký povrch, na kterém se nedrží prach a nevyžaduje
prakticky žádnou údržbu. Velkou výhodou této technologie je možnost
kopírovat témìø jakýkoliv tvar a jakkoliv èlenitý podklad, tøeba i sloupy,
výklenky, a drží na jakémkoli  podkladovém materiálu. Odolává vlhkosti,
proto je možné ho aplikovat tøeba v koupelnách a kuchyních. Po zaschnutí
a vyleštìní dokonale imituje antické dekorace, plastické reliéfy
s mramorovým efektem.  

Kvalitní materiál beru od firmy, která má italské produkty, nakupuji
u nich buï v Praze nebo Plzni, našla jsem si ji pøes zkušenosti jednoho
známého a osvìdèila se. 

Kde bychom vaše práce mohli potkat? Ruèní nástìnné malby je možné
realizovat prakticky všude. Malby na stìnu krásnì dotvoøí prostory bytù,
ale i restaurací, kaváren, všude tam, kde návštìvníky zaujme netradièní
a originální doplnìk. 
 Tady na Hluboké se s mými delfíny koupete na letní plovárnì.
V ložnicích školky v Zámostí jsem dìtem vytvoøila obrazy jara, léta,
podzimu a zimy. V technické budovì na Hnìvkovické pøehradì jsem
namalovala na zeï realistické obrazy jednotlivých vodních elektráren
vltavské vodní cesty – je jich devìt od Lipna až po Vrané.  

Nejdál jsem pracovala ve Volyni, koupelnu z mozaiky a  marockého
štuku, což je jíl, speciálnì hašené vápno, mramorový prášek a pøírodní
pigment natažený ve dvou vrstvách na savém podkladu, dají se s tím
potáhnout umyvadla i vany, rùzné odkladové plochy v koupelnì nebo
tøeba i vázy a pøedmìty. Metoda zase pochází z antiky a Marokánci
a Øímané tak obkládali cisterny na vodu, láznì. Hotový marocký štuk
nepropouští vodu a je antibakteriální. 

Momentálnì budu dìlat podstavce pro sochy budìjovického arch. Malce.
Budou z travertina.

Tak vidím, že nakonec malujete a tvoøíte, tak, jak jste si v dìtství pøála...
Pokud vás v životì objeví nìkdo, kdo vám dá smìr, je to dùležité a je to
štìstí – i když  nevìøím, že jsou to náhody. Asi je nutné mít to pøání
v sobì. Chtít, usilovat a celou dobu si za tím jít. Pochopila jsem, že nic
jiného, žádná jiná práce mi tu radost nedává. Dnes si uvìdomuju, že jsem
se tehdy zamìøila jenom na tu výtvarnou školu a pøitom jsem možná mohla
zkusit pokraèovat tøeba na architekturu. Já se bála, netroufala jsem si, a
dneska mì to mrzí, mohlo to vyjít a možná bych k tomu mìla docela
blízko. Ani ke studiu v Nìmecku na výtvarném oboru jsem se nakonec
neodhodlala. Prostì každý to máme v sobì udìláno jinak, jenže... pokud
ve vás nìjaká touha je, stejnì si vás nakonec najde... 
 Moje práce mì baví, je rùznorodá, originální, nemám ráda moderní
chladné prostory, beton, sklo, ocel, pøijde mi to deprimující. Já barvy od
malièka miluju. A myslím si – vím to – že má na èlovìka obrovský vliv,
ta barevnost kolem nás. 
Kontakt: Šárka (Guffanti) Rubicková, http://www.atelierfantazie.cz

Tel.: 777 267 313

Foto Jan Pirgl a archiv Šárky (Guffanti) Rubickové
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Nové expozice v zoo! Už brzy!

Do hlubocké zoo chodíme buï s dìtmi, nebo vnouèátky, pokud

potøebujeme k návštìvì osvìdèený dùvod. Ale upøímnì øeèeno,

ráda tam chodím i sama, èi s dospìlými pøáteli – a vždycky je to

balzám na duši. ZOO je totiž pøívìtivá nejen k lidem, ale

i zvíøátkùm, v létì i v zimì, a všechno je tu tak nìjak správnì

vyváženo. A pokaždé ulovíte nový zážitek. A� už s miniopièkou ve

vlasech, veselými vydrami, roztomilými psouny nebo když se

zvážíte na váze a vážíte jako hroch.

Když jsme si jednou zašli na obìd do prosklené restaurace

s návštìvou postarších pøíbuzných a bìhem polévky za okny

sledovali velmi aktivní milostný život, který nám pøedvádìly lamy,

mužská èást pøíbuzenstva trochu posmutnìla a ponoøila se do sebe.

Avšak tetièka Eliška, pražská dáma jako vždy v klobouèku, která

zøejmì ve svých 88 letech už asi obèas pomyslí na druhý bøeh,

vyslovila pøání: V  pøíštím životì bych chtìla být lamou!

Pojïte s námi na procházku novou èástí areálu zoo

Hlubocká zoo prochází už pár let promìnami, a ta poslední, co bude do
mìsíce dokonèena, bude opravdu velkolepá. Procházeli jsme stavbou
koncem dubna, a uprostøed tygøího výbìhu jsme hodnì do hloubky
pochopili podmínku RNDr. Roman Kössla, který si vymínil: Pøijïte
v gumovkách!

Stavbu provádí firma K-Bulding, což je klasická stavební firma. Pan
Kössl si ji chválí, že i atypické stavby pro zvíøata zvládá skvìle, za dobrou
spolupráci vdìèí stavbyvedoucímu Janu Novákovi. Prý pomáhá øešit
spoustu vìcí, detaily promýšlí dopøedu a nic ho nezaskoèí. Protože jako
vždy a pøi každé stavbì se objevují rùzné problémy, natož s ohledem na
zvláštní požadavky a potøeby neobvyklých zvíøecích obyvatel. Sám
stavbyvedoucí pøipustil, že práce pro zoo je zajímavá a tìší ho.

Orli skalní
Voliéra pro orly skalní je témìø hotová, vysoká skoro 14 metrù, zbývá
doplnit vnitøní vybavení a dosadit zeleò, k dispozici bude i jezírko
a zurèící voda. A nebojte se – horní otvor klece má pletivo – i když zdálky
to tak nevypadá – orli neuletí. V rozsoše stromu budou mít hnízdo.
Manželský pár orlù je pøipraven, pøes rok èeká v menší voliéøe, ale jelikož
jsou mladí a na hnízdìní mají ještì èas, rádi si na nový byt poèkají. Jistì
se jim bude v pøepychové voliéøe líbit. Pøijeli k nám z Tallinu z Estonska.
A možná se na nì obèas zalítnou shora podívat i jejich kamarádi – orli
moøští! Víte, že hnízdí na Hlubocku na více místech a vidìt je tak mùžete
i v okolí rybníkù Bezdrev a Munický?

Kamzíci
Pøicházíme k výbìhu pro kamzíky, na které èekají pøímo hory a skály,
navíc tady mají výbìh velký 1200 m . Na jeho úpatí se jim staví døevìná2

stáj. Kamzíci do zoo teprve pøicestují, protože provizornì umístìni být
nemohou. Zøejmì si zde dají schùzku z rùzných míst Evropy,
pravdìpodobnì to bude z rakouských a nìmeckých zoo. V tomto èase
právì zoologové z Ohrady intenzivnì jednají se zahranièními kolegy.

a vyjednávají pøírùstky. Získáváme mnoho nových zvíøat a všechny jsou
ze zoologických zahrad, není to žádný odchyt volnì žijících zvíøat, øíká
Roman Kössl. Pøedbìžná domluva se zoo v Innsbrucku, Salzburku
a Mnichovì by také zaruèila, aby zvíøata nebyla poskládána pøíbuzensky.

Stádeèko kamzíkù pravdìpodobnì bude složeno ze 3 – 5 ks. Jak jsme se
dozvìdìli, musí v nìm být jeden samec a minimálnì 2 samice, zkušení
kolegové varovali, že vùbec nelze chovat jen pár, samièku by zamilovaný
samec prostì uhnal. (Š�astná to kamzice!) Takže je nutné, aby alespoò dvì
kamzièí dámy mìly obèas chvilku se prostøídat, a ta jedna se vždy na
chvilku (s migrénou) uchýlila do ústraní.

Medvìdi
Zoo se opravdu za poslední léta rozrùstá a nyní už ubytovává nejen místní
evropská zvíøata, ale blíží se k dalším zvíøecím druhùm, žijícím dál od nás.
Už dosáhla až do východní a jihovýchodní Evropy, støední Asie a na
Dálný východ. Napøíklad pøibudou sibiøští tygøi.

A medvìdi? Nebudou to ti velcí, naopak, nový domov v zoo Hluboká
najdou menší drobnìjší medvìdi, jsou hodnì svìtlí, druh se nazývá
medvìd hnìdý plavý, s krásným latinským jménem Isabelína. Právì
v místì, kde stojíme, bude neprùhledné oplocení, aby mìli kousek klidu.

Jinak je jejich výbìh z velké èásti možné obejít a nahlížet, jak to mají
uvnitø hezké, i se stromy na šplhání a celkovou plochou 800 m . Suché2

stromy s vìtvemi trochu pøipomínají kulisy jurského parku, ale raptory
naštìstí zoo ještì nesehnala. Stìny budou pojednány jako skály a na
odpoèinková místa s výhledem pøijde lavièka, aby návštìvníci mohli
usednout a kochat se. 

Na medvìdy bude nejlepší výhled zdola, protože podle pravidel
zoologických zahrad –  pohled na zvíøata shora dolù je vždycky špatnì.
Zvláštì medvìdi jsou koumáci a hned vymyslí, jak budou panáèkovat pod
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zdí a žebrat. A to není dobøe pro jejich žaludky, a proto zeï bude osázena
a porostlá bujnou vegetací. Pohled zdola nahoru do kopce bude tak
zamíøen do zelenì, a protože jsme jakoby na vrcholcích hor, bude tam i
nìjaká kosodøevina a kameny a obloha – máme tøeba pro dìti pouèení

o tom, jak to asi vypadá nahoøe v horách, kde by takového méïu Béïu
mohli potkat. Jsou tady suché smrky, po kterých budou medvìdi šplhat, na
zemi ležící kmeny, živá zeleò a vùbec to bude takový pøírodní výbìh hezký
na pohled. Medvìdi budou mít i jezírko.

Pozorovatelny k výbìhùm jsou zajímavì øešeny – vždycky je totiž dobré,
když na sebe výbìhy a ubikace navazují a není dobré mezi dìlat ostré
rohy, takže tato odpoèinková místa jsou využívána do posledního metru.

Svišti sviští
Další, malý výbìh bude rájem pro svištì, jsou to také horští sousedi
kamzíkù, takže se tak trochu podìlí o hlubocké Alpy. I pro návštìvníky
vede cesta do kopce, na vrcholky hor – krásný výhled shora a zároveò se
využije prostoru pod kopcem pro ubikace zvíøat, nebo� s místem je nutno
šetøit. Shora právì nahlížíme do budoucího bydlištì zajímavé šelmy –
rosomáka, samozøejmì bude k vidìní i zblízka, pøi procházce okolo. Každý
z páru rosomákù bude mít svùj box a pak spoleèný prostor.

Parametry, jak velké mají být zvíøecí ubikace a výbìhy existují, norma
ústøední komise na ochranu zvíøat vznikla poté, kdy si Ministerstvo
zemìdìlství nechalo od odborníkù vytvoøit rùzná doporuèení, mimo jiné
i minimální velikosti výbìhù. Zoo Hluboká je pøekraèuje a pøekraèuje
i o nìco nadsazenìjší doporuèené hodnoty svìtové asociace zoologických
zahrad.

Bude možné vidìt, co se dìje uvnitø ubikací? Ano, zøejmì u medvìdù
a plánujeme i jinde. Zatím nikoli pøenos kamerami na web, ale v urèitých
místech budou dotykové obrazovky, urèené pro dìti, jednak pro plnìní
rùzných úkolù a testù a jednak se budou moci podívat dovnitø do pelíškù
a ubikací, jaké mají zvíøátka své »doma«.

Kdo vytvoøí parkové a zahradní úpravy? Dìlají se v rámci projektu
a rozpoètu, K– BUILDING si na nì najal èeskobudìjovickou firmu Bártl
s.r.o, mají s ní dobré zkušenosti. Udržování zelenì už pak zvládá zoo
sama. Samozøejmì zeleò pøímo ve zvíøecích výbìzích trpí víc. Je to tak, že

jednou za èas je potøeba vymìnit i suché døeviny, i když jsou suché stromy
uloženy v betonových patkách, aby rychle neuhnívaly, ale samozøejmì
mají jenom doèasnou životnost. A i když suché stromy u medvìdù
pøipomínají smutný pohled na šumavské hvozdy, nejsou ze Šumavy. 

Ten jeden nejzelenìjší, co tam stojí, je vánoèní strom z Budìjovic, další
dva jsou ze stromù, skácených pøed výstavištìm v Budìjovicích. A zbytek
je opravdu z lesa, zoo je dostalo od Mìstských lesù a rybníkù ÈB z nìjaké
proøezávky. Hluboká tentokrát žádný nevìnovala, zrovna nebyl
k dispozici. Je dobøe, že se zoo snaží využít takové stromy, které pokáceny
být skuteènì musely tak jako tak.

Zázemí
Nahlížíme do zázemí pro ošetøovatele, kam veøejnost nebude mít pøístup.
Bude tady malý dvorek, hnojištì, seník, a hlavnì se odsud bude vstupovat
k šelmám... Tak, aby tygøí zádveøí bylo pro jistotu trochu oddìleno od
veøejných prostor, aby sem nìkdo nepovolaný nezabloudil. Nachází se
tady i oddìlená marodka pro tygra, pokud by nìjaké zvíøe onemocnìlo
nebo se øešil jiný problém. Hup, a jsme v tygøí kleci! Naštìstí zatím
opuštìné. Klapací dvíøka pro venkovní výbìh. Také méïové tady budou
mít trvale pøístupné své brlohy pro zimní spánek. A ošetøovatelé budou
vcházet do klecí ve chvíli, kdy zvíøata oddìlí ve výbìzích. Zavøou si,
a když otevøou dveøe, ještì je uvnitø budou chránit møíže.

Poslední místností zázemí je strojovna, v níž je ukryt 50 m hluboký vrt,
z nìjž se bude èerpat pro celý nový areál voda. Budou s ní napájet jezírka,
pøíkopy, vodopády, zavlažovat rostliny. Pøítomnost vody je velkorysá
myšlenka nových ubikací – navíc voda dìlá vždycky pøíjemné prostøedí
a zvíøátka se budou moci v nìkterých výbìzích ráchat ve vodì.

Ošetøovatelé mají nìjaké zkoušky, aby vìdìli, jak zacházet s tygry nebo
medvìdy? Je rozdíl mezi ošetøovatelem veverek a tygrù?
Teoreticky by být nemìl, usmívá se Roman Kössl. Ošetøovatelé
absolvovali školu – dnes je to støední integrovaná škola s maturitou,
a èlovìk, který na tu školu chodí, by se tam mìl nauèit pracovat se všemi
zvíøaty – dejme tomu od hmyzu až po slona. Já tu školu absolvoval, je
v Praze v Èakovicích, a veškerou praxi jsem si odbýval v pražské
zoologické zahradì, takže já jsem skuteènì vyuèen v oboru. Bohužel dnes
se v této škole otvírá tøída pouze jednou za dva roky, a nìkteøí ošetøovatelé
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ji nemají. Dneska se už škola neváže na místa budoucího zamìstnání, jako
když jsem do ní chodil já – mìl jsem v kapse smlouvu se zoo Praha, že
nastoupím. Jenže po maturitì jsem šel na vysokou, a tak jsem pracoval
v pražské zoo jenom o prázdninách – a nakonec se dostal na Hlubokou.

Teoreticky by tedy každý ošetøovatel mìl umìt všechno, jenže máme tady
absolventy støedních zemìdìlských škol a musíme je zauèit. Jsou možnosti
pùlroèních kurzù – napø. Zemìdìlské univerzity v Praze nebo soukromých
subjektù. Ale pøece jenom nenahradí ètyøi roky denního studia. My mìli
praxi po dva roky dva dny v týdnu, dva roky pak jeden den, takže jsme
pravidelnì pracovali u zvíøat a uèili se.

Tygøi
Také tygøi budou v páru. První tygr se u nás objeví do léta. Pøistìhuje se
k nám ze Dvora Králové, roèní mladý samec s dobrým pùvodem a samice
bude z Ruska, moskevské zoo – a bude o rok mladší, mìla by se právì
narodit. Oba mají ještì pøedky blízké pøírodì a nejsou to žádní køíženci,
kteøí se dnes èasto mezi sibiøskými tygry v zoologických zahradách
vyskytují. Pravý tygr ussurijský.

Pokud by mìli pozdìji mláïata, u nás by s rodièi dlouho nezùstala,
stìhovala by se zase do jiné zoo.

Rozlehlý výbìh bude mít sklenìné prùhledy, je to milé zvláštì pro dìti,
ale i dospìlí ocení možnost podívat se na zvíøata »zblízka« a bez møíží,
skoro si na nì »sáhnout«. Pøekvapením je ještì nízká zeï v dolní èásti
výbìhu tygrù, která nám sahá do pasu. Když se ptáme, zda i tady bude
oddìlující sklo, dozvídáme se, že nikoli. Pod zdí na stranì u tygrù bude
jezírko s vodou. Tygøi sice plavat umìjí, ale vyskoèit z vody a dostat se na
zeï prý nezvládnou. Ani kdyby se domluvili a stoupli by si kamarádovi na
ramena. Navíc tam bude ještì pøevis ve zdi a bezpeènostní zábrany. 

A v zimì bude jezírko proteplováno, aby nezamrzlo. To všechno prý
okoukali v zoo v Lipsku – pracovníci naší zoo právì tam hledali inspiraci,
a to pøímo na místì. Místní ošetøovatelé vyhnali tygry z výbìhu a naši
odborníci si všechno prohlédli zblízka. No, pohled do tygøího svìta bude
z tohoto místa úchvatný a možná to skoro pùjde, podat si s tygøíky packu.

A kdyby vypnuli proud a jezírko by zamrzlo? Tak je zavøeme do ubikace,
nebojte, dají si øíct. Tygr je velká koèka, nauèí se, zavoláte a oni pøijdou.
Staèí bouchnout dvíøky a už bìží. 

Tuhle praxi jsem získal právì v pražské zoo, kde jsem dìlal na šelminci,
tenkrát se mu øíkalo lvinec. Stará budova, která už dnes neexistuje a tam
jsem pracoval jako patnáctiletý klu. Bylo to moje první pracovištì, kam
jsem pøišel a zaèal se starat o tygry a lvy, øíká Roman Kössl.

Jedna vìc je, co dokážou zvíøata, tuhle zkušenost sbírají odborníci léta
ve všech zoo, jaké zábrany jsou nutné, odkud je ještì možné utéct a co už
zvíøata nevykoumají a nesvedou. Ale druhá vìc jsou zlobiví návštìvníci.
Když neuteèe tygr, ještì dobøe jim mùže spadnout do výbìhu neposedné
dítko èi výrostek. Je potøeba dávat pozor na obou stranách výbìhù. 

Terária pro plazy
V pavilónu se právì èiní malíøi, veselá teplá oranžová barva a u hadù bude
vymalováno. Terária pro plazy a želvy. Lidé budou chodit vnitøkem
pavilónu a nahlížet do terárií, která budou zakryta zvenku makrolonem.
Ale aby jim v zoo vylepšili už tak luxusní životní podmínky, na teplé
mìsíce se terária odkryjí a dovnitø bude proudit vzduch a pøímo svítit jižní
sluníèko – tím se prodlouží letní sezóna. Naši plazi, plazi z jihu Evropy,

želvy z jižní Evropy a želvy stepní. Bahenní želvy žijí ještì i na Slovensku,
Maïarsku a Rakousku, tady budou mít k dispozici hluboký bazének, aby
u dna mohly zimovat v nezámrzné hloubce.

Stepní zvíøata Euroasie
Vedle tygrù narazíte na výbìh pro sysly, dostanou malé golfové høištì, na
nich prý bydlí moc rádi. Malá letištì, travnatá høištì, vyhovuje jim seèená
krátká tráva. Malé stepní lišky, ze støední Asie až východní Evropy. Stáj
pro perské gazely – stepní až polopouštní malé gazely, potøebují hodnì
sucha a tepla, proto je jejich výbìh obrácen na jih, povrch pískový, aby
rychle vysychal. 

Byli jsme se podívat v prostoru travnatých stepí, kde v Uzbekistánu žijí,
vypráví náš prùvodce, obrovská rezervace Kyzylkum (v pøekladu Èervená
pouš�), vidìli jsme je hodnì zdálky, jsou v pøírodì velmi plaché. 

Tímhle novinky po sedmi letech výstavby v areálu konèí?
Já si myslím, že ne, usmívá se RNDr. Kössl, protože ještì máme hodnì
možností pøímo v rámci areálu. I když se už nebudeme rozšiøovat za
hranice souèasné zoo, novinek ještì bude pøibývat. V návaznosti na tuto
stavbu chystáme nový výbìh pro vlky, protože momentálnì máme v zoo
jen dvì samice. S nimi pøestìhujeme i rysy a na místì tìch dvou starých
výbìhù, které opustí, máme v plánu pavilon vìnovaný vodì. Rùzná
akvária, terária, paludária, bažinária – to asi nebude hned, bude to dražší
akce, ale plánovat a projektovat ji už mùžeme. Další z možností rozvoje
je prostor velkého výbìhu s osly, který mùžeme renovovat a také v dalších
èástech zoo bude možné leccos vylepšit. 

Losí chlapeèek Brutus
V nejzazším koutì u losa Brutuse naopak nechce zoo nic stavìt, je tam
hezký kus pøírodního bøehu rybníka, pøipomíná trochu lužní les. V zoo
pøemýšlejí, jak to místo citlivì využít, na jaøe nádhernì kvete a je to taková
pøíjemná divoèina. Mladému losovi budou dva roky a k nám pøišel
prostøednictvím pražské zoo, ale narodil se a žil v jejich stanici v Dolním
Dobøejovì na Èeské Sibiøi. Místní klima totiž prospívá zvíøatùm jako losi,
nebo konì pøevalského, které potøebují aklimatizaci a jsou zvyklí na
podobné podmínky v chladnìjších stepích, takže se zde umis�ují i chovné
skupiny.

Brutus dostane èasem dvì samièky, už jsou vybrané, zatím je v zoo znají
pouze z fotografií. Vždycky je dobré, když jsou holky mladší, zoologické
zahrady takhle mezi sebou èasto poøádají seznamku. U stáje má Brutus
i malý dvoreèek, kde mùže být pozdìji v klidu oddìlena samice
s mládìtem nebo naopak tam dostane azyl samec. Protože výbìhem
protéká pøítok do Munického rybníka, má Brutus výhodu, že se mùže
vodou brodit, což mají losi rádi, chodí pøes náhon, na druhé stranì ho bude
lákat seník. Nicménì losi jsou listožravci, žerou listí, kùru ze stromù,
jehlièí... Jejich výživa je složitá – nicménì dnes už jednoduchá! 

My se døív uèili vyvážit obsah sušeného listí a kùry do jejich krmiva,
dostane se nám vysvìtlení od odborníka, ale dnes už všechno øešíme
granulemi. Øíká se tomu listožravecká smìs, listí, které má k dispozici ze
stromù a jinak dostává k okusu vrbu. Je to zvíøe náchylné na zažívací
problémy, proto prosíme návštìvníky, aby mu nic nedávali, jakýkoli
pamlsek, rohlík, cokoli, by mu udìlalo velmi zle a je to velmi nebezpeèné.
Obdivujeme malé bobky, výsledek celého procesu kolobìhu potravy, a pan
Kössl si chválí, a øíká, že jsou velmi krásné, což opravdu jsou – jako od
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srnky, ale trochu vìtší italská smìs, což je dùkaz toho, že je Brutus
v naprostém poøádku. Žádný prùjem, jarní pohoda a moudrý profil
mladièkého losíka je úžasný. Losí postava je pøizpùsobena tomu, aby chodil
lesem mezi stromy, úzké tìlo, boky, a vysoké nohy do bažin.

Konec – zvonec
Tím jsme se octli v koncích – zoo konèí plotem a Brutus má poslední dobrou
adresu obyvatel zoo Ohrada. Vracíme se romantickou cestou pøes mùstek
s výhledem na rybník. Èasem se sem možná ještì pøestìhují jeøábi popelaví.

Zkrátka v zoo najdete rùzná zákoutí. Plná ruchu, dìtských her, oslího
hýkání, ale i ticha a zadumanosti, a pravda je, že je krásná v každé roèní
dobì. RNDr. Roman Kössl pracuje v zoo od roku 2000, i když už pøedtím
tady pùsobil jako student a mùžeme mu jen závidìt, že se tak ocitl uprostøed
hezké etapy, kdy naše zoo vybojovala tìžký útlum v 70. letech a existenèní
nejistotu. Dobøe, že si ji Jihoèeský kraj jako blízký zøizovatel chrání a že se
dnes mùže smìle srovnávat se zahradami nejen u nás, ale i v zahranièí. 

Pøejme tedy zoo Hluboká zdravé a spokojené budoucí nové nájemníky
a nadšené návštìvníky, kteøí budou zoo obdivovat, podporovat a hlavnì se
budou chovat ukáznìnì a nebudou zvíøátkùm škodit. A všem dohromady
hodnì radosti a pohody na bøehu rybníka.

Nové webové stránky www. zoohluboka.cz

ZOO Ohrada – Velká prosba!!!!

Za zapùjèení fotografie z roku 1963 
velmi dìkujeme panu Turkovi! 

Pokud i vy vlastníte fotografie poøízené v areálu zoo Ohrada
nìkdy z let 1945 – 1970, prosíme dejte vìdìt 

na tel. 775 622 006. Vedení Zoo by velmi uvítalo možnost si
je okopírovat a dokumentovat tak minulost 

naší zoo z více zdrojù. Možná bude výstava... Za rok totiž
oslaví ZOO Ohrada už své 75. narozeniny!!

Václav Chaloupek

maluje obrazy...

Ano, ten který ochoèuje
zvíøátka a natáèí s nimi
veèerníèky s Vydrýskem
a medvìdy a liškou...

Nejen redaktor, režisér,
scénárista, milovník pøírody
a zvíøat – ale pùvodním
povolání uèitel kreslení.

A že zvíøata malovat umí se
pøesvìdèíte v Ohradském
muzeu. Jako ten, kdo se o nì
dennì stará, je umí vystihnout
vìrnì a s láskou.

Pøijïte se podívat!

Otevírací doba

Lovecký zámek
Ohrada

duben – kvìten: 9:00 - 18:00
èerven: 9:00 - 19:00

èervenec – srpen: 9:00 - 19:00
záøí: 9:00 - 18:00
øíjen: 9:00 - 17:00

Otevøeno je každý den vèetnì pondìlí !
Vstupné

Dospìlí – 90 Kè
Dìti (6 – 15) – 50 Kè

Studenti, dùchodci – 60 Kè
Rodinné (2+2) – 230 Kè

Pozn.: od 22. 4. 2011 spoleèné vstupné se ZOO Ohrada !

KONÌ VONDROV 

JTJ HOLIDAY HORSES CLUB

pøejí dìtem k jejich svátku – MDD 

– vše nejlepší 

a srdeènì je zvou na tradièní

DEN DÌTÍ V SEDLE
1.6. 2013 v 16 hod. ve dvoøe Vondrov.

Projížïky na koních a ponících, 

ukázky èinnosti Sboru dobrovolných hasièù

z Hluboké, soutìže, pøekvapení, obèerstvení.

I letos bude »vstupenkou« na naši akci
namalovaný obrázek konì.

TÌŠÍME  SE  NA  VÁS!

Svìtový den pro férové lidi

Dobrý den, 
rádi bychom Vás informovali o konání již tøetího roèníku happeningu
Férová snídanì ve vašem mìstì. Tento veøejný nekomerèní piknik se
uskuteèní 11. kvìtna 2013. V Hluboké nad Vltavou probìhne v parku
zámku Hluboká naproti Alšovy jihoèeské galerie, a to od 10:00 hodin.
Na akci se sejdou pøíznivci fair
trade, aby spoleènì posnídali na
veøejném místì fairtradové a lokální
potraviny a vyjádøili tak podporu
produktùm, pøi jejichž výrobì
nebyla porušována lidská práva,
poškozováno životní prostøedí èi zneužita dìtská práce.

Pøipojí se tak ke statisícùm lidí po celém svìtì, kteøí tento den slaví
Svìtový den pro fair trade. 

Úèastníci si sami pøinesou
fairtradové potraviny jako kakao,
kávu, èaj, ale napøíklad i domácí
chleba upeèený z místní mouky.
»Hlavním tématem letošní
snídanì je fair trade v
každodenní životì. Chceme
upozornit na to, že podpoøit lidi,
kteøí pro nás pìstují kakao nebo
kávu, mùžeme každý den,« uvedl
Stanislav Komínek z neziskové organizace NaZemi, která akci
zastøešuje.
»Zatímco v roce 2011 snídali produkty se známkou Fairtrade
a potraviny z lokální produkce lidé ve 41 èeských a moravských
mìstech, v loòském roce se jejich poèet zvýšil již na 57,« doplnil
k pøedešlým roèníkùm Komínek.

Podrobné informace k letošní snídani jsou prùbìžnì aktualizovány na
webových stránkách www.ferovasnidane.cz.

Rostoucí zájem o produkty fair trade v Èeské republice je patrný
rovnìž z nárùstu maloobchodního obratu. Ten v roce 2011 dosáhl výše
92 milionù korun, což je o 15 % více než v roce 2010. Výsledky za rok
2012 budou známy na poèátku kvìtna.

Nevládní nezisková organizace Na Zemi prosazuje globální
rozvojové vzdìlávání do škol i mimo nì, zasazuje se o odpovìdnost
firem v oblasti jejich dodavatelského øetìzce a propaguje fair trade jako
úèinnou podporu chudým pìstitelùm a øemeslníkùm ze zemí
globálního Jihu.

Co je fair trade?
Fair trade je zpùsob obchodu dávající drobným pìstitelùm,
øemeslníkùm i zamìstnancùm z tzv. rozvojových zemí pøíležitost uživit
se vlastní prací za dùstojných podmínek. Pokud si èeský spotøebitel
koupí fairtradový výrobek, má jistotu, že za ním nestojí napøíklad
zneužívání dìtské práce, nelidské pracovní podmínky, èi devastace
životního prostøedí. Svìtový den pro fair trade se v ÈR slaví již
desátým rokem, férovì snídat se bude potøetí. Více na
www.fairtrade.cz. Gabriela Štìpánková
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Nová nauèná stezka hlubockým parkem
Èeskobudìjovické pracovištì Národního
památkového ústavu pøipravilo na podnìt
Správy státního zámku Hluboká a ve spolupráci
s Agenturou ochrany pøírody a krajiny Èeské
republiky novou nauènou stezku zámeckým
parkem v Hluboké nad Vltavou. Slavnostní
otevøení nauèné stezky probìhlo ve støedu
10. dubna 2013 dopoledne za úèasti øeditele
NPÚ ÚOP v È. Budìjovicích Ing. Vlastislava
Ourody Ph.D., autorù, hostù a zástupcù médií.
Na podnìt správy Státního zámku Hluboká
pøipravili specialisté Územního odborného
pracovištì v Èeských Budìjovicích nauènou
stezku zámeckým parkem v Hluboké nad
Vltavou. Nauèná stezka má deset zastavení.
Návštìvníkùm budou pøedstaveny zajímavosti
z historie a souèasnosti krajináøského parku i
kulturní krajiny Hlubocka, øíká jeden z autorù
stezky Marek Ehrlich a pokraèuje: Vìtšina
návštìvníkù si prohlédne zámek a pøilehlé
pravidelné zahrady, málokdo ale tuší, že se
mùže procházet i po krajináøském parku
o výmìøe 50 hektarù, který patøí k nejcennìjším
v jižních Èechách.

Informaèní panely jsou doplnìny bohatou
obrazovou dokumentací, souèástí každého
panelu je orientaèní mapka s vyznaèením místa
zastavení. Trasa nauèné stezky je dlouhá zhruba
2,5 km a je fyzicky málo nároèná. S krátkou
objížïkou v závìru trasy je sjízdná i pro dìtské
koèárky.

Úvodní panel seznámí návštìvníky s historií
parku a zahrad na Hluboké, jeho souèástí je také
orientaèní mapa nauèné stezky. Zahranièní
návštìvník zde najde odkaz ke stažení
nìmeckých a anglických pøekladù kompletních
textù. Druhé a tøetí zastavení poskytuje
informace o zahradních úpravách Dolní a Horní

zahrady v bezprostøední blízkosti zámku.
Celkovou kompozici zámeckého parku
pøipomíná zastavení è. 4. Park situovaný na
návrší poskytuje malebné výhledy na parkovou
krajinu pod Hlubokou. S vyhlídkami
návštìvníky seznámí informaèní panel è. 5.
Šesté zastavení pøibližuje život a èinnost
schwarzenberského zahradníka Rudolfa Wáchy,
podle jehož návrhù byl založený i mìstský park
Na Sadech v Èeských Budìjovicích.

Informaèní panely è. 7 a è. 9 vznikly ve
spolupráci s krajským støediskem Agentury
ochrany pøírody a krajiny ÈR a poskytují
informace o ptácích, rostlinách a hmyzu žijících
v zámeckém parku a jeho okolí. Èást zámeckého
parku je souèástí evropsky významné lokality
Hlubocké hráze. O osudu jezírka, které bylo
mnoho let bez vody, a které bylo opraveno
a znovu napuštìno až v roce 1997, informuje
panel è. 8. Zásobování zámku vodou øešila døíve
vodárna a vìžový vodojem, ze kterého jsou
dodnes zásobovány vodou fontány a jezírko
v zámeckém parku. Spoleènì s informacemi
o dnešním hotelu Štekl, kde byly pùvodnì
situovány byty knížecích úøedníkù, to pøibližuje
návštìvníkùm poslední panel è. 10.

Texty k nauèné stezce budou zveøejnìny
koncem dubna na internetové adrese
http://www.npu-cb.eu/naucna-stezka-hluboka.
Webové stránky NPÚ ÚOP CB najdete na
http://www.npu.cz/uop-cb/ a www.npu-cb.eu.
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Krása díky diamatùm – Kosmetika RRC Hluboká
Zrcadlo, øekni, kdo je v zemi zdejší nejhezèí a
nejkrásnìjší? Ne, nemá smysl se ptát, zrcadlo
stejnì neodpoví a my, aè nejsme zlé královny,
svùj obraz v zrcadle známe. A vìtšinou s ním
nejsme moc spokojené a uvažujeme, jak to
udìlat, aby zmizely první vrásky nebo jiná vada
na kráse. Jak to udìlat? Tøeba tak, že se vydáme
za milou a sympatickou odbornicí, kosmetièkou
Editou Pražákovou, která své služby dámám, ale
i pánùm, poskytuje v Beauty centru RRC
Hluboká.

Edito, existuje nìjaký univerzální recept na
krásnou tváø, krásnou ple�? Ne, neexistuje...
i když, možná, nejlepší recept je ten, že krása
vychází zevnitø. A to jak symbolicky, ve smyslu
vnitøní rovnováhy, pohody, tak ve smyslu
celkového zdraví organismu, jehož funkce jsou
samozøejmì propojené a každá porucha se
projeví i na pleti, na naší tváøi.

Stav organismu, vìk i další vlivy urèitì jsou na
naší tváøi vidìt. Jaké jsou vaše služby, co
mùžeme oèekávat? Poskytuji v podstatì
všechny standardní i nìkteré nadstandardní
kosmetické procedury, a� už je to èištìní pleti,
masáže, peeling, ošetøení problematické pleti,
líèení denní i slavnostní, líèím tøeba nevìsty v
jejich svatební den, dále napøíklad úpravy oboèí
a další kosmetické služby.

Zmínila jste i nadstandardní kosmetické
procedury. Jedna z nich je velmi zajímavá,
protože v jejím názvu jsou diamanty. Mùžete
nám ji pøiblížit? Ano, v rámci dermoprogramu
Aloramedica lifting I, který vytvoøila RNDr.
Radka Bartošová , poskytuji ošetøení pleti
metodou diamantové mikrodermabraze. Tato
metoda je vlastnì neinvazivním, ale opravdu
úèinným krokem k zlepšení stavu pleti. Je to
vlastnì mechanický peeling aplikaèními
koncovkami pokrytými diamantovou drtí rùzné
hrubosti, které »obrušují« vrchní vrstvièku kùže,
èistí a oživují ji. Zlepšuje se prokrvení kùže,
dochází ke stimulaci kolagenních a elastických
vláken. Výsledkem je hladší, svìží ple�,
zpevnìné kontury oblièeje, lepší tonus (ple� je
barevnì jednotnìjší), vrásky, povrchové
pigmentové skvrnky a póry se výraznì zjemòují.

Metoda nastartuje rùst nových, zdravých
a elastických kožních bunìk, odolných vùèi
vnìjším vlivùm. Vrátíme tak biologický èas
pokožky zpìt a zpomalíme její další stárnutí.

Jak dlouho procedura trvá a jak probíhá?
Trvá asi hodinu a pùl a je to vlastnì celý soubor
postupných krokù – od oèištìní pleti pøes
samotnou mikrodermabrazi až po zapracování
speciálního séra ultrazvukem, které aktivaci
tvorby nových bunìk podpoøí. Ošetøení má tøi
základní fáze, které by se mìly zopakovat po
dvou až tøech týdnech, pozdìji staèí ošetøení
jednou za dva až tøi mìsíce. I vzhledem k tomu
mám pro mikrodermabrazi vytvoøený bonusový
systém – pro pravidelná ošetøení platí nižší ceny
než pro jednorázové využití dermabraze.

Poskytujete tedy své služby nejen hotelovým
hostùm, ale i tøeba nám z Hluboké?
Samozøejmì, a klientky z Hluboké velmi vítám,
protože právì pravidelným ošetøováním pleti
mùžeme docílit toho, co je smyslem mých
služeb, a to je skuteènì krásná, pìstìná ple�.

K splnìní snu vìtšiny žen ( ale i mužù) nabízíte
i speciální ošetøení u nás ménì známou, ale
atraktivní kosmetickou øadou, že? Nejen
kosmetická øada, ale velmi promyšlený a opìt
musím øíci, že úèinný systém kosmetické péèe
francouzské znaèky Maria Galland. Péèe je
založena na odborném dermatologickém
principu, kdy celou proceduru provází
nìkolikafázová pøísnì protokolárnì vedená
kosmetická masáž. Ta je propojena s dùkladným
vyèištìním pleti a  protože masážní gely této
luxusní kosmetické znaèky obsahují èásteèky
botanického skvalenu, jež se masáží »rozbijí«,
tím zároveò docílíme peelingu. Po vpenetrování
úèinného kaviárového séra pøichází na øadu
ple�ová maska pøekrytá speciálními gázami a
zahøívací pìna, díky které se ple� otevírá a do
hloubky pøijímá úèinné látky. 

Zní to velmi lákavì. Když už budeme mít
vyhlazenou, omlazenou tváø, jak ji ještì
zvýraznit? Jaké jsou letošní trendy líèení pro
jaro a léto? Takovým asi nejzøetelnìjším
trendem jsou jarní, jemnì pastelové barvy
oèních stínù, celkovì takové pøirozené, 

nepøehnané líèení. Musím ale øíci, že takové to
trendy líèení nemám moc ráda, protože
nejdùležitìjší je vždycky individualita –
a osobitá krása, kterou by mìlo líèení
podtrhnout, zdùraznit – ne vytvoøit
unifikovanou tváø podle trendù. Spíš bych
pøipomnìla, že teï na jaøe je hodnì dùležité
používat lehké, hydrataèní krémy, aby se ple�
po zimì, kdy používáme krémy spíš výživnìjší,
mastnìjší, odlehèila a získala dostatek
hydratace.

Pokud za vámi nìkdo pøijde, že potøebuje
poradit s líèením, poradíte mu? Velmi ráda,
poradenství je samozøejmou souèástí
vizážistiky,  jestli to mohu prozradit, tak své
rady doplòuji i nabídkou širokého spektra
dekorativní kosmetiky – ale také tøeba
detoxikaèních pøípravkù, to souvisí s tím, co
jsem øíkala na zaèátku, že pro krásnou tváø je
základem vnitøní harmonie organismu – a ta bez
proèištìní nebo dodání chybìjících látek není
možná.

Edito, dìkuji za rozhovor. Lucie Burianová

Vážení pøátelé, rádi bychom prostøednictvím Vašeho listu informovali
obèany Vašeho mìsta, že už rok si mohou
naladit jedineèný televizní program
regionalnitelevize.cz, který se specializuje na
regionální zpravodajství z moravských,
èeských a slezských regionù a jejich
propagaci v cestovním ruchu. Jedná se o
unikátní projekt propojující a propagující
èeské regiony mezi sebou, dávající prostor
všem mìstùm a obcím v ÈR. V programu
nechybí ani regionální dokumenty èi tipy na
výlety.  Jak nás obèané naladí? 
1. Na satelitu Astra 23,5°východnì, na
frekvenci 12 168 MHz, polarizace vertikální,
Symbol rate 27 500, FEC 3/4. Program není
kódován a je možné jej sledovat i bez karty
Skylink èi Cs link. 

2. V kabelových sítích vèetnì UPC a v sítích IPTV (tam, kde nemají náš
program zaøazen, jej rádi na základì
podnìtù zákazníkù zaøadí, nebo� je
zdarma) 3. Ve vybraných regionech
vysíláme v rámci digitálního pozemního
vysílání (Èeské Budìjovice, Plzeò,
Pøíbram, Liberec, Jablonec n.Nisou, Praha
a støední Èechy)
4. Jako jedinou èeskou televizi nás mùžete
sledovat i na platformì YouTube live

Tento televizní program, nevytváøí kauzy,
ale snaží se dokumentovat život v èeských
regionech a zejména prezentovat to krásné,
co naše regiony nabízí. 

Vaše Regionální televize CZ s.r.o.
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Povídání o èasech, kdy benzín vonìl ricinovým olejem
Když už tak vzpomínáme na 60. narozeniny

závodního okruhu kolem Hluboké, a když už zase

pøišel kvìten – a s ním pravidelná, parádní

a nostalgická jízda veteránù z Køivonosky – sedli

jsme si k jednomu stolu s panem Vladislavem

Prokešem a MUDr. Vìnceslavem Èerným. 

A vzpomínali, jaké to bylo, když motorky kolem

Hluboké prohánìli miláèci celého národa, tøeba

Franta Š�astný, a když na Hlubokou pøijelo fandit

30 000 lidí.

Pan Prokeš je chodící encyklopedie

motoristických vìdomostí, nicménì Dr. Èerný má

neménì velkou zásluhu – o všem, co se dotýká

jihoèeského motorismu, napsal s panem Janem

Vítovcem knihu, která vyjde na podzim.

Èím to, že pøedváleèná a pováleèná generace aut
a motorek je ještì dnes lidmi milována a obdivována?
A proè tehdy všichni lidi chodili na závody a jásali
a fandili? Protože doba je jiná. Tehdy byly motorky
pøístupnìjší lidem. I lidi, kteøí nemìli peníze, mìli
motorku. A když už vùbec nemìli nic, a chtìli závodit,
tak jim pomohl Svazarm. Dnes hrají v soutìžích roli
pouze peníze a ta atmosféra tehdy, jako v 50. letech,
jak jsem tak mohl zjistit, nebyla nikde v Evropì. Jenom
u nás, øíká MUDr. Èerný. A jak to? To nevím. Trošku
se tomu podobalo pováleèné Španìlsko, ale jenom
trošku. Ani v Nìmecku nemìli takové závody. 

Tady u nás to byl prostì fenomén, který nikde jinde
nebyl, a táhly se za ním obrovské davy lidí, všem se to
líbilo. Mìli jsme motorky a mìli jsme jezdce, a hlavnì,
ti lidé to dìlali zadarmo a s nadšením.

Za první republiky jsme byli stát, který mìl vysoce
rozvinutý prùmysl, øíká pan Prokeš. Žili tady šikovní
lidé a byli to machøi, dokázali udìlat neskuteèný vìci.
A jejich synové, jejich nástupci, to po nich zdìdili, tu
šikovnost, øemeslo. Pozdìji po 48 roce sice nastala
doba, že se závodùm musela vymyslet nìjaká
ideologická náplò, tøeba nìjaké výroèí, revoluce, nebo
založení strany, to se muselo pøipsat do programu.
Když jsme chtìli udìlat krásnou jízdu s veterány po
budìjovickém námìstí, musel to schválit krajský
Svazarm a taky Lanovka (bývalé sídlo Stb) – a napsali
nám, že si nepøejí, aby se tam objevila zahranièní
váleèná technika – západní. Tak to jsme zažili, ano. Ale
sportovní duch tìch okruhù a závodù a vùbec koníèek
a obdiv ke krásným strojùm tam samozøejmì byl
hlavní.

Mùžete srovnat dobu minulou a dnešní, právì podle
atmosféry kolem motocyklového okruhu na Hluboké?
Doba byla taková, že bylo po válce, øíká pan Prokeš.
Lidi byli z války unavení, prožili obavy, mnoho jich
pøišlo o pøíbuzné, známé, zažili nìjaké útrapy. Ale na
druhou stranu pøišla euforie, radost z konce špatné
doby – a potøebovali se odreagovat. Pravda také je, že
se u nás v Èechách jezdily závody už za 1. republiky
a naši jezdci byli špièkoví, jezdili všecko a jezdily se
špièkové závody. Naši byli úžasní napøíklad
v šestidenní.

Kolem 50. let se zmìnila politická situace, Klema
øekl, že se právì vrátil z Hradu a zaèala jiná doba. Pro
nìkoho pak byl sport jednou z možností, jak se vìnovat
nìèemu smysluplnému a nezabývat se tím, co nešlo
zmìnit. Samozøejmì se o tenhle sport zajímali nejvíc
lidé, kteøí k nìmu mìli blízko. Pøed válkou závodili, za
války nemohli, vrátili se ke svým láskám, motorkám,
a hurá na to!

Foto Jan Pirgl: pan Prokeš vlevo, MUDr. Èerný

Nejhorší bylo, že nebylo na èem závodit. Pøedváleèné motocykly byly špièkové, ale tìch bylo
pár. Takže se upravovaly všelijaké zetky, manety, dokonce stopìtadvacítky dékávky (motorky
znaèky DKW), což byla tenkrát nìmecká výroba – a špièkový motocykl! Není tajemství, že
ji tehdy naše Zetka – já nechci øíct: okopírovala – ale našla na ní výhodné konstruktérské
prvky – a ty použila. Tehdy jaksi nebylo zvykem respektovat autorská práva, a tak se s licencí
nebo bez ní rùzným zpùsobem vyrábìly motorky i jinde. Takže Rusové ji uvedli pod názvem
Moskva, ti to sekali jako váleènou reparaci, v Americe vyrábìla firma Harley Davidson
motorku zn. Indián, Poláci ji dìlali, zkrátka kdekdo. A tak i ty zetky se nìjakým zpùsobem
upravovaly a jezdily se s nimi závody.

Postupem èasu pak už byly firmy bohatší, úspìšnìjší, mìly svá vlastní vývojová oddìlení –
jak naše Jawa, tak Zetka, v nich špièkové konstruktéry a výroba navazovala na rùzné závodní
motocykly pøedváleèné. Zaèaly ètyøtakty – s nimi závodil legendární Franta Š�astný,
a dvouválce, tam zase excelovali Václav Parus, Gustav Havel, závodili Franta Bartoš, Josef
Sloup, Jaroslav Žípek, Karel Bojer nebo Stanislav Malina... 

To byli profesionální jezdci? Pøesnì tak! To byli machøi! Ti, co vrèeli takové ty stopadesátky
pøedìlané zetky, to byli amatéøi, samozøejmì nadšení, i obyèejní kluci chtìli závodit.

A my mìli na Hluboké závodní okruh! Pro mladší roèníky neuvìøitelná zpráva.
Dochoval se i krásný plán tratì, architekt Budínský tehdejší motocyklový okruh navrhoval.
Musel navrhnout start, okruh tratì, cíl, pøechody, vše prošlo pøedbìžným schvalovacím
øízením, pak pøišla komise, okruh prošla a projela, muselo se to oficiálnì schválit. Škoda je,
že nedávno zemøel Tonda Benešù, který ty dìdky z komise po okruhu tehdy v otevøeném
mercedesu vozil, mohl by povyprávìt.

Hlubocký okruh tady vznikl v roce 53 za vaší pøímé úèasti, pane Prokeši?
Ne, to jsem byl ještì mladej chlapec. Tady se toho ujali lidé, kteøí se motorismu vìnovali už
pøed válkou, a když po válce zjistili, že to nejde dìlat jinak, než pøes Svazarm, tak vstoupili
do Svazarmu a zaèali organizovat. Tøeba Pepík Bárta, ten mìl generální zastoupení aerovek
pro Jižní Èechy, Jan Krba dìlal technickou pøejímku, Karel Trost, Ferda Èerný, Honza Vanìk,
... (V seriálu, který pøipravil MUDr. Èerný a nacházíte ho ve Zpravodaji, objevíte v
závìreèném dílu tìch jmen víc. Bez poøadatelského sboru by se samozøejmì závody nekonaly
vùbec, a budiž jim za to dík.)

Bylo to takhle, vysvìtluje MUDr. Èerný. Budìjovice mìly pøedevším jihoèeskou soutìž, ale
nemìly žádný okruh, což bylo pro jihoèeský autoklub velké mínus. Tak se všichni vrhli na
okruh s názvem Dva mosty, jezdil se u Písku, skrz Temešvár a Podolsko. Jenže to bylo dost
daleko od Budìjovic a závod nemìl odpovídající zázemí, Písek byl odtud 10 kilometrù, na
místì sotva pár chalup. A navíc ten okruh patøil více píseckým. A když se zaèala stavìt Orlická
pøehrada, v roce 54, bylo jasné, že ten krásný øetìzový most, pøes který se jezdilo a který
postavila firma Vojtìcha Lanny, pùjde pod vodu. Byl sice vyhlášen za technickou památku,
ale to až poté, co byl zájem o odkoupení ze zahranièí. Bojovalo se o jeho záchranu, ale
všechno trvalo dlouho a nakonec se zèásti rozebíral pod vodou až na poèátku šedesátých let.
Na dlouho ho pak uložili, a teprve po letech (1973) u Stadlece postavili znovu pøes øeku
Lužnici. Dost toho taky chybìlo, nìkteré èásti se ztratily a musely se dodìlávat podle starých
nákresù. 

Místní ještì dnes vzpomínají, že když je v Orlíku málo vody, jsou tam zbytky konstrukce
ještì vidìt. Tím tedy okruh Dva mosty zanikl a hledalo se jiné místo. Ale chcete-li se vydat na
krásnou procházku, mùžete. Okruh je celý zachován, akorát most je jenom jeden.
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Nikde okolo Budìjovic nic vhodného nebylo, tak tedy Hluboká! Tehdy
ještì nebyla cesta kolem Lepšovny pøes park hotová, tak se jezdilo mìstem
– od kostela, pøes mìsto kolem dnešního Parkhotelu na Munickou
køižovatku a zpátky. To se jelo dva roky. Až když byla dokonèena cesta
pøes Lepšovnu na Fidelák, jezdilo se tudy. 

Návštìvnost závodu tehdy bývala asi velká? Obrovská! 30 tisíc lidí
pøijelo! Tra� byla obležená, hlava na hlavì. V hospodì nebylo k dostání
vùbec nic. To nebyli hluboètí a budìjoviètí. Zdaleka lidi pøijíždìli,
Strakoniètí, Plzeòští, Pražáci, všechno to sem táhlo.

V tìch prvních závodech tady jezdil i motocykl Hurikán,
dvìstìpadesátka! Už tehdy! Úžasnì moderní stroj, zadní teleskopy, pøední
teleskopy, za vzor mu stál americký motocykl Excelsior, to byla motorka
jako zvon. Hurikán jezdil a zkonstruoval Vladislav Vlk
s Františkem Dvoøákem. Vlk jezdil už pøed válkou a dobøe,
vyhrával, dokázal ho porazit málokdo, snad jen Vitvar.
On se narodil na Ukrajinì a byl takovej dravej, ten se nedal
– a po válce dokázal prosadit svoji konstrukci, a na
Hurikánu pracoval právì tady v Budìjovicích. I když pak
pozdìji vše skonèilo naprosto malosériovou výrobou, pár
motorek se udìlalo. (Unikátní sportovní motocykly èeskoslovenského
závodníka Vladislava Vlka, které byly vyrobeny tìsnì v pováleèných letech
v nìkolika prototypech, byly nadèasovì moderní. Mohly se stát doslova
„bombou“ v motocyklovém svìtì. Zùstaly však pouhou ukázkou
konstruktérské invence svého tvùrce a èeskoslovenské motocyklové
školy…) Pøiznejme si jednu vìc, tehdy tady byly jen dvì továrny na
motorky a ty si nenechaly foukat do programu. Hurikánù bylo vyrobeno,
jak jsem se dopátral, sedm kusù a øíká se, že zhruba osm – deset sad bylo
pøipraveno na další stroje uspoøádané v bednách. To byly odlitky, ještì
nekompletní, neobrobené, ale pravda je, že se po nich slehla zem, to šlo do
šrotu, je to pryè. Škoda. Originál Hurikán, jediný, má Franta Štìch a tøi
Hoš�álek ve svém muzeu.

Kolik motocyklových okruhù tehdy v Èesku bylo? Hodnì, v roce 56 se
jich jelo 80. Na každém plácku, kde to šlo. V každém mìstì, kde byly
vhodné cesty. Ale tìch opravdových, pìkných, tìch nebylo moc. Deset,
dvacet. Spousta jich zanikla. To je tak, jak zanikají generace, tak s každou
generací nìco odchází. To byla vždycky nìjaká sorta lidí, kterou
nìco zajímá, nìco je baví a drží, sdružuje – a pak s vìkem,
nemocí, okolnostmi, dobou, to odezní a je vymalováno.

A byl náš hlubocký okruh významný? V zaèátku to byl místní
okruh, protože tehdy platilo, že èím delší okruh, tím lepší. Okruh,
který mìl 2, 8 km, nemohl být nikdy významný. Ale ten v poøadí
druhý okruh, který mìl pøes pìt kilometrù – to už mohl být okruh
mistrovský! Takže se zaèaly jezdit oblastní pøebory a vzhledem k tomu, že
do naší oblasti spadal støed Prahy, tak jsme tady mìli celou špièku. Èili
celou jawu a celou èízu. Celé tovární týmy tady soutìžily! Startovní listiny
byly plné známých jmen. 

Až naposled se udìlalo mistrovství republiky (1960) – a tím to zvadlo.
Nikde jsme se nedopátrali proè. Tady Láïa ví, já to tuším, že nebyly
peníze, ale pøesto do toho zákulisí nikdo moc nevidìl. Až
do roku 62 se Hluboká objevovala v motoristickém
kalendáøi, ale pak se vždycky aktuálnì objevilo Hluboká
nad Vltavou, závod odvolán, a konec...

V pozadí nebyly ani tak peníze, øíká pan Prokeš, jako
zaèaly tøenice. Já budu øeditel, ty nebudeš øeditel, já tomu
budu velet, ty nebudeš! Prostì skupina lidí – všichni
chtìli být prezidenti a dopadlo to nakonec tak, že o ten
závod, o peníze na nìj, nikdo nebojoval. Pøitom se pro
nìj na Hluboké tehdy stavìl nový okruh, míøil až ke
sme�áku – silnièní spojka z Hluboké k Týnu mezi
rybníky Malým a Velkým Hvìzdáøem – ta trasa mìla
patøit k nejvìtšímu okruhu, který se tady bohužel už
nikdy nejel.

Zeptám se – bylo by možné, aby se ten okruh tady ještì
nìkdy závodnì jel? Ne!!! To by nebylo možné. Dneska
jsou bezpeènostní pøedpisy tak našponované, že to nejde,
to už si nikdo nevezme na svìdomí. Tady se jezdil
uzavøený závodní okruh. Protože tehdy na uzavøeném
okruhu stroje èíslo (SPZ) nemìly. Tam byly úplnì jiné
propozice. Pokud bychom hlubocký okruh projeli znovu, pak jen jako
veteráni, kteøí mají èíslo a pojistku. Anebo by se musel okruh na pùl

nás mohla udìlat... Dneska se jezdí ve formì tzv. Jízdy pravidelnosti – po
stopách historických závodních okruhù (JPHZM = Jízda pravidelnosti
historických závodních motocyklù). Ale když se na nì pøijedete podívat,
zjistíte, že to není žádná pomalá dìdeèkovská jízda. Je to pøíšerná palba –
a jede se na úzkých silnièkách v lese, ve mìstì, jako pøed padesáti lety. 

Já si dovolím Sláveèka doplnit, vloží se do øeèi pan Prokeš. Ti dìdkové,
ti nejedou závody, oni jedou o život. Nasadí pøilbu a brejle, zrudne jim
oèní pozadí a závodìjí jak o velkou cenu. Dneska je vtip v tom, že
motorky 30 let staré patøí již mezi historická vozidla. Èili 83. rok vèetnì
– a tehdy nadupané motorky – jsou dneska historik. To byly motorky,
o kterých se nám dneska nezdá. To jsou japonský dvìstìpadesátky, které
jedou svých 250 km v hodinì, naprosto moderní stroje!

Takže kdyby byla snaha politické garnitury – náš okruh zase povolit –
pak ano, ale v rámci historikù. Ta iniciativa bohužel nemùže pøijít
od nás, kdepak, to by se nám ti nahoøe vysmáli, a dali nám studený
obklad na hlavu. Jooo, ale kdyby to pak mìlo úspìch... ti by byli
pyšní...

My takhle jezdíme se Sláveèkem 2 x roènì na schùzi svazu
závodníkù veteránù. Pøijedeme na nejvìtší kolokvium dìdkù
a všichni tam pláèou, jak to bývávalo fajn. Organizace stále

funguje, ale vìtší aktivita by se hodila... nemyslíme na úplné obnovení
závodního okruhu, to ne, ale dneska jdou do módy retro okruhy – jezdí se
vzpomínkový Pohár pøírodních okruhù.

Jak vy jste se, pane doktore, k psaní knížky a vùbec k tìm motorkám
a autíèkùm dostal? To vypadá na celoživotní lásku.
Já to na nìj prásknu, nedá si vzít slovo pan Prokeš. On si ještì jako malý
chlapec osobnì dopisoval s Frantou Š�astným a posílal mu malùvky
motorek, protože je miloval. A prostì mu to zùstalo. 

A jezdil jste na nich? Na motorkách jsem závodnì nikdy nejezdil, to bych
tu nebyl, to bych byl mrtvej. Nikdy jsem ani motorku nemìl, obèas jsem
si na ni sedl a umím se rozjet a zastavit. Závod jsem jel jednou v životì
a Martin Smrž mi pak øekl, že to byl pro nìj zážitek, ale že ho nezažil, ale
utrpìl. Ale já to mám tak: ti dìdci závodí a já o tom píšu. Tím jsem jakž
takž potøebnej, oni to berou a já jsem mezi nima rád. Že o tom nìco napíšu
jsem si øíkal už pøed tøiceti lety... Ale nepsal jsem to sám, to bych nezvládl.

Mìl jsem na starosti závody od tøicátých do sedmdesátých let, další
zpracoval motocyklový historik a hlasatel Grand Prix v Brnì Honza
Vítovec z Budìjic. 

Ono to není Sláveèku o tom, že nemáš èas na psaní, tvrdí pan
Prokeš. Ono je to hlavnì o tom, že se dokumenty bohužel
nedochovaly. Když èlovìk bydlel v malé chaloupce, tøeba tady
v židovské ètvrti, a když tu chaloupku potom nìkdo rušil a šel do

paneláku, tak co nepotøeboval, prostì vyhodil nebo znièil. Takže se nic
nedochovalo, a nejen mezi lidmi, vùbec, navštívili jsme archivy, nic.
O okruhu se moc nepsalo ani v novinách, leda když se na startu objevil
význaèný politik. 

A tak jsme chodili po lidech, kteøí se tomu tehdy doopravdy vìnovali,
ptali se, kdo si co pamatuje, kdo si náhodou schoval program, vstupenku.

Samotní závodníci nemají nic. Ti pøijeli, závodili,
odjeli... Spíš jsem šel dùm od domu podél okruhu,
øíká dr. Èerný. A obèas jsem na nìco narazil. Na
starou paní, která povídala, no, jo, já mám po starým
nìco ve sklepì. Náhoda, štìstí, ale našla opravdu
pìkné vìci. Sbírání tìch materiálù od lidí jsem se
vìnoval posledních sedm let intenzivnì, ale pøitom už
jsem toho doma vìtšinu mìl. Hodnì mi pomohli staøí
závodníci, pamìtníci. Jak jsem sbíral, nacházel,
hledal ve starých èasopisech spíš tak nìjak nahodile
po celý život, protože mì to zajímá. Doplnit,
shromáždit, aby to bylo kompletní a navazovalo na
sebe, byl ve finále docela problém. 

Já zas zašel za hlubockými hasièi, vysvìtluje pan
Prokeš, zajímá je technika, mají kroniku dlouho do
minulosti, je to banda chlapù loupežníkù –
a najednou jsme od nich mìli startovní listinu
i s plánkem. Však jim opravuju støíkaèku, auta, a tak
byli hodní, hledali, až našli, moc nás potìšili. Jsou to
náhody a bez nich to nejde, pan Rùžièka, prima

chlap, našel nìco po tátovi v chalupì na pùdì na Fideláku. Další poklady
se našly v popelnici o železné nedìli.
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A kniha je hotová! Napsat tu knihu nám dalo zabrat, a dát ji definitivnì
do kupy ve finiši bylo nejtìžší. Musel jsem si na to vzít dovolenou a stejnì
jsme to loni nedotáhli až k tisku, nemìli jsme ani páru o tom, co všechno
to obnáší. Tak jsem to zarazil,  už jsem nemìl sílu otoèit pedálama. Tøikrát
jsme to pøepsali a teï už chybí opravdu jen to vytisknout. 

Finále je vždycky nejhorší, komentuje pan Prokeš a dodává: Kniha,
kterou píše Slávek, není jen o Hluboké, to jsou celé jižní Èechy, pozor!

Taky jsem to nedìlal jenom já, vysvìtluje autor. Dìlal ji se mnou nejen
tady Láïa, ale také pan Vítovec z Budìjic, který také píše do rùzných
èasopisù a jezdí komentovat Velkou cenu, to je jeho prestižní záležitost.
Protože všechny kraje, kromì západních Èech a nás, už svoji knihu na
téma historie motorismu vydaly. Ing. Karel Pelák vydal Plzeò s vùní
benzínu, je to krásná kniha, ale jsou to hlavnì fotky a nìjaké výsledkové
listiny, je to jenom Plzeò, Lochotínský okruh a Plzeòský trojúhelník. Celé
západní Èechy to nejsou. Karlovy Vary, Nepomuk, Kdynì... kdepak, to
ještì bude muset dát nìkdo dohromady...

Mùžeme být hrdí na krásnou motoristickou minulost Hluboké, oslavte
výroèí co nejlíp! My jsme rádi, že se tu nìco dìlo, a že to bylo kvalitní,
dobré, dokonalé. A kdybychom tím tøeba mladým ukázali, že se tady okruh
skuteènì jezdil – protože moc lidí mimo Hlubokou to neví, a pamìtníkùm
ty krásné èasy pøipomnìli, tak to má pro nás cenu, kterou si nikdo
nedovede pøedstavit.

Protože každý, kdo se o ty závody zajímá a nezažil je, tak je ochuzenej.
Ono se o tom mùže vyprávìt, ale když jste u toho nebyli, nevíte, o èem je
øeè. Zrovna tak jako nikomu nevysvìtlíte, jaké to je, vidìt jezdit Frantu
Š�astnýho, to mùžete v knize popisovat, jak chcete, ale ètenáø tu jízdu na
papíøe nevychutná.

Franta Š�astnej, já si ho pamatuju, když tady jel prvnì, vzpomíná
Ladislav Prokeš, mìl motocykl Norton a nazýval ho Bleskem. (No,
pøitakává doktor Èerný, to bylo období, kdy se nesmìlo jezdit na cizích
motorkách.) Nebo jednou na silnici pod Benešù zastavil, sundal motorku
z vozu, dal ji dohromady a na tom jel. Pamatuju, když už depo bylo dole
u rybníka na louce, a on nìjak èasovì nestíhal – a tak on a jeho mechanik
pan Lebeda pøitáhli na pøejímku technické komisi tu Jawu v dílech, a tak
ji položili na ten jejich stolek. A technická komise na to koukala a povídá,
no, to si snad nemyslíte, pane Š�astný, že s tímhle ještì dneska pojedete?
A on, jak byl huba nevymáchaná, povídá: Volové, to ještì budete koukat,
jak to pojede! Znal jsem se s ním osobnì, to byl expert!

Tady si dovolím pøidat historku, která trochu ozøejmí tu atmosféru tehdy,
øíká Dr. Èerný. Živým inventáøem na závodech byl závodník Arnold
Buchta z Veltrus. Jezdil na motocyklu Velocette, nic jiného nemìl
a najednou mu øekli, hochu na tom se už nesvezeš, opatøi si èeskou
motorku. Milý Arnold Buchta tedy vypiloval znak na nádrži a napsal si 

tam znaèku VAB. Když se jej u pøejímky ptali, co že to znamená, hrdì
odvìtil: Veltrusy, Arnold Buchta, vlastní konstrukce! A závodil. V depu
ale všichni vìdìli, že VAB ve skuteènosti znamená Velocette Arnolda
Buchty. Inu, nechybìl humor ani závodníkùm, ani technickým komisaøùm,
kteøí samozøejmì nebyli blbí a všelijaké pøejmenované hybridy poznali na
první pohled. A ti opravdu blbí se nadnášeli v pozadí pýchou, jak to tìm
hochùm pod jejich velením dobøe jde.    

Kdy oslava hlubockého okruhu na Hluboké probìhne? 
Bude co nejblíže tehdejšímu datu, závod se jel 19. záøí, tak v záøí. Rád
bych výroèí okruhu pojal jako pietní vzpomínku, pøemýšlí pan Prokeš, to
znamená, že bych sem pozval veterány a pøedstavil jejich stroje.
Pøedstavíme knihu, kterou Slávek Èerný se svým kolegou chystá do tisku.
Na Hluboké je ještì dost lidí, kteøí závody a všechno kolem zažili
a pamatují si na to, jistì je takový den potìší.
 Ptal se pan Lukšík, který tady závodil, rád by pøijel, hlubocká paní
Fürbachová byla jeho teta. Na oslavu by ještì nìjací závodníci mohli
pøijet, bylo by to hezké defilé starých pánù. Docela ve formì je Milda
Vališ, ten tu jezdil, Pepík Lukšík, Jarda Cikán, jojo, slíbil – když budu živ,
pøijedu, Mirek Fiala, Béïa Bendík a Karel Mojžíš, ten bydlí v Dìèínì,
synovec by ho snad pøivezl.

Pøijal by je starosta mìsta, pozval na obìd. V otevøeném autì bychom
mohli projet okruh. Já to pøiznám, já bych chtìl jet hlubocký okruh ne na
motorce, ale v Pragovce, já bych ty dìdky svezl v Pikolce z roku 26 – to
je ještì krásná mladá holka! Rozhodnì by se tady mìly objevit starý
autíèka, a když bude hezký poèasí a atmosféra, ukápne jim slzièka,
vzpomeòte si na má slova. 

Pro ty, co mají zájem, ano, pro fajnšmekry, pøijïte se podívat. Silnièní
okruhy tvoøí zážitek ne pøíliš obvyklý. A kdo k tomu pøièichl, už
nevyèáchne. Já takhle, když konèí zima, tak už mám abs�ák. Potøebuju být
nìkde, kde vrèí motory, a aby to trošku smrdìlo benzínem, a lidi aby do
mì drbali, když se tlaèíme ve frontì na párky – to øíká Slávek Èerný. 

A já potøebuju cítit spálený ricínový olej, vím, o èem je øeè – usmívá se
pan Prokeš, já dobøe poznám, kdo na jaký olej jezdí. Vždycky pøijdu,
zavìtøím a øíkám, hm, tak ten jezdí na dobrý olej, to je R 40 Castrol!
(Ricinový olej je rostlinný a døíve se v malých pomìrech pøidával do
motorového oleje, aby pøíjemnì vonìl).

Víte, postìžuje si pan Prokeš s úsmìvem, oni o mnì øíkají, že jsem
Leštìnka. Že ty starý stroje moc leštím. Ale já vám nìco øeknu. Mám
u sebe v muzeu nástìnku a nad ní napsáno: To všechno odnes´ èas. 

A tam si mùžete prohlédnout, co všechno už odnes. Je toho dost. A když
se takhle jednou za rok jede Køivonoska, tak my všichni ty stroje
naleštíme, protože vzpomínky, stejnì jako ty stroje, musejí být krásné a
naleštìné.

60 let motocyklového okruhu v Hluboké nad Vltavou 
díl 5. V. roèník závodu byl pøedznamenán založením Automotoklubu
Svazarmu v Hluboké nad Vltavou, v nìmž se ihned objevili místní
závodníci, L. Rys, Kladrubský a Petráèek, kteøí se zúèastnili
motocyklových soutìží v Dolním Bukovsku, Trhových Svinech a v
Pelhøimovì, kde dojíždìli pøevážnì na zlaté medaile. 

Závodním dnem V. roèníku byla nedìle 14. èervence, tréninky se jely
v sobotu od pùl druhé odpoledne. Od ètvrtka se zaèali sjíždìt první
závodníci a  depo u Munického rybníka bylo obležené mládeží. U startu
a cíle vyrostla provizorní tribuna pro èestné hosty, mìsto bylo plné
závodù. Po hlavní ulici se prohánìli místní kluci na kolech rodièù
promìnìných v závodní stroje. Kus špagátu namotaného na øídítkách a kus
krabice od bot strèený do drátù pøedního kola dìlaly »prïavku«, na
hlavách zmasakrované zbytky kloboukù s oøezanými okraji a nabarvené
èervenì nebo modøe, to byly závodní helmy. A potom odøená kolena,
vraky havarovaných strojù a øev nebohých závodníkù, kteøí dostávali svou
první závodnickou odmìnu øemenem na holý zadek. 

A bylo to tady! Kolem trati, jak uvedl dobový tisk, 25 000 divákù
a sedmnáct strojù tøídy do 175 ccm zahájilo závod. Na èele jely ovšem
stopìtadvacítky ÈZ OHC a bylo zøejmé, že tøída do 125 ccm už klepe na
dveøe motoristického svìta. Zvítìzil František Bartoš z Ostravy pøed
strakonickým Stanislavem Malinou, oba na ÈZ 125 OHC, teprve tøetí
dojela stopìtasedma, kterou vedl Karel Bojer ze Strakonic, toho èasu však
voják a jezdec Dukly Vimperk. 

Pak pøišly na øadu tøistapadesátky, které soustøedily na startu poèetné
pole dvaadvaceti jezdcù a které pøedvedly jeden z nezapomenutelných

závodù. Na èele dvì Jawy OHC, v jejich sedlech Františkové, Helikar
a Š�astný. Helikar vedl a Š�astný mu pøepoèítával stehy na zadní èásti
kombinézy. Byla to honièka, pøi které vlasy vstávaly hrùzou, oba jezdci
byli nìkolikrát na hranici havárie. Š�astný, vìdom si své role favorita èíslo
jedna, vystavil Helikara obrovskému tlaku, ten se ale nedopustil chyby 
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a vítìzství uhájil. Honièka trvala až do posledního kola, ve kterém až teprve pod
Fidelákem, nìjakých 250 metrù pøed cílem Š�astný zaklapl a smíøil se s prohrou.
Se ztrátou dvou minut pak pøijel tøetí Josef Lukšík z Plznì na ÈZ OHC. 

Dvìstìpadesátky odstartovaly v dešti, který poznamenal zbytek sportovního
programu. Do èela se pøekvapivì prodral pankejtem ze zadních øad Václav Vanìk
z Duchcova, a i když od druhého kola vedl Koštíø, držel Vanìk riskantní jízdou
druhé místo až do poruchy, která jej vyøadila v pátém kole. František Bartoš,
nejvìtší favorit, odstoupil již v prvním okruhu, ve ètvrtém skonèil Stanislav Malina,
který mìl potíže už na startu. Koštíø jasnì zvítìzil pøed pražským Josefem Køížkem
a Miloslavem Kudrnáèem ze Dvora Králové.

 Závìreèný závod pùllitrù byl opravdovým vyvrcholením celého programu
a doslova zvedl diváky ze sedadel. Na startu byla celá naše absolutní špièka:
Š�astný, Havel, Èada, Helikar a Slavíèek (!) a poèetné pole osmnácti startujících
doplòovali i nejlepší jezdci tøistapadesátek.  Závod zaèal sice za deštì, pak ale
pøestalo pršet, tra� oschla a drama se vystupòovalo. V závìru závodu vedl Miroslav
Èada, ale mìl tìsnì v zádech Gustava Havla, na tøetím místì jel František Helikar,
na kterého za obrovského jásotu divákù ostøe útoèil František Š�astný. V posledním
kole drama vyvrcholilo. Havel nasadil k finiši, odsunul Èadu na druhou pozici
a øítil se k Budìjovické zatáèce jako vedoucí jezdec. Š�astný, provázený masovým
máváním slzami provlhlých kapesníèkù našich maminek, jel jako vypuštìný
z pekla, pøedjel Helikara a pøitištìn na nádrži pokoušel se snížit ztrátu na vedoucí
jezdce. Za ohlušujícího burácení se pøehnaly první ètyøi stroje cílovou rovinkou do
posledního kola a všichni napjatì oèekávali další vývoj. Vedoucí Gustav Havel
však rychlost pøehnal, v Budìjovické zatáèce si ustlal a Èada se ujal znovu vedení.
Bylo zøejmé, že pokud mu vydrží stroj, závod vyhraje. Zatímco se Havel pokoušel
znovu rozbìhnout svoji Jawu, pøehømìl kolem nìho Š�astný, potom Helikar a ještì
Slavíèek. Teprve pak se podaøilo Havlovi nastartovat a závod dojet. V cíli bylo
poøadí: Èada, Š�astný, Helikar, Slavíèek a Havel.

Pøestože byly pùllitry velmi dramatické, nebyly nejrychlejší. Divoká honièka
Helikara a Š�astného v závodì tøistapadesátek pøedèila i silnìjší stroje. Absolutním
vítìzem se stal František Helikar, který na stroji Jawa 350 ujel tra� dlouhou 65.325
metrù prùmìrnou rychlostí 104,04 km/h v èase 37:35,2 min.

Rok 1957 pøinesl možná nejhezèí závody v celé historii Hluboké. V mìstì už
motocyklové závody pevnì zakoøenily a všichni se tìšili na další rok.

Foto:  Rok 1955. František Š�astný pøedvedl na Hluboké poprvé Jawu s plnou
kapotáží. Celokapotované stroje se poprvé objevily v roce 1955, velkého poètu
dosáhly v r. 1957, ale od roku 1958 byly zakázány, protože jezdci s nimi tìžce
zvládali boèní vítr a docházelo k tìžkým nehodám.

díl 6. Rok 1958 pøinesl další vzestup popularity a významu závodu. Obyvatelé
Hluboké ve své vìtšinì pøijali závody za své, øada z nich navázala kontakty se
závodníky, organizace mìla svùj rytmus, pøestala se potýkat s improvizacemi, vše
bylo už slušnì odzkoušené a zabìhnuté. Objevily se i nìkteré novinky. Depo u
Munického rybníka se z prostoru mezi stromy pøesunulo na louku blíže startu a cíli
a podél silnice za startem vznikl široký boxový pás. 

VI. roèník se jel v nedìli 20. èervence a byl dùstojným pokraèováním pøedchozích
roèníkù. Bohužel prameny (Svìt Motorù a Jihoèeská Pravda) tentokráte neuvedly
poèet divákù, pouze JP se zmínila o nìkolika tisících spokojených divákù. Závod
byl vypsán znovu jako oblastní ve tøídách do 175, 250, 350 a 500 ccm.  O tom, že
to byl závod opìt pìkný a jeho význam stále rostl, svìdèí i pomìrnì obsáhlý
komentáø v Jihoèeské Pravdì. Tehdy nebylo zvykem silnièní motocyklové závody
nìjak zvláštì upøednostòovat, pøesto se tak stalo a referující podepsaný znaèkou
(èý) dokonce uvedl, že Hluboká pøerostla již rámec oblastních závodù a slušela by
jí mezinárodní úèast. Všechno tedy vypadalo dobøe. Byly zmínìny i nové úpravy
trati zvyšující bezpeènost, ale oè pøesnì šlo, není mi známo. Snad onen zmínìný
boxový pás. Délka okruhu zùstala 5 025 metrù a všechny tøídy jely 13 kol. I tento
rok se bìhem závodu strhl déš� a pokazil závìreèný závod pìtistovek.

Ve tøídì do 175 se dvoudobé upravené stopìtasedmdesátky ÈZ ukázaly rychlejší
než stopìtadvacítky OHC a ukonèily tak jejich nìkolikaletou nadvládu. Od startu
vedl Jiøí Beneš z Teplic na ÈZ 150 (!), po dvou okruzích ale neodolal tlaku Karla
Bojera na upravené stopìtasedmdesátce a pustil jej do vedení. Druhé místo však
uhájil pøed Františkem Srnou z Pezinoku, který jel také na upravené ÈZ 175.
Teprve na ètvrtém a pátém místì pøijely do cíle ÈZ 125 OHC se strakonickými
jezdci Malinou a Žípkem. 
Helikar, Èada, Srna, Koštíø a Lukšík, to byli hlavní favorité nabité jízdy
tøistapadesátek. Helikar mìl ale tentokráte smùlu a hned po prvním kole vzdal pro
poruchu. Pak byl poruchou vyøazen i vedoucí Srna a na èele se objevil Èada. Ten
startoval po havárii v Pieš�anech se zranìnou nohou a nedokázal vzdorovat Jiøímu
Koštíøovi na slabším motocyklu ÈZ 250 OHC, který nakonec zvítìzil pøed
Miroslavem Èadou na Jawì 350 OHC a Josefem Lukšíkem na ÈZ 350 OHC. 

V poèetnì silnì obsazených dvìstìpadesátkách potvrdil Jiøí Koštíø své kvality
a na stejném motocyklu, se kterým pokoøil tøistapadesátky, vyhrál po souboji 

s Malinou i dvìstìpadesátky. Druhý dojel Stanislav Malina na
stejném stroji a tøetí Jan Janouš z Prahy na Jawì OHC. Jiøí Koštíø
ujel tra� dlouhou 65 325 metrù v èase 37:11,4 min. prùmìrnou
rychlostí 105,6 km/h a stal se absolutním vítìzem závodu. Tehdy
to samozøejmì ještì nikdo nevìdìl, ale jeho výkon nebyl již nikdy
pøekonán a Jiøí Koštíø tak zùstal historicky nejrychlejším mužem
hlubockého okruhu.
 Bìhem závodu dvìstìpadesátek se zatáhlo, oblohu pokryla èerná
mraèna a do korun stromù se zlovìstnì opøel vítr. Pùllitry,
doplnìné øadou jezdcù na tøistapadesátkách, odstartovaly
v momentì, kdy na dráhu zaèaly dopadat první kapky deštì.
Bìhem nìkolika kol se déš� zmìnil v liják, dráha byla
nebezpeèná, kluzká a po okrajích prchaly pøed deštìm davy
divákù. Nejprve vodil pole jezdcù Helikar pøed Lukšíkem
a Èadou. Helikar mìl ale znovu smùlu a byl nucen pro poruchu
odstoupit, pozdìji vzdal i Lukšík na tøistapadesátce ÈZ a závod se
tak stal koøistí Miroslava Èady na stroji Jawa 500 OHC. Na
druhém a tøetím místì pøijeli jezdci na tøistapadesátkách, Ladislav
Štajner z Prahy na Walteru a Jaromír Makovièka z Prahy na ÈZ
OHC. 

Závody sice skonèily úprkem divákù, jinak ale opìt velkým
úspìchem. Ještì nedoznìl rachot závodních motorù a už se
plánoval pøíští roèník, závodníci i diváci si slibovali setkání za rok
pøi VII. roèníku Hluboké. Všechno ale bylo nakonec jinak. Ale o
tom zase až pøíštì. V. Èerný

 Rok 1957. V budìjovické zatáèce si v každém závodì nìkdo
ustlal. Bohužel jména aktérù se mi nepodaøilo zjistit. Fotografie
je z majetku motocyklového závodníka Miroslava Fialy z Vráta.

Rok 1958. Skupina jezdcù v závodì tøídy do 250 ccm. Vepøedu s
è. 36 je Jiøí Komberec a za ním èeskobudìjoviètí závodníci s è. 90
Jaroslav Cikán a s è. 92 Zdenìk Petrák.

strana 18 Hlubocký zpravodaj | kvìten 2013



Trendy firemního vzdìlávání ve tøetím tisíciletí
7. èervna 2013
Mgr. Michaela Krausová se svými kolegy je
organizátorem konference, která probìhne
v hlubockém Podzámèí 7. èervna.
Impulsem k uspoøádání prvního
setkání byla potøeba, která
vyp l yn u l a  z e  zkušen o s t í
poøádaných jazykových kurzù pro
rùzné firmy: Bude dobøe, pokud se
jednotlivé firmy spoleènì sejdou,
spojí se aktivní lidé – personalisté
firem – s lidmi, kteøí poøádají
kurzy a další akce na podporu
vzdìlávání firemních zamìstnancù
a navážou tak vzájemné kontakty.
Dalším motivem bylo zkusit se
pøedstavit jinak než na letáèku
nebo webu, pøedvést že Jazz – com
s. r. o. dovede uspoøádat kvalitní konferenci
a pøedstavit, s jakými lidmi pracuje. A vlastnì se
i pøedvést v tom, že doba šla dopøedu, formy
výuky se mìní a že tady jsou lidé, kteøí to umí.
Úèastník konference tak zjistí, co všechno už je
dnes možné v rámci kurzù a školení nabídnout
a mùže se lépe orientovat. Cílová skupina jsou
tedy personalisté firem a jistì i jejich vzájemný
kontakt a seznámení s kolegy z jiných firem
bude obohacující.

Není to jen o tom, že my budeme pøednášet –
ale za každým pøíspìvkem programu následuje
diskuze – a ta bude jistì využita svými podnìty
pro obì strany, øíká Michaela Krausová.

Cílem konference o vzdìlávání je setkání
jednatelù a personalistù významných velkých i
menších spoleèností z Jižních Èech, pro které
jsou dùležité vzdìlávací programy jejich firmy
a týmový i individuální rozvoj zamìstnancù.
Vzhledem k tomu, že na Hluboké poøádáme
velkou èást našich intenzivních tréninkù, rádi
bychom podpoøili Hlubokou jako vznikající
centrum konferenèního turismu a vzdìlávání.

Konference se bude konat v nižším pøízemí
budovy Podzámèí a mezi význaènými hosty
budou Ing. Tomáš Jirsa, senátor parlamentu ÈR
a starosta mìsta Hluboká nad Vltavou, Mgr.
Petra Nagy, øeditelka poboèky Jižní Èechy
Real-Treuhand Reality a.s., Raiffeisenbank,
doc. Ing. Ladislav Rolínek Ph.D., dìkan
Ekonomické fakulty Jihoèeské univerzity, Ing.
Jiøí Stráský, øeditel kanceláøe úøadu Jihoèeské
hospodáøské komory, Mgr. Zdenìk Karásek –
jednatel spoleènosti RPIC– ViP s.r.o. Ostrava a
garant programu Silné pracovištì.

Svou úèast potvrdili personální øeditelé a
vedení významných Jihoèeských spoleèností

jako Èevak a.s., Groz - Beckert Czech s.r.o.,
Mondi Bupak, s.r.o., Engel Strojírenská spol. s
r.o., Schwan Cosmetics CR, s.r.o., Dura

Automotive CZ, k.s., TRW – DAS
a.s., Edscha Automotive Kamenice
s.r.o., Láznì Tøeboò, Fronius, s.r.o.,
Schneider Electric CZ, s..r.o.,
Zambelli – Technic spol. s r.o. JHK,
Robert Bosch, spol. s.r.o.

Mezi pøednášejícími budou Mgr.
Michaela Krausová – jednatelka
jazykové školy jazz-com, s.r.o. a
zakladatelka 3D e-learningového
jazykového vzdìlávání v Èechách a
na Slovensku. Elizabeth Ann George
– jazyková lektorka ekonomické
fakulty, Anglie, Ing. Viktor Vojtko,
Ph.D. – prodìkan pro zahranièní

vztahy a zastupující vedoucí katedry obchodu a
cestovního ruchu na Ekonomické fakultì
Jihoèeské univerzity, Ing. Vladimír Strejèek –
konzultant, kauè a lektor v oblasti lidských
zdrojù a procesního øízení, Ondøejka
Harvalíková – jednatelka spoleènosti Novi
Solutions, s.r.o., konzultantka v oblasti
strategického plánování, rozvoje lidských
zdrojù, získávání finanèních prostøedkù ze SF
EU a Ing. Koloman Hu��an – personální øeditel
TRW-DAS Daèice, zodpovìdný za personální
politiku a oblast bezpeènosti práce a životního
prostøedí ve výrobním závodì.

Na programu budou pøednášky na téma: Práce
s talenty, interní a externí vzdìlávání, jeho
efektivita a pøínos. Srovnání firemního
vzdìlávání v Anglii a v Èechách. Firemní
jazykové vzdìlávání. Nejnovìjší metody
vzdìlávání a využití moderních technologií pøi
jejich realizaci. Vzdìlávání jako interaktivní a
živý proces se zpìtnou vazbou... a další.

Pøíspìvky budou v délce 10 – 15 minut od
každého pøednášejícího, následujících 15 – 20
minut bude vìnováno diskusi k aktuálnímu
tématu. Na pøestávku je pøipraveno obèerstvení
v objektu Podzámèí, nad konferenèní místností.
Sympatické bylo i to, že každý z pøednášejících
si vybral na úvod svého tématu motto. Tak
alespoò jedno za všechny: Pesimismus je
nálada, optimismus je volba.

Nápad jsme dostali v lednu, øíká Michaela
Krausová, s jeho realizací si pospíšili, a ve
spolupráci s dalšími subjekty i Krajským
úøadem ÈB jej chceme dovést k pravidelnosti,
doufáme, že konference bude mít pokraèování i
v dalších letech. Myslím, že pokud dnes nìkdo
chce získat kvalitní pracovní místo, je nìmèina

a angliètina základem. Vìøíme, že jazykové
vzdìlání èlovìku otevírá dveøe do celého svìta.
Rozšiøuje možnosti komunikace, cestování a
objevování nových kultur. Jazyková škola
jazz-com s.r.o. se stále snaží pøicházet s novými
moderními metodami výuky. Je první jazykovou
školou v Èeské republice, která vyuèuje cizí
jazyky v prostøedí virtuálních svìtù. Naši lektoøi
také uèí studenty pomocí superlearningu a
sugestopedie. Tyto efektivní metody vedou ke
skuteènému osvojení si jazyka a aktivnímu
mluvení.

Pokud budou ještì volná místa, aktivním lidem
a veøejnosti se nebráníme. Kapacita sálu je 100
lidí. Vstup je 300Kè, což je v podstatì cena za
ranní raut a studený raut o pøestávce. – Jedná se
o první roèník a pokud nìkoho téma konference
osloví, bude vítán. Informace získáte na telefonu
nebo našem webu.

Mgr. Michaela Krausová, žije v Hluboké nad
Vltavou a je jednatelkou jazykové školy Jazz –
com s.r.o
Tel:   +420 602 116 845
Email: mkrausova@jazz-com.cz
Web: www.jazz-com.cz

Bezplatná inzerce

O BLUEBERRY SHOP!!
Pro velký zájem jsme zaèali opìt pravidelnì
doplòovat »dìtský sekáè« (trièka 49 Kè, mikiny
79 Kè, kalhoty 89 Kè, kra�asy 59 Kè). Znaèky
Next, H&M,Disney,George aj.
Silonky a silonové legíny za 49 Kè!!!
Kvìten: akce na crocsy 140 Kè – Strawberry,
Chuggington. Bìhem kvìtna naskladníme
letošní kolekce plavek pro holky a kluky!
Kšiltovky od Disney.

O Prodám RD v Purkarci u Hluboké nad
Vltavou, zast, plocha a nádvoøí 701 m ,2

zemìdìlskou budovu o výmìøe 247 m  a st.2

parcelu o výmìøe cca 800 m . Objekt je vhodný2

i k podnikání. Klidná lokalita v pøírodì. 
V pøípadì zájmu lze prodat parcely a zem.

budovu zvláš�, RD samostatnì.
Info na tel.è. 725 468 801

Do rubriky bezplatná inzerce mùžete posílat do
redakce HZ krátká sdìlení – bude uveøejnìno
zdarma. Veškerá oznámení kulturních,
spoleèenských a sportovních akcí jsou rovnìž
zdarma a dìkujeme za upozornìní na nì.
 Komerèní inzerce info na tel. 775 622 006

nebo mailu: alenoviny@volny.cz
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Na tenisových kurtech TJ TK MANE už to žije !!

Jaro je tady. Koneènì! A jak jsme to – mimo jiné – poznali? No pøeci tak, že se
z areálu ztratila bublina nafukovací haly a tenisové kurty záøí na dálku novým
povrchem. Hráèi nedoèkavì pøešlapují a doslova »bombardují« správce Marka
Martinù otázkou: »Tak kdy to spustíš?« Odpovìï je pøekvapující: »Už se hraje.«

Tímto chceme pozvat tenisové pøíznivce ke høe gentlemanù, k pøíjemnému
posezení na terásce, s pøáteli, známými a oroseným piveèkem, nìjakou òamkou
a krásným výhledem na »náš« zámek.

Jako každoroènì se závodní hráèi zapojí do mistrovských soutìží. V tomto roce
mùžete na tenisových dvorcích vidìt tato družstva:

mladší žactvo – v Krajském pøeboru II
starší žactvo –  v Krajském pøeboru I
dorost –  v Junior tour O pohár prezidenta ÈTS
dospìlé dokonce ve dvou kategoriích – v Krajském pøeboru I. v II. lize – skupina

A. O postupu našich dospìlých do II ligy jsme vás informovali v loòském roce.
 Ani jsme se nenadáli, a je to tady. Hráèi již pilnì trénují, na soupiskách a ve
výkonnostních tabulkách hledají své soupeøe, aby zjistili, kdo bude stát na druhé
stranì sítì. Nejen oni, ale i ostatní hráèi klubu, pøíbuzní, kamarádi a známí se tìší
na ještì napínavìjší sportovní zážitky. Ve II. lize budou Hlubokou n.Vlt.
reprezentovat nìkteøí z tìchto hráèù a hráèek:  Bùrka Aleš (hrající kapitán), Vavøín
Lukáš, Martinù Marek, Hronza Zdenìk, Jiøièka Jakub, Hlinka Petr, Trefný
Vlastimil, Buško Jan, Chadim Vladimír, Macháèek Vít, Žemlièka Miloš, Berková
Darina, Bušková Tereza, Horáková Kateøina, Korsawe Karolina, Š�astná Adéla,
Uhlíková Michaela, Bìhounková Monika a Maøíková Adriana.

Srdeènì zveme širokou veøejnost – pøijïte podpoøit naše tenistky a tenisty, od tìch
nejmladších až po ty zkušené. O termínech zápasù II. ligy vás budeme informovat
prostøednictvím plakátù. 

Termíny utkání všech kategorií hraných na domácích kurtech TJ TK MANE
najdete v tomto èísle zpravodaje.

Foto: Hlavní hráèi mužstva dospìlých – divize 2012 
se svými vìrnými fanoušky

 TENIS

Mistrovská utkání družstev na dvorcích TJ TK MANE

1.5. Mladší žactvo    TJ TK MANE - È. Krumlov  9.00 hod.
5.5. Dorost TJ TK MANE - LTC TONSTAV È. B.   9.00 hod.
8.5. II.liga  dosp.      TJ TK MANE -  TK Roudnice n.L
KP  dosp.           TJ TK MANE -  TJ Blatná
Starší žactvo      TJ TK MANE -  TK ZVVZ Milevsko B  
11.5. II.liga  dosp.      TJ TK MANE -  TK Bøeznice 
KP dosp.           TJ TK MANE -  SKT Planá n.Luž.     
12.5. Dorost         TJ TK MANE -  TK ZVVZ Milevsko
Mladší žactvo    TJ TK MANE -  LTC Veleèin
25.5. Starší žactvo     TJ TK MANE -  TK Sobìslav 
26.5. Mladší žactvo   TJ TK MANE -  LTC È. Krumlov 
1.6. II. liga dosp.      TJ TK MANE -  Severoèeská tenisová (Most) 
KP dosp.           TJ TK MANE -  LTC Humpolec
2.6. Dorost            TJ TK MANE -  LTC Humpolec
15.6. Starší žactvo TJ TK MANE -  Sokol TK Kaplice
16.6. Mladší žactvo TJ TK MANE -  LTC Veleèin 
22.6. II.liga dosp. TJ TK MANE -  Lokomotiva Plzeò
KP dosp.            TJ TK MANE -  LTC Tábor 1903 A 
23.6. Dorost    TJ TK MANE -  LTC Tábor 1903 A 
29.6. Starší žactvo TJ TK MANE -  LTC Humpolec

31.8. Starší žactvo TJ TK MANE -  TJ Jiskra Tøeboò B   

 

Jak pøežít rok 2013

1. Nevìøte slepì lékaøùm. Naslouchejte signálùm tìla. Nemoci vám hlásí,
že tímto zpùsobem už dál žít nemùžete.
2. Pøevezmìte zodpovìdnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky
medicíny. Restart už se nemusí podaøit.
3. Žádná instituce vám klidné stáøí nezajistí. Peèujte o své rodièe.
Vychovávejte dìti k tomu, aby peèovaly o vás.
4. Nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy rodiny a pøátel. 
Mìjte rádi nejen sebe.
5. Zkuste žít alespoò jeden den bez elektrospotøebièù. 
Pokud nastane kolaps, budete pøipravení.
6. Neposlouchejte projevy politikù. Šíøí zdraví nebezpeèné negativní
emoce. Když se objeví na televizní obrazovce, pøepnìte na pøírodovìdecký
program.
7. Chraòte životní prostøedí jako
sami sebe.
8. Práce, která pøináší uspokojení
vám a prospìch co nejvìtšímu poètu
lidí, je nejzdravìjší.
9. Zdravá strava sama o sobì nestaèí.
Neménì dùležité je kdy, jak a s kým
si jídlo vychutnáte. 
Obèasný pùst vám jen prospìje.
10. Sportujte pro radost. Nehoòte se.
Stejnì se nedohoníte.

To vám – a myslím, že dobøe – radí internista MUDr. Jan Hnízdil.
Vyšlo 2. 1. 2013, v anketì »Restart« Magazínu Hospodáøských novin 
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OSVOBOZOVÁNÍ SENTIMENTU
PODOBY STØEDOEVROPSKÉHO ROMANTISMU A BIEDERMEIERU

Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad Vltavou
v letošním roce slaví výroèí 60. let svého
založení. Pøi této pøíležitosti probíhají od
zaèátku roku mnohé aktivity a projekty. Jedním
z pro nás zajímavých projektù je »oživení«
exteriérové expozice sochaøství 20. století ze
sbírky AJG. 

V termínu od 16. 4. – 20. 4. 2013 probìhl
v prostorách AJG v Hluboké nad Vltavou a SZ
Hluboká nad Vltavou sochaøský workshop,
kterého se úèastnili studenti ateliéru sochaøství
VŠUP pod vedením MgA. Dominika Langa
a Mgr. Edith Jeøábkové a spolupracovali se
svými kolegy z rakouského ateliéru sochaøství
z Akademie der bildenden Künste ve Vídni pod
vedením Prof. Floriana Reithera.  

Celý projekt vyvrcholil 20. dubna vernisáží, na
které byly pøedstaveny výsledné práce rùzných
projektù, které by mìly zatraktivnit, pro
nadcházející sezónu, exteriérový vzhled
vnitøního atria prostoru za zámeckou oranžérií,
kde je stálá sbírka sochaøství 20. století ze
sbírky AJG vystavena.

Termín výstavy: 20. dubna – 23. èervna 2013
Místo konání: AJG, zámek è. p. 144, Hluboká
nad Vltavou – zámecká jízdárna
Adam Hnojil, autor výstavy
Kurátor výstavy: Mgr. Hynek Rulíšek
Komentované prohlídky:
vždy od 17.00 hodin
23. kvìtna 2013 – Aleš Seifert
30. kvìtna 2013 – Hynek Rulíšek
20. èervna 2013 – Hynek Rulíšek
Galerijní noc: 8. èervna 2013 od 19.00 do
22.00 hodin, komentovaná prohlídka s autorem
výstavy A. Hnojilem ve 20.30 hodin
Katalog k výstavì: výstavu bude doprovázet
katalog obsahující pøes 100 barevných
reprodukcí

Výstavu poøádá Alšova jihoèeská galerie ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Líbezná záøe sentimentu
V polovinì 18. století se v anglosaském
a francouzském prostøedí objevuje nový typ
estetické kvality, která se nejdøíve vyskytuje
v literárním prostøedí. Se sentimentalitou
asociovatelné termíny lásky, pøátelství, afektu,
vášnì, krásy, mládí nebo nostalgie jsou
charakteristickým projevem žánrového obratu.
Aèkoliv oznaèení pozdìji ztratilo na dynamice,
neznamená to, že tato kvalita nesehrála svoji
zásadní úlohu pøi definování pozic osvícenství
a romantismu. Životnost se naplno rozvinula ve
všech umìleckých odvìtvích. A� se jedná
o historii, krajináøství, portrét, anebo klasický
žánr. Ve støedoevropském regionu nalezly
sentimentální polohy své vyjádøení v èetných
dílech. Prolínání námìtù a jejich vizualizace
v sladkobolné transformace umožòovaly
mezižánrový transfer (napø. Heinrich Füger,
Carl Agricola), jenž se naplno projevil v tvorbì
støedoevropského biedermeieru a romantismu.
Posun oborových hranic se nicménì ukázal jako
nutnost, která umožnila rozvoj žánrù v intencích
romantismu a biedermeieru.

Sentimentální malebnost zasáhla všechny
výtvarné žánry. Výraznì ovlivnila malbu zátiší
a krajináøství (napø. Johann Wilhelm Schirmer,
Andreas Achenbach, Maximilian Haushofer,

Bedøich Havránek, Adolf Kosárek nebo Alois
Bubák). Další kategorii, již sentimentalismus
výraznì postihl, tvoøilo malíøství historií.
Klasická vzdìlanost byla sycena antickými
exemply a obohacována o vlastenecké pøíbìhy,
které se upravovaly a manipulovaly do ideální,
až sladkobolné dokonalosti mýtu národní
výjimeènosti (napø. Christian Ruben, František
Èermák, Antonín Lhota, Karel Svoboda, Karel
Javùrek).

Dùležité podnìty èerpaly èeští studenti
v padesátých letech 19. století pøedevším z
belgické historické školy (napø. Petr Maixner,
František Èermák, Gustav Poppe, Jaroslav
Èermák). Vedle historického malíøství se
sentiment se svým divadelním patosem
projevoval v klasickém žánru, který stál na
vrcholu všech sentimentálních tendencí.
Inspirativní bylo pro Èechy nicménì i vídeòské
prostøedí (napø. Peter Fendi, Josef Danhauser,
Ferdinand Georg Waldmüller). Ve støední
Evropì se tak postupnì etabluje pohádkový svìt
krásných služebných, líbezných pastýøek,
bukolických pastvin, smutných princezen anebo
strašlivých loupežníkù. Zároveò je v tìchto
idylách pøedstaveno putování a volání dálek, a�
se již jedná o zasnìžené Alpy s cudnými
pastýøkami èi o Itálii s tajemnými krásnými
Italkami. Slunce ve tváøi, snìhobílé Alpy a stále
modré moøe jsou motivy, které divákovi støední
Evropy dávají zapomenout na potemnìlou
skuteènost chladné záalpské domoviny.

Teprve ve druhé tøetinì 19. století se prosazuje
špièkový proud èeských žánristù (Antonín
Dvoøák, Quido Mánes, Jan Popelík, Antonín
Gareis ml.). Žánrové spektrum získává po
polovinì 19. století množství odstínù od
mravolièných „sittenbildù“ až po klasické
karikaturní anekdoty. V okamžiku, kdy je

spoleènost unavena heroièností, nedùvìry
hodnou hororovostí anebo pøeslazenou
líbezností, vyèerpává se literárnost konceptu
sentimentálního zobrazení a dochází
k požadavku zobrazení reálných sociálních
podmínek života, v nìmž se nadsázka anekdoty
stává nepatøièným a nevhodným podbízivým
pøívìskem minulosti, který se hodí pouze do
interiéru buržoazního bytu a ne do galerie.

REPRODUKCE

na pøedešlé stranì:

01 | PETER FENDI | Služebná s dopisem,
1831, olej, døevo
Státní zámek Tøeboò – NPÚ, ÚPS v Èeských
Budìjovicích

02 | FRANTIŠEK TKADLÍK | Tøi
objímající se andìlé (Víra, Nadìje, Láska),
1822, olej, plátno
Sbírka Patrika Šimona

03 | FRIEDRICH AMERLING | 
Dívka v kroji, 2. tøetina 19. století, olej,
plátno. Státní zámek Tøeboò – NPÚ, ÚPS
v Èeských Budìjovicích

04 | MARTIN TEJÈEK | Diana a Akteon,
1812, olej, plátno
Sbírka Patrika Šimona

05 | KARL JOSEPH AGRICOLA | 
Amor a Venuše, 1824, olej, plátno
Státní zámek Daèice – NPÚ, ÚPS v Èeských
Budìjovicích

06 | FRANZ XAVER PETTER | Zátiší 
s kvìtinami a kanárem, 1832, olej, plátno
Moravská galerie v Brnì

07 | JULIUS KÖCKERT | Svážení sena na
Chiemsee, 1848–1849, olej, plátno
Státní zámek Rájec nad Svitavou – NPÚ, ÚPS
v Kromìøíži

08 | AUGUST WILHELM LEU | Norský
fjord, 1849, olej, plátno. Státní zámek Rájec
nad Svitavou – NPÚ, ÚPS v Kromìøíži

09 | CHARLOTTA PIEPENHAGENOVÁ
-WEYROTHER-MOHR | Horská krajina 
s bystøinou a poutníky, 
40.–50. léta 19. století, olej, plátno
soukromá sbírka, Èeská republika

10 | KAREL SVOBODA | Defenestrace
místodržících na hradì Pražském v roce
1618, 1844, olej, plátno
Státní zámek Horšovský Týn – NPÚ, ÚPS 
v Èeských Budìjovicích

11 | WILHELM A. VITA | Pýcha, 1872,
olej, plátno. Sbírka Patrika Šimona

12 | JOHANN HEINRICH FÜGER
(1751–1818) ? | Samson a Dalila, kolem
1800, olej, plátno. Klášter Plasy – NPÚ, ÚPS
v Èeských Budìjovicích
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PANORAMA

Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit 
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin, 

nebo 1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout

nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem
pøedstavení, poté budou uvolnìny k prodeji !!!

tel. + fax: 387 966 170 nebo 774 457 269.

Biograf
# Støeda 1. kvìtna – Jurský park ve 3d.
USA 2013. Akèní/fantasy/ dobrodružný.
Obnovená premiéra filmu ze svìta pravìkých
monster ve 3d! Zažijte vše jako živé. Hrají:
Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete
Postlethwaite. Režie: Steven Spielberg.
Pøístupný – èeské titulky, dolby stereo.
# Pátek 3. kvìtna – Nevìdomí. USA 2013.
Sci-fi/fantasy. Zemì, jak jste ji znali, už dávno
neexistuje… zaèala nová éra… Hrají: Tom
Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko.
Režie: Joseph Kosinski. Pøístupný od 12 let –
èeské titulky! Dolby stereo.
# Sobota 4. kvìtna – Co kdybychom žili
spoleènì. Francie/SRN 2011. Komedie/drama.
Pìt nerozluèných pøátel se rozhodne vzepøít
navzdory blížícímu se podzimu života …
Hrají: Geraldine Chaplin, Jane Fonda, Pierre
Richard. Režie: Stéphane Robelin. Pøístupný
od 12 let – èeské titulky!
# Støeda 8. kvìtna – Smrtelné lži. USA
2013. Drama. Pro své okolí se jeví jako
úspìšný podnikatel, ale za zdmi jeho sídla se
vše hroutí … Hrají: Richard Gere, Tim Roth,
Susan Sarandon, Monica Raymund. Režie:
Nicholas Jarecki. Pøístupný od 12 let – èeské
titulky!
# Pátek 10. kvìtna – Pravidla mlèení. USA
2013. Thriller. Finanèní magnát žije dvojí
život a bojuje o èas, který nemá. Hrají: Shia
Labeouf, Robert Redford, Susan Sarandon.
Režie: Robert Redford
Pøístupný od 12 let – èeské titulky.
# Sobota 11. kvìtna – Jako za starejch èasù.
USA 2013. Komedie/krimi. Staøí gangsteøi
zažívají bìhem jediné noci, co nìkteøí
nestihnou za celý život … Hrají: Al Pacino,
Christopher Walken, Alan Arkin. Režie:
Fisher Stevens. Pøístupný od 12 let – èeské
titulky.
# Støeda 15. kvìtna – Pøíbìh mého syna.
Itálie/ Španìlsko/ Chorvatsko 2013. Drama.
Po 16 letech se vracejí do Sarajeva, kde na nì
èeká minulost i pøítomnost války. Hrají:
Penélope Cruz, Emile Hirsch, Jane Birkin,
Mira Furian. Režie: Sergio Castellitto.
Pøístupný od 12 let – èeské titulky!
# Pátek 17. kvìtna – Iron man 3  ve 3d.
USA 2013. Akèní/sci-fi. Pokraèování dlouhé
cesty T. Starka: je pouhou souèástí obleku
nebo je oblek souèástí jeho? Hrají: Robert

Downey jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle.
Režie: Shane Black. Pøístupný – èeský dabing!
# Sobota 25. kvìtna – Velká svatba. USA 2013.
Komedie. Bláznivá komedie jedné velké rodiny
a jedné velké svatby… Hrají: Amanda Seyfried,
Robert de Niro, Katherine Heigl. Režie: Justin
Zackham. Pøístupný – èeské titulky!
# Pátek 31. kvìtna – Donšajni  (Suknièkáøi).
ÈR 2013. Komedie. Pøíbìh o lásce a zklamání,
o hudbì a vášnivém milování a o lidech, kteøí žijí
svùj život opeøe navzdory. Hrají: Jan Hartl,
Libuše Šafránková, Martin Huba, Jiøina
Jirásková. 
Režie: Jiøí Menzel. Pøístupný.

Zaèátky pøedstavení v19.00 hod.

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
# Sobota 18. kvìtna – Neuvìøitelná
dobrodružství Toda Stonese ve 3d. Španìlsko
2013. Indiana Jones se vrací a s ním i moøe
zábavy. Zažijte vše jako živé ve 3d!!! 18.00 hod.
Režie: Erique Gato. Pøístupný – èeský dabing!!!
# Pátek 24. kvìtna – Kováø z Podlesí. ÈR 2013.
Pohádka/ rodinný/ animovaný
Houbové báby jsou pøíèinou kletby, ale pøišel èas
vše napravit… do vesnice pøilétá drak…
18.00 hod. Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr,
Milan Markoviè. Režie: Pavel Göbl. Dolby
stereo.

Komorní scéna
# støeda 8. kvìtna – Cestujeme... »Kanada«.
Slovem i obrazem nás provede mgr. Zdenìk Pikl.
17.00 hod.  

Tip na výlet

První zlivská pejskiáda

Kdy: 11.5.2013 od 14:00
Kde: Myslivna Zliv

Jedná se o soutìž krásy psù jakýchkoliv ras
i neras a velikostí. Budou probíhat tøi velikostní
kategorie. Soutìž bude moderovat Katka Èerná,

Evropa 2. Mezi soutìžemi bude doprovodný
program (ukázka výcviku psù

a pod). Na závìr probìhne soutìž 
o nejsympatiètìjší dvojici – Dítì a jeho pes. 
Po ukonèení soutìže bude hrát místní kapela

a budou se opékat buøty.
Registrace psù bude probíhat pøedem na prodejnì

ve Zlivi nebo pøes mail: Info@rajchovatele.cz.
Na místì dle poètu nahlášených psù. 

Vodítko je podmínkou povolení vstupu na akci –
rádi bychom pøedešli možným konfliktùm.

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE 
Hluboká

VÝSTAVY

Gotické umìní / Malíøství a sochaøství –
stálá expozice. Èeské sochaøství 20. století
– stálá expozice. Flámské a holandské
malíøství 16.–18. století – stálá expozice

do 23. 6. 2013
Osvobozování sentimentu / Podoby
støedoevropského romantismu a
biedermeieru 
23. 5. a 30. 5.  Komentovaná prohlídka
výstavy od 17.00 hodin

Wortnerùv dùm AJG v Èeských
Budìjovicích, U Èerné vìže 22

VÝSTAVA

Pavel Nešleha / fotografie
do 12. 5. 2013 

Nekoneèné perspektivy / Krajina 
a veduty 19. století ze sbírky Patrika
Šimona
16. 5. – 14. 7. 2013 – vernisáž dne 16. 5. 
v 17.00 hodin

Jak pátrat po svých rodinných koøenech
aneb cyklus o rodopisu
Odborné pøednášky – 9., 23., 30. 5. 2013
od 17.00 hodin
ThMgr. Alois Sassman

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni

VÝSTAVY

Mezinárodní keramická sympozia 1966 -
2012 - stálá expozice
Šárka Radová – 4. 5. – 14. 7. 2013
Markéta Škopková – 4. 5. – 14. 7. 2013
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Projdìte se pìší stezkou v Zámostí... potìší vás...


