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Rozšířeno o příspěvek Přední Výtoně
Dravé saně ve spolupráci s městem Vyšší Brod
Vás zvou na tradiční

HOLiNKiÁDU
pro děti i dospělé

 Po stopách kněze Petra

16. 6. 2019, 9.30 hod.
Více na str. 24

v sobotu od 10 hodin

8/6/2019

VYŠŠÍ BROD
/KEMP POD HRÁZÍ

Přijďte si s námi společně zasoutěžit
a užít si hezké dopoledne

Čeká na Vás 10 –14 stanovišť:

Fotbalový turnaj žáků
Neděle 23. 6. 2019 8.00 hod.,
fotbalové hřiště

skákací hrad

bludiště

malování

zmrzlina,

cukrová vata,
limo

vystoupení

 Memoriál
JUDr. Antonína Straky

kapel ze ZUŠ Vyšší Brod
Not ready boys a Siskin’s

na obličej, tetování

vyrob si

své vlastní smoothie

tancování
... a další.

 Výstava Praha objektivem

tajné policie

Červen, po – pá, 8 – 17 hod.,
Vestibul kina

Děti v informačním centru
K
Milí spoluobčané,
dnes budu jen děkovat a to ze srdce.
Děkuji těm, kteří
s námi zcela nezištně
spolupracovali na organizaci Putování
za pohádkou. Všem,
kteří se převlékli za pohádkové bytosti,
R+R marketu, vyšebrodské pekárně, všem
hasičům, kteří vytvořili základnu a postarali se o ohně na opékání, automotoklubu
AVZO za zapůjčení motokrosu, kolegům
z vedlejšího hospodářství, kteří louku vysekali opravdu precizně. A největší dík patří
dětem a jejich rodičům, že se přišli pobavit
a splnit pohádkové úkoly. Užít si krásné
odpoledne, kdy nám i slunce svítilo.
Přátelé, děti…tak zase za rok! 

Karel Troják

Důležité upozornění
školní jídelny

S

ohledem na růst cen potravin a ostatních nákladů jsme nuceni přistoupit
k zvýšení cen za obědy od nového školního roku. Poslední úprava ceníku proběhla
u cizích strávníků v roce 2014 a u dětí v roce 2011.

Ceník platný od 1. 9. 2019
kategorie
cena za 1 oběd
žáci 07–10 let
25 Kč
žáci 11–14 let
28 Kč
žáci 15 let a starší
30 Kč
školní zaměstnanci
30 Kč
naši školní důchodci
30 Kč
cizí strávníci s příspěvkem
55 Kč
cizí strávníci
65 Kč
Do kategorie cizí strávníci s příspěvkem
jsou zahrnuti důchodci, kteří mají trvalé bydliště ve Vyšším Brodě, Město Vyšší
Brod jim přispívá na každý odebraný oběd
10 Kč. 

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům
a známým za účast na posledním
rozloučení s paní Miluší Trojákovou
dne 10. 5. 2019. 
Rodina Trojákova
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oncem měsíce se přišly podívat do informačního centra ve Vyšším Brodě děti z MŠ
a děti z družiny ZŠ Vyšší Brod. Děti se seznámily
se základy turistiky. Dětem byla předvedena
názorná ukázka toho, co je turistická známka,
pohled a další zajímavé upomínkové předměty, které si v infocentru můžou zakoupit. Větší
děti si zasoutěžily, vyzkoušely si být za pultem infocentra a odpovídat na otázky svých
spolužáků, co kde najdou ve městě a okolí.
Musím pochválit malé i velké děti, jsou velice
šikovné. 
Lucie Kubíčková

Setkání seniorů s kloboukem

Č

tvrteční posezení dne 23. 4. 2019 bylo ve znamení malé soutěže o nejkrásnější letní klobouk.
Každý, kdo přišel v klobouku byl očíslován a zařazen do soutěže o drobné ceny, které připravila
pekárna Vyšší Brod. Moc děkujeme. Musím pochválit dámy i pány za krásné doplňky hlavy a krásné
úsměvy, které k tomu patří. Děkujeme za účast všem. Bylo to moc fajn. 
Lucie Kubíčková

Městské lesy Vyšší Brod
Ceník palivového a užitkového dřeva od 1. 1. 2019 na lokalitě ,,OM“ (odvozní místo)
Ceny jsou bez DPH.
Palivo jehličnaté
600 Kč/m3 – 384 Kč/prm
Palivo listnaté měkké (OS,VR,LP)
600 Kč/m3 – 324 Kč/prm
Palivo listnaté ostatní (BK,DB,BR,OL…)
1.000 Kč/m3 – 540 Kč/prm
Manipulační zbytky
300 Kč/m3 – 192 Kč/prm
Palivo: + 15% DPH

SM – kulatina ABC 1.800 Kč/m3
SM – kulatina D,CX 1.000 Kč/m3
BO – kulatina ABC 1.600 Kč/m3
MD – kulatina ABC 2.500 Kč/m3
Listnaté – kulatina 1.500 Kč/m3
Tyče – z prořezávky 1.100 Kč/m3
Tyče – z probírky
1.300 Kč/m3
Užitkové: + 21% DPH

Dřevo prodáváme nejen občanům Vyššího Brodu, ale i občanům ostatních obcí.
Kontakt: Tel.: 380 746 600, 724 524 604, e-mail: lesy@mestovyssibrod.cz

C

hci poděkovat panu Štěpánovi a zvláště
panu Šubovi za vzornou a rychlou pomoc
a práci na opravě plynového kotle, kterou
vlastně udělali za někoho jiného.
Stalo se totiž toto:
Dne 18. března 2019 přišli 2 mládenci z Eonu
a měli zkontrolovat plynový kotel, ale místo
provedení kontroly kotel rozbili, protože lajdáckou prací vypustili vzduch a způsobili,

že se ztrácela voda, topit se nedalo. Prosím
tedy Městský úřad, aby toto informaci předal, aby se vědělo, kdo nám obyčejným lidem
pomáhá a kdo je tzv.“ lempl“. Protože jde
o plyn, nemohu tuto věc nechat bez povšimnutí. Věřím, že vedoucí pracovníci Eonu poučí
ony mladíky, jak se dělá kontrola. Tedy ještě
jednou veřejně děkuji panu Šubovi za práci,
která se stala 1. dubna. (není to apríl). 
Miroslava Čenkovicová Vyšší Brod

Závody dračích lodí
Chtěli bychom poděkovat Dravým saním za to, že nám zaplatily startovné a i za to, že nás ve svém
volném čase společnými silami odvezly na dva tréninky. Také bychom chtěli poděkovat Karlovi
Trojákovi, který nám na tréninkách vše ukázal, byl trpělivý a odkormidloval nám celé závody. 
Děkujeme, Tsunami

Červen – měsíc myslivosti
a ochrany přírody
Č

erven je už více než půl století označován za měsíc myslivosti a ochrany přírody.
A určitě právem.

M

V tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji, probíhá bouřlivý růst a vývoj, do kterého také
patří rození většiny mláďat zvěře i ptáků. Srny
kladou srnčata, rodí se mladí zajíci, líhnou se
kuřátka lesních, polních kurů i mláďata zpěvného ptactva.
Právě cech myslivců má nezastupitelnou
úlohu v oblasti péče i ochrany zvěře, ale
i v oblasti ekologie, tvorby krajiny a ekonomického přínosu. Myslivost jako taková
je součástí společného kulturního dědictví národa a spolu s přírodou a zvěří věčnou inspirací mnoha umělců, malířů, hudebních skladatelů, spisovatelů a básníků.
V období června, ale i v ostatních měsících
bychom měli do přírody vstupovat jako do posvátného chrámu a chovat se nadmíru ohleduplně, nerušit zvěř, ptáky a samozřejmě neničit
rostliny ani stromy.
Važme si přírody a buďme rádi, že se v okolí
našeho města můžeme ještě stále setkat s ma-

Soutěž
v květinové
výzdobě

lebnými přírodními scenériemi a krásnými zákoutími oživenými tam se vyskytující zvěří.
Mnozí návštěvníci naší obce a okolí nám to
mohou jen závidět. Aby to tak zůstalo i nadále, musíme se na ochraně přírody podílet
všichni. Naše ohleduplnost bude odměněna nezapomenutelnými zážitky. Ukázněným
a rozumným návštěvníkům patří dík a všem
přátelům přírody a myslivosti přejeme mnoho
krásných zážitků v oblasti vyšebrodského přírodního parku. 
Odbor ŽP, MěÚ Vyšší Brod

ěstský úřad, odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem kultury
a cestovního ruchu se rozhodly o pokračování v tradici motivační soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu Zahrada roku a to
ve čtyřech kategoriích: OKNO – BALKÓN
– ZAHRADA – PROVOZOVNA roku 2019.
V každé kategorii budou vyhlášena první tři
místa – vítěz obdrží 1.500 Kč, druhý v pořadí 1.000 Kč a třetí 500 Kč. Samostatně bude
letos vyhodnocena TOP květinová, zahradní výzdoba 2019 za nejlepší celkový dojem
s ohodnocením 2.000 Kč.
Hodnocena bude nejen estetická stránka
ale i originalita nápadů v jednotlivých kategoriích.
Přejeme všem již tradičním ale i novým
zájemcům – účastníkům soutěže, hodně
štěstí v pracovním úsilí a v náročné péči
o živou krásu nejen pro své potěšení ale
i k radosti nás všech! 


Členové hodnotící komise

Stanovení náhradní výsadby
k povolenému kácení

Mladí ochránci
přírody

V

N

ážení občané, dovolím si krátce odůvodnit,
proč je k povolenému kácení dřevin rostoucích mimo les či jejich poškození, stanovena náhradní výsadba. Komise pro životní prostředí doporučila místnímu odboru životního
prostředí udělovat toto kompenzační opatření
ke každému kácení.

Jak odbor ŽP dospěje ke stanovení dané náhrady?
Delší dobu nebylo jasno jak objektivně stanovit výši náhradní výsadby, jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin
či souvislých porostů. Postupným vývojem
vznikla mezi odborníky metodika Oceňování
dřevin rostoucích mimo les, která tuto problematiku podrobně obsáhla, jak z ekologického,
tak i ekonomického hlediska. Agentura ochrany a přírody dokonce na svých webových
stránkách zřídila kalkulačku, kde je možno
po důkladné specifikaci stromu či souvislého
porostu si spočítat hodnotu kácené dřeviny
v Kč (např. jasan ztepilý o výšce 10 m, průměr
kmene 155 cm, průměr koruny 5 m, zdravotní
stav dobrý, suché větve - hodnota stromu v Kč
pro rok 2019: 2.7883 Kč).

Následně lze v kalkulačce nacenit i kompenzační opatření – např. druh stromu, velikost
sazenice, délka péče atd.
Náhradní výsadba je tedy přiměřená ke kompenzaci ekologické újmy, která povoleným
kácením dřevin vznikne.
Náhradní výsadba se ukládá žadateli o kácení, je pro něj závazná a povinnost nepřechází
na dalšího vlastníka pozemku, pokud pozemek prodá. Pokud výsadba nelze zrealizovat
na pozemku žadatele, je možné ji uložit na pozemku jiného vlastníka s jeho svolením, v našem případě využijeme nejčastěji pozemek
města.
Jedná se o oficiální nástroj, o který se může
úředník opřít při povolování kácení s tím, že
nebude mít svázané ruce on ani občan. Věřím,
že s naceňováním kácených dřevin a stanovenou náhradní výsadbou na vhodných místech
s dlouholetou péčí, se naše město trochu zazelená a zadrží i více vody. 

a dubnové schůzce s tématem Velikonoce
se děti, mimo malování vajíček a pletení
pomlázek, učili mechy a kapradiny. Učení probíhá tak, že si děti nejdříve mechy a kapradiny
najdou a poté s vedoucím probíhá určování
druhu podle encyklopedie. Za odměnu pak
dostali Velikonoční nadílku. Druhá schůzka
se konala na konci dubna, kdy děti postavily
svoji májku. Tento den se učili vázání uzlů a poznávání dřevin. Dřeviny se děti učí poznávat
stejnou metodou jako u kapradin a lišejníku.
Závěrem dne pak bylo opékání. :) Samozřejmě,
že při obou schůzkách máme také na programu spoustu her. Naší dubnovou zajímavostí se
stala Dřipatka horská, která je v okolí Fortunie
k vidění. 
Z. Horká

Za komisi životního prostředí
Ing. Lukáš Kus
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Z činnosti SDH Vyšší Brod k 14. 5. 2019
Vážení spoluobčané!
Dnes bude můj článek kratší než obvykle. Bude se skládat z poděkování, výčtu konaných
a plánovaných akcí a přehledu zásahové činnosti. Tímto končím úvod.

městu Vyšší Brod za neutuchající podporu,
do níž je zahrnuto i půjčení městské techniky.
Dále patří dík Cisterciáckému opatství, které
nám přenechalo velmi hezkou hromádku šrotu. Moc nám pomohl pan Maurer, pan Filípek
a pan Stryho, jenž s námi statečně vydržel
za volantem traktoru.

• Pak se uvidí: počítáme se Stezkou odvahy
a Betlémským světlem. Možná se v mezičase
zúčastníme některých hasičských akcí v blízkém okolí (Přední Výtoň, Loučovice).

Od vyjití posledního článku jsme se zúčastnili
4. 5. slavností Svatého Floriána v Bad Leonfeldenu.

Druh události
počet
Dopravní nehoda silniční 8
Ostatní pomoc
5
Technická pomoc
12
Požár
5
Celkem
28

Již také víme, jak proplujeme rokem 2019:
• 25.5. budeme pomáhat na Dětském dni,
• 26.5. pořádáme tradiční plavbu po Vltavě
s našimi kolegy z Bad Leonfeldenu a Horní
Stropnice,
• 8.6. půjdeme do holínek,
• 15.6. chceme opravdu pořádat hasičskou
soutěž na Starém hřišti,
• 14.9. až 15.9. plánujeme výlet do hasičského
muzea v Přibyslavi a exkurzi do Dalešického
pivovaru.

Se zásahovou činností to ke dni 9. 5. 2019
vypadá následovně:
hodiny
15:14
3:38
8:05
7:52

Požáry, u nichž jsme zasahovali, zachvátily nízké budovy a lesní porosty. Naštěstí žádný nespolykal žádného člověka. 
Děkuji za pozornost!
Ing. Jan Poláček,
starosta SDH a velitel družstva

Za všechny vyšebrodské hasiče bych chtěl
poděkovat vyšebrodským lidem. Jak víte,
27. dubna se konal v naší obci a v přilehlém
okolí sběr železného šrotu a elektroodpadu.
Musím přiznat, že právě tato akce se pro nás
stává každoročně nejvýznamnějším příjmem
do naší kasy. Chtěl bych tedy poděkovat všem,
kteří nám přispěli výše jmenovanými komoditami. Někteří občané nám přispěli i jinými
věcmi, např. občerstvením v různých podobách. Obě tyto skupiny mohou za celkový
úspěch akce. Přece jen bych jmenovitě nebo
více konkrétně vyzdvihnul několik nejpodstatnějších lidí či organizací. Velmi děkujeme
manželům Pavelcovým za půjčení kontejnerového náklaďáčku s hydraulickým jeřábem,

Royal Rangers 2019
S

ilvestrovskou víkendovkou jsme se přehoupli do nového roku s heslem „Když Tě život vykoupe, neboj se jít dál.“ Tradiční výšlap na Vítkův hrádek schovaný v ledovém sevření jsme zakončili táborákem a bobovačkou. Začátek roku byl pro nás výzvou v podobě zimního přežití, při kterém jsme se naučili
vařit na sněhu i z něj. Poměřili jsme síly a odhodlání na lezeckých a boulderingových stěnách v centru Lanovka i v plaveckém stadionu, kde někteří z nás
skočili z pětimetráku. Na pondělních klubech se zabýváme chemickými pokusy a tvoříme Faraonovy hady, sopku z pěny či samozápalnou směs. Také
si vyprávíme o dobrodruzích, kteří neváhají vykonat skutky, nad kterými rozum běžného člověka zůstává stát a tak jména, jako Lindbergh, Johnsonová,
Armstrong, Amundsen či Messner nebo Hillary a Tenzing nejsou už pro nás neznámá. I když si na střechu světa ještě sami netroufáme, zdoláváme
alespoň Everest Šumavský. Spočívá v osmi vrcholech, z nichž máme polovinu těch nižších za sebou. Zde nejde jen o samotné
vrcholy, ale i o poznávání přírodních pamětihodností a historie zdejšího kraje. Jarní víkendovka se nesla v duchu dobrodruhů a výprav na Everest či jižní pól, výletu na rozhledny Moldaublick a Alpenblick, střelby ze vzduchovky, pokusů
a akčních her. Zkontrolovali jsme a připravili své kešky na letní sezónu a zdolali v šesti lidech Kleť 16x v tradičním závodu o Himalájského tygra. Do začátku prázdnin nás čekají výlety a plachtění na našem šumavském moři.
Více fotografií a videí z výletů a pokusů najdete na facebooku na našich stránkách 14. Přední hlídka Royal Rangers.
Na webových stránkách https://14-predni-hlidka-vyssi-brod.webnode.cz/ se pak můžete podívat na připravované
akce. 
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Základní umělecká škola informuje
Ohlédnutí:
Nadační fond Magdaleny Kožené, který zaštiťuje mimořádný projekt ZUŠ Open, zároveň vypisuje stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání – MenART. MenART nabízí pro
studenta ZUŠ a jeho pedagoga roční stipendijní program v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – uměleckými osobnostmi.
Mentoři si vybírají své žáky z celé republiky a je
velký úspěch se do programu dostat. Prvního
ročníku se účastnila Anna Kahovcová – výtvarný obor (viz článek níže). Do druhého ročníku
byli z naší školy vybráni Zuzana Kramperová
(ze třídy Ivy Voráčkové) na obor muzikálový
zpěv k Radce Fišarové a Adam Doucha (ze třídy Marcela Neckáře) na obor skladba k Beatě
Hlavenkové. Gratulujeme. Děkujeme vyučujícím za přípravu a Vl. Čížkovi za pořízení nahrávek Z.Kramperové, které si můžete poslechnout
na stránkách školy.
MenART – výstava prací stipendistů v rámci
festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl
V sobotu 15. 6. 2019 se uskuteční slavnostní
vernisáž prací žáků výtvarné sekce stipendijního programu MenART v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Stipendium získala (jako 10
žáků z celé ČR) také žákyně Anna Kahovcová. MenART – program podporující mladé
talenty od 10 let pod záštitou Magdaleny Kožené – je stipendijní roční projekt, kdy mají žáci
možnost spolupracovat a konzultovat svá díla
s významnými osobnostmi uměleckého života.
Jejím mentorem byl sochař, výtvarník a hudebník Milan Cais. Kromě osobního průvodce
výstavou 3Olet TataBojs v Galerii současného
umění DOX, získali studenti spoustu zkušeností
především v komunikaci a rozhledu, jak to chodí ve výtvarné branži. Setkání s mentory probíhala hlavně v podobě konzultací a veškerou výtvarnou práci dělali studenti doma či v ZUŠ pod
vedením svých učitelů. Přeji spoustu dalších
podnětných setkání a plno výtvarných nápadů.

Výstava ZUŠ
Do 21. 6. 2019 můžete navštívit výroční výstavu
výtvarného oboru ZUŠ v podkroví kaple ZUŠ
v Linecké ulici. Po celé léto bude k vidění také
výstava prací žáků vyšebrodské pobočky ZUŠ
Kaplice, a to v prostorách Poštovního muzea
v klášteře ve Vyšším Brodě.
Připravujeme:
• 1. 6. od 16.20 Koncert violoncellového
orchestru – Praha
• 8. 6. od 12.00 Holinkiáda – kapely V.Čížka
• 11. 6. od 9.00 Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ
V. Brod – V.Čížek
• 11. 6. od 17.00 Vystoupení pro MŠ – kapely
V. Čížka V. Brod
• 12. 6. od 18.00 Absolventský koncert – v ZUŠ
• 20. 6. od 17.00 Než odplujem na prázdniny
– koncert souborů ZUŠ - klášterní sklepení
• 20. 6. od 18.30 Třídní koncert žáků T. Rožbouda – v ZUŠ
• 25. 6. od 16.30 Třídní koncert žáků V. Čížka
– v ZUŠ
• 25. 6. od 18.00 Koncert učitelů ZUŠ – kaple
ZUŠ Kaplice
Zájemcům o studium v ZUŠ :
Talentové zkoušky proběhnou 4.6. od 15.00
do 17.00 hodin, hudební obor v budově

Míru 201, výtvarný obor v budově Míru 194.
Vyplňte si, prosím, předem elektronickou
přihlášku na webových stránkách školy:
http://www.zuskaplice.cz/prijimani_zaku.html

Mladí umělci ze ZUŠ Kaplice
za hranicemi našeho regionu
Žáci z violoncellové třídy Pavly Schwarzové si zahrají ve Valdštejnské zahradě v Praze
Již čtvrtým rokem se žáci naší ZUŠ pod vedením p. uč. Pavly Schwarzové účastní společného projektu několika ZUŠ Jihočeského kraje.
Tím jsou koncerty Jihočeského violoncellového orchestru na různých místech našeho
regionu. Toto ojedinělé hudební těleso v roce
2018 oslavilo již 10 let svého působení a jeho
uměleckou vedoucí je Mgr. Ilona Průšová ze
ZUŠ Jindřichův Hradec. Projekt, který je finančně podpořen také grantem na Podporu kultury Jihočeského kraje, organizačně zaštiťuje
ZUŠ Velešín. Společného muzicírování v Jihočeském violoncellovém orchestru se účastnilo
nedávno 5 základních uměleckých škol - ZUŠ
V. Nováka Jindřichův Hradec, ZUŠ O. Nedbala
Tábor, ZUŠ Třeboň, ZUŠ Kaplice, ZUŠ Velešín
a nově se připojila ZUŠ Soběslav a ZUŠ F. Pišingera v Trhových Svinech, kde se uskuteční
v sobotu 25. 5. od 17:00 další vystoupení. A jak
to celé dají dohromady? Žáci během školního
roku se svými pedagogy nacvičí repertoár
zhruba 23 skladeb a před koncertem mají jen
jednu zkoušku s ostatními účinkujícími. Pro
menší hráče je to opravdu náročné, takže nejdříve studují jen menší počet skladeb a poté
repertoár doplňují. Odměnou a motivací jim
je společná hra se svými kamarády, se kterými

se po čase rádi vidí, ale i to si zahrát po boku
svých učitelů nebo starších spoluhráčů, jakým
je i Johana Schwarzová - absolventka naší
ZUŠ, která svůj talent pro hru na violoncello
rozvíjela na Konzervatoři v Českých Budějovicích a nyní studuje na Pražské konzervatoři.
Z Kaplice i pobočky ve Vyšším Brodě si v orchestru, který čítá až 50 hudebníků, zahráli či
hrají: Ondřej Sípal, Judita Žižková, Ema Mičanová, Anežka Matysová, Vojtěch Ročně, Anežka Macháčková a Bára Kahovcová.
Tento projekt sbližování hudebních generací uspěl také v nominaci do programu ZUŠ
OPEN ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, kde proběhne 1. 6. 2019 oslava
Dne dětí uměním. Blahopřejeme k úspěchu
zahrát si v tak krásných prostorách, děkujeme dětem a pedagogům za jejich úsilí a čas,
reprezentaci ZUŠ i měst, ve kterých škola
působí. 
Další informace na www.zuskaplice.cz
Za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová a Mgr. Radka
Kahovcová
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Protančené jaro
SDC Šumaváček, nebo chcete-li kroužek country tanců, rozhodně nepodléhá jarní únavě
a intenzivně vyjíždí na nejrůznější taneční akce. K těm nejdůležitějším patří ty, které nejen
sami navštěvujeme, ale které i pořádáme.
Jaro pro nás začalo březnovou návštěvou Jindřichova Hradce s již tradičním country tanečním seminářem. Kromě Šumaváčku a spolupořádajícího souboru Country Little Stars se akce
zúčastnili ještě tanečníci ze Zbytin na Prachaticku, Dobříše a Plzně. Užili jsme si nejen tancování tradičních country tanců a moderního
square dancingu, ale také noční hru, kterou
pro nás hradecký soubor připravil.
Když se řekne CSDCTS, většině tanečníků se
hned vybaví celý název akce, skrývající se
za touto zkratkou. Celostátní setkání dětských

country tanečních souborů. Lektoři a účastníci
od nás i ze zahraničí. Bez nadsázky kultovní
akce dětského country tancování představuje majstrštyk šumaváčkového pořádání. Tančení na třech desítkách seminářů ve čtyřech
halách současně, prestižní soutěž, špičkoví
lektoři a porotci, řada pořadatelů. A především nadšení tanečníci, kteří na tuto akci jezdí nejen z Vyššího Brodu, ale doslova z celé
republiky. Nejstarší dětskou country taneční
akci u nás, která dala dohromady kroužky, soubory a skupiny, pořádáme od prvního ročníku
v roce 1991 pravidelně každý rok. Letos tedy
po devětadvacáté, podruhé ve Střelicích u Brna, kam jsme se přesunuli po šestnácti letech
v Táboře. Byla to mimořádně vydařená akce,
kde si tanečníci výrazně rozšířili své taneční
obzory.

Jelikož jeden z vedoucích spolupořádajícího
souboru Střelická růže je hrázným na brněnské přehradě, závěr našeho čtyřdenního jihomoravského pobytu patřil prohlídce zmíněné
hráze. Exkluzivní prohlídka míst, která obvykle
nejsou k vidění, spojená s fundovaným výkladem, byla příjemnou tečkou za 29. CSDCTS.
A co nás čeká v květnu? Jednak na začátku
května tradiční návštěva mezinárodního festivalu v Bratislavě. Poslední víkend pak nejstarší
členové klubu vyrazí do Ivančic na víkendové
tancování náročných choreografií. 

Za SDC Šumaváček
Miroslav Procházka

Květinový den ve Vyšším Brodě
15.

květen se v celé ČR připomíná jako
Český den proti rakovině, organizovaný sdružením Liga proti rakovině Praha, letos
již potřiadvacáté. V tento den chodí v ulicích
našich měst dobrovolníci a v rámci celonárodní veřejné sbírky prodávají květinu se stužkou,
symbol boje proti rakovině. Nejinak tomu bylo
i ve Vyšším Brodě.

vě 80 – 90% pacientů s tímto onemocněním
jsou kuřáci! Přitom neexistuje neškodné kouření! Jde o návyk stejně absurdní, jako kdyby
člověk zblízka vdechoval škodlivé zplodiny
výfuku auta. I proto je prevence tak důležitá!
Přestože letos počasí dětem vůbec nepřálo,
podařilo se vybrat naprosto rekordní částku,
a sice 8.631 Kč!

Dobrovolné sbírky, jejímiž ústředními tématy
pro letošní rok jsou prevence nádorového
onemocnění plic a výchova k nekuřáctví, se ujali žáci a žákyně z deváté
třídy, jmenovitě Matěj Winkler, Laura Reichensdörferová, Eliška Syrovátková a Denisa Poláčková. Jejich
úkolem nebylo pouze kytičky prodávat, ale také seznamovat kolemjdoucí s osvětou a, bohužel, i se smutnou
statistikou. Česká republika patří totiž
k pěti „nejprokouřenějším“ zemím Evropy, přičemž každé dvě hodiny si u nás
rakovina plic vyžádá lidský život. A prá-

Děkujeme tedy Vám všem, kteří myslíte
i na druhé. Zakoupením kytičky totiž i Vy
pomáháte plnit Lize proti rakovině
hlavní poslání: šířit nádorovou prevenci, podporovat onkologický výzkum, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť.
Velké poděkování patří pochopitelně
i všem zúčastněným za prodej květinek, a především paní učitelce Martině
Markové za přípravu a realizaci této náročné, ale smysluplné akce.
rsch

Poděkování
deváťákům
Moc děkujeme žákům z deváté třídy, kteří nás
doprovázeli celý školní rok na akcích školy a tím
nám pomohli lépe poznat školní prostředí. Moc
si toho vážíme a bylo nám s vámi dobře! Ať se
Vám líbí v nové škole stejně jako nám. Ještě
jednou velký dík ! 
Prvňáčci

Vítání občánků

V

sobotu 11. května 2019 přivítala zastupitelka města paní Vanda Kotálová v obřadní síni Městského úřadu ve Vyšším Brodě malé občánky. Přivítány byly: Tomáš, Natálie, Martin a Michaela. Paní učitelce Krutské a dětem
z mateřské školy patří poděkování za program, kterým zpestřily slavnostní
vítání narozených dětí.

(foto Romana Marková)
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Další vítání občánků v tomto roce zorganizuje matrika ve spolupráci
s komisí SPOZ na podzim. Rodiče nově narozených dětí dostanou včas
pozvánku nebo se mohou sami přihlásit na matrice Městského úřadu
ve Vyšším Brodě. 

Mgr. Radka Francová, matrikářka

Zahájené projekty
V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě stavební akce mají
dlouhodobější charakter a přinesou jistá omezení. Jedná se ale
o projekty, které jsou nutné. Ať se jedná o zachování kulturního
dědictví, nebo o důstojnou stavbu pro smuteční obřady. Perspektiva využívání obou budov se počítá na desítky let a podle
toho k nim město přistupuje.
Smuteční síň
Stavbě nové smuteční síně se věnovalo především minulé zastupitelstvo města a při tvorbě projektu dalo jasně najevo, že se jedná o důležitý projekt. Podoba nové smuteční síně byla promyšlena do největších
detailů včetně úpravy jejího okolí. Charakter stavby si takovou pozornost skutečně zaslouží, nejen vzhledem k tomu, že bude využívána desítky let, ale především vzhledem k účelu jejího využití. V současné době
jsou u konce bourací práce původního objektu a začíná se se samotnou
výstavbou. Celkové náklady dle vysoutěžené ceny se pohybují přibližně
ve výši 13,5 milionu korun. Smuteční síň by měla být dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku. Vedení města prosí Vyšebrodské o shovívavost a trpělivost, jelikož během výstavby budou možné smuteční
obřady pouze na takzvaném paloučku u kolumbária.
Obnova bývalé školy
Během května zahájilo město i opravu bývalé školy v ulici Míru. Dům
získá novou fasádu a budou vyměněna okna na jihovýchodní straně.
Vzhledem k tomu, že je škola kulturní památkou, veškeré práce probíhají podle přísných pravidel památkové péče. Původně měla být okna

opravována pouze výměnou degenerovaných částí, ale odboru vedlejšího hospodářství, který má projekt na starosti, se podařila po dlouhém
jednání s památkovou péčí dojednat výměna celých oken. Díky tomu
tak budou nahrazeny kopiemi. Fasáda nebude nijak zateplována, ale
získá znovu na lesku díky šetrné opravě. Náklady opravy fasády a výměny oken se vyšplhají na 4,8 milionu korun a město by mělo získat dotaci
Ministerstva kultury ve výši 1,8 miliónu. Novou finální podobu by měla
budova bývalé školy získat ve druhé polovině letošního roku. 
Jan Straka
místostarosta

Vyšší Brod navštívil
poslanec Jan Bartošek
V pátek 24. května se vedení města setkalo s členem Poslanecké sněmovny a jihočeského krajského zastupitelstva Janem
Bartoškem (KDU-ČSL). Hlavním tématem byla obnova areálu
Hrudkov.
Jan Bartošek strávil ve Vyšším Brodě celý den, setkal se se zástupci
kláštera a navštívil i místní hasiče, s nimiž projednával jejich potřeby.
Následně navštívil areál bývalé léčebny Hrudkov a při jednání s vedením
města přislíbil pomoc při jeho obnově a v této věci i další osobní návštěvu. Vedení města od pana poslance získalo také užitečné informace
o dotačních programech na výstavbu bytového fondu. 
jstr
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Výsledky voleb
do Evropského parlamentu
Vedení města chce zavést tradici neformálních setkávání s občany nad aktuálními záležitostmi. Pravidelně každého čtvrt
roku bude zvát občany na společnou
schůzku, na které představí realizované
a plánované projekty a vyslechne si připomínky a náměty občanů.
Dovolte mi Vás pozvat na první setkání
ve čtvrtek 13. června 2019 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Vyšší Brod. Uvaříme Vám kávu nebo čaj a společně prodiskutujeme aktuální dění ve městě a co
se plánuje. Budeme velmi rádi pokud přijdete i s vlastními náměty a připomínkami!
Co budeme řešit:
• Právě realizované projekty
• Plány na nejbližší období
• Nový strategický plán rozvoje
• Plán zavedení participativního rozpočtu
Setkání se zúčastní: Jan Straka,
místostarosta a další zastupitelé

N

aše zástupce do Evropského parlamentu
přišlo 24. a 25. května 2019 volit celkem
470 voličů, tj. 25,82 % voličů.

Své dotazy a náměty k diskuzi můžete
zasílat i předem na email:
mistostarosta@mestovyssibrod.cz

V I. okrsku hlasovalo 230 voličů, dva hlasy byly
neplatné. Ve II. okrsku hlasovalo 240 voličů
a tři hlasy byly neplatné.

Na setkání se těší,
Jan Straka, místostarosta

V I. okrsku vyhrálo ANO 2011 s 48 hlasy,
na druhém místě skončila ODS s 36 hlasy a třetí v pořadí byla Koalice STAN, TOP 09 s 24 hlasy.

V II. okrsku se pořadí stran vyměnilo. Vyhrála
ODS se 44 hlasy, druhá byla Koalice STAN, TOP
9 s 35 hlasy a třetí se umístilo ANO 2011 s počtem 29 hlasů.
Nejvíc preferenčních hlasů dohromady z obou
okrsků dostal Luděk Niedermayer z Koalice
STAN, TOP 09, a to 22 hlasů. 16 hlasů získala
Dita Charanzová z hnutí ANO 2011 a 14 hlasů
získal František Talíř z KDU-ČSL. 
(VR)

Obrázky od Vltavy
Chladivý proud – ne rozteklý asfalt…

Můj milovaný Karel Čapek (autor Války s mloky, Krakatitu, Pohádky vodnické i Bílé nemoci),
před více než devadesáti lety napsal tato slova
na obranu volné a nespoutané přírody…
„Je to zvláštní: máme státní hymnu, která s důrazem trochu naivním, ale něžným opěvuje tento
zemský ráj, kde hučí bory po skalinách, voda
šumí po lučinách, v sadě skví se jara květ, snad
každý z nás trochu zjihne, když tato slova slyší;
ale vždyť je to přímo výsměch naší státní hymně,
když necháme devastovat bory, vylámat skaliny
a vyplenit květ vzácný jako zlaté kapradí, květ
unikátních přírodních rezervací! Vždyť to je, jako bychom balili buřty do listů Vyšehradského
kodexu nebo dláždili ulice kameny vylámanými
z baziliky svatého Jiří!
Přírodní historie našich krajin je stejně památná
jako kterákoliv veliká památka historická; před
dějinami národa byly tu dějiny geologických
a geobotanických period; před vší slávou lidskou
byla tu sláva sil přírodních. Ochrana vzácných
přírodních památek není otázka sentimentality, nýbrž povinné úcty; tyto památky, ať je to
prastarý strom, předvěký porost nebo vzácný
geologický útvar, nám představují něco ctihod-
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nějšího než podnikatelský zájem pana Petra nebo pana Capla.“ (Lidové noviny 1928)
Já se domnívám, že u nás na Vyšebrodsku lze
„balením buřtů do listů Vyšebrodského kancionálu“ nazvat tyto tři podnikatelské aktivity:
plánované komerční adrenalinové splouvání
Čertových proudů na nafukovacích gumácích;
dále podetnutí pamětihodného buku, po století rozklenutého nad kazatelnou poutní kaple
Panenky Marie odpočívající na kameni. V poslední době sledujeme s obavami podnikatelský záměr na vybudování tzv. páteřní asfaltové
cyklostezky pro kola šlapací a brusle kolečkové
v cenných územích národní řeky Vltavy.
Na obranu nádherného přírodního úseku Vltavy pod Vyšším Brodem až do Rožmberku byla
založena petice s názvem „Chladivé proudy
Vltavy – ne rozteklý asfalt cyklostezky!“. Jejím
smyslem je odklonit nevhodně naplánovanou
trasu páteřní cyklostezky tak, aby se co nejméně dotkla mimořádně cenných území říční krajiny! Požadujeme zcela zásadní přehodnocení
tvrdých, k přírodě necitlivých parametrů tohoto megalomanského díla masového turismu!
Je zřejmé, že stávající síť turistických tras, cest

a cyklostezek by bohatě uspokojila požadavky na bezpečné a ekologické propojení Lipna,
Loučovic, Vyššího Brodu a Českého Krumlova!
Vážení občané Vyšebrodska, přátelé přírody,
pomozte prosím ochránit největší přírodní
poklad našeho domova, stříbrnou řeku Vltavu, před bezohlednou degradací na víceúrovňovou křižovatku komerční masové zábavy.
Podpořte naši elektronickou Petici „Chladivé
proudy Vltavy – ne rozteklý asfalt cyklostezky“
na adrese e-petice.cz. Ta krásná bájná Řeka
jihu si to bezesporu zaslouží. 
Krásný a voňavý čas rozkvetlých růží alpských
přeje učitel Jonáš

Svatý Leopold

V

areálu cisterciáckého kláštera, ve východní ose presbytáře kostela, stojí kamenná
kašna zdobená měděnými chrliči v podobě
draků a na jejím vrcholku stojící postavou svatého Leopolda III. Babenberského. Ten je považován za jednoho z patronů cisterciáckého
řádu, neboť byl jeho velkým dobrodincem
a zakladatelem cisterciáckého kláštera v Heiligenkreuz.
Kašna byla zhotovena zřejmě v druhé polovině 19. století, v období, kdy klášter i celý cisterciácký řád vedl zřejmě vůbec nejvýznamnější
opat v historii kláštera, opat Leopold Wackarž
(1810–1901). Opatem vyšebrodského kláštera
byl zvolen v roce 1857. Od tohoto okamžiku
prošel klášter generální rekonstrukcí, byla vystavěna věž kostela, zaveden vodovod, což
také umožnilo stavbu kašny. Díky němu opatu
Wackaržovi byl také Vyšší Brod povýšen v roce
1870 na město. Byl to také právě on, kdo založil nad městem poutní místo Maria Rast am
Stein. Otázkou ovšem zůstává stáří velké mísy
na dopadající vodu. Její tvarosloví a způsob
zpracování kamene napovídá, že by se mohlo
jednat o kamenosochařskou práci raného baroka 17. století.
Kašna vyrůstá z výrazné osmistěnné základny

z opracovaných kamenů. Z ní se zvedá mohutný sloup s mnohastěnnou patkou. Rozměrná
nádrž na dopadající vodu je profilována v duchu raného baroka. Ze středu nádoby vyrůstá
složitě prolamovaný sokl, který je z několika
stran zdoben chrliči, nesoucí podobu draků.
Chrliče byly převážně v gotické architektuře
využívány jako funkční prvky, které v dostatečné vzdálenosti od stavby zajišťovaly odtok
vody ze střech a tím nahrazovaly dnešní okapové roury. Ideologicky však také chrliče, nesoucí často podobu různých příšer a nestvůr,
symbolizovaly zlo, které zůstávalo vně chrámu
a dovnitř nemělo přístup. Zde také z chrličů teče voda a zřejmě i oni symbolizují zlo vnějšího
světa, které do prostředí kláštera pronikalo jen
velmi málo, a nad kterým vítězně stojí svatý
Leopold. Postava světce je oblečena v markraběcí plášť, který se na hrudi postavy rozevírá
a ukazuje tak domnělý erb Leopolda III. – pět
orlic na štítu. Hlavu postavy zdobí knížecí korunka. V levici světec třímá model kostela, jenž
odkazuje na fakt, že markrabě založil několik
klášterů. V pravé ruce má Leopold umístěn
štít, který je ozdoben opět pěticí orlic. Díky
celkovému vzezření bývá svatý Leopold často
zaměňován s naším svatým Václavem. Jejich
podoba je v umění opravdu téměř stejná, pouze Václav málokdy třímá na rukou model kostela a v erbu má pouze jednu orlici.

Leopoldem I. prohlášen rakouským patronem.
V českém prostředí není svatý Leopold tolik
důvěrně známý, je patronem Vídně a spolu
se svatým Floriánem (který zdobí obecní kašnu) patronem Rakouska. Jeho zobrazení je
spojováno výlučně s cisterciáckým prostředím,
územím v rakouském pohraničí nebo s fundacemi, které byly založeny na základě jména
Leopold. Tento příklad nacházíme například
nedaleko Brtnice na Vysočině. Zde se nachází barokní sloup z let 1676 – 1677, na jehož
vrcholku stojí postava sv. Leopolda. Tuto sochařskou památku ze žuly nechal zbudovat
Antonín František hrabě Collalto s manželkou
Marií Annou Maxmiliánou z Althannu jako poděkování za narození syna Leopolda Adolfa.
Ke spojení jmenného patrona, cisterciáckého
prostředí a oblasti nedaleko Rakouska došlo
i v soše sv. Leopolda ve Vyšším Brodě. Dodnes nám tato socha připomíná světce, který
nepřímo ovlivnil i podobu zdejšího kraje, ale
především nám připomíná výjimečnou osobnost opata Leopolda Wackarže, díky němuž se
vyšebrodský klášter stal městem, ale také centrem a hlavou cisterciáckých klášterů po celém
světě. 

Blahoslav Uhrovič

Svatý Leopold se narodil v Melku okolo roku
1093 v markraběcí rodině Babenberků. Jeho
otcem byl markrabě Leopold II., jehož předkům udělil v 10. století císař Ota II. tzv. Východní marku (východní část Bavorska). Z této
„Östlich Reich“ (východní říše) díky svatému
Leopoldovi III. vzniklo dnešní Rakousko. Z jeho dvou manželství vzešlo pravděpodobně
19 potomků. Na území své marky podporoval
křesťanství a evangelizaci kraje dopomáhalo
také zbudování několika klášterů, především
slavný augustiniánský klášter v Klosterneuburgu a významný cisterciácký klášter v Heiligenkreuz. Tento klášter založil Leopold III. na přání
svého syna, cisterciáckého mnicha (dnes blahoslaveného) Oty, který žil v klášteře ve Francii. Heiligenkreuz se nakonec stal mateřským
klášterem pro Zlatou korunu. Pro vyšebrodský
klášter je mateřským klášterem Wilhering. Jeho zásluhou došlo k velkému rozkvětu města
Vídně i svého rodného města Melku. Leopolod
byl po své smrti v roce 1136 pohřben v Klosterneuburgu. Roku 1485 byl kanonizován papežem Innocencem VIII. a roku 1663 císařem
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Aqualung club – klub sportovního potápění z.s.
vé sporty a určitě ne neoprávněně. Na teorii
je proto kladen velký důraz. Je toho dost, co
se musí malý potápěči naučit, o výstroji, o lidském těle, o vodě, o technice potápění a mnoho dalšího. Také chování každého potápěče je
důležité pro bezpečný ponor celé skupiny. Je
potřeba se spolehnout jeden na druhého a být
připraven v případě nouze pomoci. To, co se
zanedbá na pevnině, může mít pod vodou nepříjemné následky.

Z

ačátek května je pro nás už tradičně spojen
s výjezdem do Chorvatska, kde se mladí
potápěči, kteří se celou zimu pilně připravovali v bazénu poprvé podívají do volné vody.
Nejinak tomu bylo i v roce letošním. V noci
na sobotu 4. 5. vyrazila z Frymburka, Lipna
nad Vlt. a Vyššího Brodu výprava „Pula 2019“.
V osmnáctičlenné posádce vyrazilo za potápěčskými zážitky dvanáct dětí ve věku od 10
do 15 let. Někteří poprvé, připraveni splněním
náročných praktických dovedností pod vodou
i prokázáním svých znalostí teoretických v testech získat mezinárodní certifikaci „potápěč
junior“. Někteří již po několikáté, aby si praxí
svou kvalifikaci zvyšovali.
Po desetihodinové cestě jsme na místě.
Ve středisku Horizont na poloostrově Verudela
nejsme poprvé. Už víme, které apartmány nejlépe vyhovují naší početné výpravě a máme je
zamluvené. V jednom vzniká hlavní stan a společná kuchyně. Následuje vybalení a ubytování. To je věcí co potřebuje 18 potápěčů na pět
dní, kde jsme to všechno v těch autech měli ?
Kuchař výpravy nás volá k obědu, někteří dojí-

dají řízky z domova a pak přichází zasloužený
polední klid.
A je to tu. První, vyvažovací ponor podnikáme
z nedaleké pláže. Děti jsou rozděleny do dvojic, každá má svého dospělého vedoucího
skupiny. Přesto-že máme všichni výbavu vyzkoušenou v Lipně, jiná hustota mořské vody vyžaduje upravení zátěže-vyvážení. Před
naším příjezdem bylyna území silné bouře,
proto je voda zakalená a dosti velké vlny stěžují výstup z vody. Letošní dlouhá zima má pak
za následek teplotu vody pouhých 14°C. To vše
určitě ovlivní zážitek z prvního ponoru v moři.
„Naše“ děti ale něco vydrží ! Ve své skupině
jsem signál „je mi zima“ pod vodou neviděl
za celý pobyt.

Další dny se nám už daří dodržovat plán dvou
ponorů denně. K získání kvalifikace potřebují
všichni min. pět ponorů ve volné vodě. Zlepšení počasí nás vede k posunutí odjezdu a celou středu trávíme ještě u vody. Dopoledne
je ve znamení závěrečných testů. A po nich
ještě jeden ponor, který už většina podniká
jako potápěč a ne jako „kurzant“. Balení, nakládání, společná večeře se slavnostním přijímáním nových potápěčů a cesta k domovu.
Deset hodin jízdy a máme to za sebou. Děti
plné nových zážitků, dospělí spokojeni, že vše
proběhlo bez úrazů a problémů. Zde dvojnásob platí známé „ Kdo je připraven, nebývá
překvapen“. 

Druhý den nám to počasí zkomplikovalo ještě
víc. To, že celý den lije, potápěčům nevadí, ale
silný vítr přinesl s sebou i velké vlny. Čas, kdy
nemůžeme do vody, vyplňujeme teoretickou
přípravou.
Potápění řadí všechny pojišťovny mezi riziko-

Soutěž mladých zdravotníků
kého červeného kříže Český Krumlov. S přípravou družstev do soutěže nám letos velmi
pomohl profesionál-záchranář Honza Mikuláš.
V obou kategoriích, mladší žáci a starší žáci,
jsme měly jedno družstvo. Soutěžící se s vervou vrhli na ošetřování tepenného krvácení,
zlomenin a pohmožděnin. Transportovali poraněného a zasahovali u úrazu el. proudem
nebo uštknutím hadem. Předvedli různé obvazové techniky.

T

ýden po návratu nás čekala účast na okresním kole Soutěže mladých zdravotníků
(SMZ), pořádaném Oblastním spolkem Čes-
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V kategorii starších žáků bojovalo 8 družstev.
Po našem skvělém začátku na prvních dvou
stanovištích přišlo zaváhání a součet bodů
stačil jen na bramborovou medaili stejně jako loni. Do mladší kategorie se přihlásilo 10
družstev. O vyrovnaných výkonech svědčí to,
že rozdíl mezi prvním a posledním družstvem

byl pouhých 13 bodů. První ale může být jen
jeden a letos to bylo naše družstvo ! O pouhý
jeden bod vybojovali postup na krajské kolo
konané 30. 5. v Táboře.
Za starší soutěžili: Honza Kuzba, Kuba a Terezka Honetshlägerovi, Dan Škatula a Zuzka
Svobodová. Družstvo mladších žáků tvořili:
Jirka Žižka, Vojta Šimša, Maruška Ďurejová,
Editka Vávrová a Marco Bigas. Všem moc gratuluji a těm mladším budu držet palce v krajském kole.
Potápěčům přeji mnoho pohodových ponorů,
všem ostatním klidné teplé léto a prázdniny.
Za Aqualung club – klub sportovního potápění
Michal Kulík – instruktor potápění

smůlu. Virus se po vstupu do lidského organismu začne množit a napadne tkáně a orgány
našeho těla. Bohužel často dochází k napadení
mozkové tkáně, jak je patrné z názvu nemoci
(encefalitida = zánět mozku).

Lékař radí
Klíšťová encefalitida
Klíšťová encefalitida je vážné onemocnění,
které je do značné míry spojené s Lymskou
boreliózou. S tou se také někdy omylem zaměňuje, ačkoliv se jedná o dvě naprosto odlišná
onemocnění. Společným jmenovatelem těchto dvou nemocí je klíště obecné.
Příčinou nemoci je
virus klíšťové encefalitidy a přenašečem tohoto
viru je parazit
klíště obecné.
Virus se do našeho těla dostane
při kousnutí infikovaného klíštěte. Ne
všechna klíšťata jsou tímto virem infikovaná, ale mnoho lidí má prostě

Projevy nemoci se většinou začnou projevovat
asi tak 1–2 týdny po nákaze. První příznaky
jsou neurčité a neodlišují se příliš od jiných
virových infekcí – horečky,bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů. Nejvýraznější příznaky
se dostaví, pokud virus napadne nervovou
soustavu. Zánět mozku se projevuje bolestmi
hlavy, nevolností a zvracením. Při postižení
mozkových blan se objeví tzv. meningeální
příznaky. Nejpatrnějším z nich je neschopnost
člověka předklonit bradu na hruď pro bolestivou a ztuhlou šíji. Nejvážnějším a nejtragičtějším projevem napadení mozku je ochrnutí
končetin (častěji horních) různého rozsahu.
I po ústupu infekce mohou tyto obrny přetrvávat a z dosud zdravého člověka udělat invalidu.
Na diagnózu lze pomýšlet při rozpoznání příznaků nemoci, významně může pomoci informace o nedávném přisátí klíštěte. Definitivním
potvrzením je ale až nález protilátek proti viru
klíšťové encefalitidy v krvi nemocného. Při napadení mozkové tkáně je cenným vyšetřením
odběr mozkomíšního moku (obvykle lumbální
punkcí), ve kterém najdeme vzestup bílých
krvinek.
Na rozdíl od Lymeské boreliózy existuje proti
klíšťové encefalitidě ochrana a tou je očkovácí
vakcína!!! ( běžně dostupná u nás v ambulan-

ci). Vakcinace se provádí po celý rok, je dobrovolná a vakcína není hrazená pojišťovnou.
Případný zájemce si ji tedy musí zaplatit sám.
Zda se nechat očkovat je na každém z nás. Já
osobně jsem naočkován. Vakcinace je poměrně bezpečná, bez větších rizik. V sousedním
Rakousku je proočkováno přes 80% populace
a vedleší účinky jsou nejčastěji dočasná bolest
paže po očkování, která postupně sama odezní. Žádná studie neprokázala vznik trvalých následků poočkování. Pakliže někdo něco takového udává, většinou je to jen časová korelace.
Vzhledem k tomu, že původcem nemoci je virus, jsou naše terapeutické možnosti omezené.
Proti virům moc účinných léků není a tak je péče o nemocné s klíšťovou encefalitidou spíše
symptomatická (klid na lůžku, hydratace, snižování teploty a tlumení případných bolestí).
Dojde-li během nemoci k poškození mozkové
tkáně spojené s poruchami hybnosti, je zcela
zásadní dlouhodobá rehabilitace. Takže abych
výše uvedené věty řekl více bez obalu – léčit
klíšťovou encefalitidu neumíme, umíme jejímu
vzniku pouze zabránit (viz. prevence). Proto
apeluji na všechny pacienty, aby toto očkování velice dobře uvážili. Výskyt nakažených
klíšťat obzvláště v naší oblasti je velmi vysoký.
Imunita vzniká již s odstupem pár týdnů, pakliže očkujeme ve zrychleném režimu. Část nákladů dokonce hradí pojišťovny zpět v rámci
svých bonusových programů pro své pacienty.
Nutno znovu dodat, že očkování na klíšťovou
encefalitídu nás nechrání na jiné onemocnění
přenášené klíšťětem např. bakteriální onemocnění Borrelia, nicméně tu zase umíme dobře
léčit (ATB). 

Kouzelný svět drahých kamenů
Tyrkys
Nebeská modř letního nebe i hlubiny moří
a oceánů se odráží v Tyrkysu.
Z pohledu harmonizace čaker jej řadíme k páté čakře. Obecně má modrá barva uklidňující
účinky a pomáhá nám při komunikaci i naslouchání ostatním. Světle modrá dodává odvahu
projevit se. Učí nás projevit se, důvěřovat si
a říct svůj názor. Je proto vhodným spojencem
pro ty, kteří přednášejí nebo se chtějí podělit
o své myšlenky.
Tyrkysová modř je pohlazením, které uklidní
i ty nejrozbouřenější emoce.
Je kamenem ochranným, meditačním, přinášejícím štěstí. Vyrovnává mužskou a ženskou
energii. Odstraňuje negativní energii a neutralizuje elektromagnetický smog, nepříznivé
působení mobilních telefonů a mikrovlnných
trub. Silně podporuje kreativitu, podněcuje
netradiční a jedinečné myšlenky. Působí proti
depresím, strachu a při stavech vyčerpání. Svému majiteli přináší tyrkys radost a bohatství.

Může být dobrým pomocníkem jak objevit
cestu životem, ukázat nám smysl, proč jsme
na tomto světě a co je naším cílem.
Snižuje horečku, odstraňuje bolesti hlavy,
zvyšuje imunitu, detoxikuje organismus, posiluje zrak, léčí záněty, harmonizuje meridiány, pozitivně působí na žaludek a trávi-

cí systém, reguluje kyselost v organismu,
potlačuje křeče.
Vhodný pro znamení: Blíženci, Vodnář,
Ryby
Pro všechny kameny platí, že při jeho pravidelném používání je důležitá očista minimálně
jednou měsíčně. Kámen podržíme pod tekoucí vodou, poté necháme osušit slunečními
paprsky nebo zářícím Měsícem. V době úplňku a novoluní je nabíjení kamenů (obnovení
jejich vlastností) nejsilnější. Pokud si nejste
jistí fází Měsíce, zapomenete nebo nemáte
čas, omyjte kámen a po oschnutí jej vezměte do svých dlaní. Vysílejte k němu pozitivní
energii, poproste, ať vám přinese to, co potřebujete a poděkujte mu. Stejně postupujte
i u nově nakoupených kamenů. 
S přáním krásných dnů, veče rů i nocí.
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com
/andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis/
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Král Václav IV. opět na Vítkově hrádku

V

sobotu 4.května zahájil Spolek přátel Vítkova hrádku letošní turistickou sezónu.
A to velice netradičním způsobem, odhalením
sochy krále Václava IV., který byl na tomto
hradě vězněn. Tedy strávil tady pouze jednu
noc při převozu do Rakous. Právě to připomněl ve svém vystoupení starosta obce Přední
Výtoň, které hrad náleží, Jan Bittner. Kromě
jiného při odhalování sochy řekl: Po smrti jeho
otce Karla IV. V roce 1378 byl Václav aktivním
panovníkem. Dvorských úřadů se ujali představitelé nižší šlechty, o které se Václav opíral.

ze na jednu noc vzpomínal. No a pokud se
na Vítkův Hrádek vydáte, můžete na tuto dávnou dobu, která přinášela poklid, ale i životní
bouře vzpomínat s ním. Toto velice zajímavé
místo Šumavy je prozářeno pozitivní energií
a nutí trochu k zamyšlení. Přináší potřebný
klid a pohodu. Už proto, že se sem nelze dostat
jinak, než autem do nedaleké osady Svatý Tomáš a posledních 300 metrů pěšky. A při chůzi
se přece dobře přemýšlí. 
/P. Kroneisl/

Kulturní kalendář
– léto 2019
1. 6. sobota 13 hod. Den dětí
pořádá SDH Přední Výtoň
20. 6. čtvrtek 14 hod.
Jarní kolo v metané pro seniory
pořádá Seniorklub Přední Výtoň

Díky tomu se dostal do sporu s vyšší šlechtou
i arcibiskupem Janem z Jenštejna. Střet vyvrcholil roku 1393 umučením Jana z Pomuku,
později svatořečeného Jana Nepomuckého
a Jenštejnovou rezignací. V říši rostla nespokojenost s nečinností římského krále a Václav
se postupně stahoval do klidnějších českých
zemí. V roce 1394 se spojili představitelé vyšší šlechty s moravským markrabětem Joštem
a přešli do přímého útoku. Krále zajali, přednesli mu stížnosti na opomíjené nároky panstva a libovůli králových oblíbenců. Král byl
zajat v Králově Dvoře u Berouna a odvezen
do Horních Rakous na starhemberský hrad
Wildberg. V průběhu cesty byl také na rožmberských hradech Příběnice, Český Krumlov
a Vítkův Hrádek. Tuto krásně vypracovanou
sochu stejně jako před několika léty vztyčený
kříž vzájemného porozumění česky a německy
mluvících lidí vysvětil převor kláštera cesterciáků ve Vyšším Brodě páter Justin. Vítkův Hrádek
tak dostal nový symbol, který všem návštěvníkům připomene dlouhou historii tohoto místa. Král Václav IV. Jak řekl pan převor Justin
prožil i husitské války a chaos v české zemi.
Ale na toto místo i když mu bylo vězením pou-
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22. 6. sobota 10 hod.
3. ročník Pěší výlet z Přední Výtoně
na hrad Vítkův hrádek
pořádá Spolek přátel Vítk. Hrádku a SDH
29. 6. sobota 8 hod. Turnaj v metané
„O pohár starosty obce Přední Výtoň“
pořádá Oddíl Metané Přední Výtoň
6. 7. sobota 11 hod. 14. výročí otevření
hradu Vítkův hrádek celodenní program
pořádá Spolek přátel Vítkova hrádku
27. 7. sobota 13,30 hod.
24. ročník Přehlídka heligonkářů
– parkoviště Penzionu Vyhlídka
pořádá Občanské sdružení Přední Výtoň
10. 8. sobota 13 hod. 43. ročník hasičská
soutěž „O pohár starosty obce
Přední Výtoň“ v Areálu letních sportů
pořádá SDH Přední Výtoň
10. 8. sobota 18 hod.
Taneční zábava v hasičské zbrojnici,
hudba manželé Talířovi
pořádá SDH Přední Výtoň 

Setkání
u májky

Setkání
s filmem
z mládí

30.

dubna se tradičně koná postavení
májky a to je je příležitost pro obyvatele Přední Výtoně k setkání. Pracovníci obce,
oddíl Metané a hasiči připraví vše potřebné
a pak následuje vztyčení ozdobené májky. I letos vše proběhlo bez problémů a celý měsíc
bude májka ozdobou hřiště. Na připraveném
ohništi si mohl každý z přítomných opéci špekáčky, které zakoupila Obec. Nechyběla ani
kapela Výtoňanka pod vedením Jury Krahulce.
Malí i velcí se velmi dobře bavili až do pozdních nočních hodin. I malé čarodějnice si přišly
na své, když značkovaly své oběti. 

/ks/

Š

edesátá léta minulého století přinesla jisté
uvolnění v životě společnosti. Do kin v té
době přicházejí filmy západní provenience,
kde není hlavní problematikou jen budování
a řešení pracovních úspěchů či naopak. Vzniká i řada českých a slovenských filmů, které
chtějí mladé diváky pobavit a přiblížit jejich
starosti a radosti. Člen našeho klubu, Jan Kuchař, nabídl jeden takový snímek k jeho společnému sledování. Bývalý herec a tanečník
divadla Laterna magika spolu s hercem Jiřím
Štěpničkou vytvořili tehdy hlavní role ve filmovém snímku „Kočky neberem“. Přítomným
seniorům evokoval vzpomínky na dobu jejich
mladosti a na krajinu jižních Čech v okolí tehdy dobudované orlické přehrady.
/ks/

Za hranice všedních dní
S

tereotyp všedních dnů narušila seniorům
nabídka k účasti na autobusovém zájezdu.
Poslední dubnovou sobotu jsme se vydali
k prvnímu cíli do Buškova hamru u Trhových
Svinů. Kování na hamru, což bylo velké kladivo, poháněné vodním kolem, bylo dříve
jediný způsob, jak získat kujnou ocel před vynálezem vysoké pece. Rodina Bušků vlastnila
hamr od r. 1820 a pracovala v něm až do konce padesátých let 20. století. Veškeré zařízení,
se kterým hamerník pracoval a vyrobil sám, je
poháněné 3 vodními koly , jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadlo u výhně. Vše je
funkční a viděli jsme je v činnosti. Prohlédli
jsme si také zázemí, – dům, kde rodina žila
s původním vybavením. Práce zde byla namáhavá a proniknout do všech tajů řemesla vyžadovala hodně času a fortele. Dalším zastave-

ním bylo ZOO ve Dvorcích nedaleko Borovan.
Nachází se v lesním prostředí a najdeme zde
zástupce fauny ze 4 kontinentů, nejvíce z Afriky a nejméně z Australie. Překvapilo nás množství zvířat. Bylo na co se dívat a poznávat nám
i neznámé tvory. Po dobrém obědě v Borovanech jsme dorazili do Dobré Vody. Ochutnali
jsme opravdu dobrou léčivou vodu, vytékající
ze 2 zdrojů před kostelem a další kroky nás zavedly do kostela. Nádherná stavba se skvostnou výzdobou je 300 let stará a spadá pod
správu řádu Rodiny Panny Marie. Počasí nám
sice příliš nepřálo, drobné dešťové přeháňky
neubraly nic z dobré nálady cestovatelů. Cestu
autobusem nám zpříjemňovala kapela Výtoňanka. Děkujeme firmě Pavelec za poskytnutí
autobusu a řidiči p. Klímovi za bezpečnou jízdu. 
/ks/

Beseda
– Armenie

S

eniorklub Přední Výtoň pozval na pátek
1. března 2019 své členy a občany na besedu o jedné z bývalých republik SSSR Arménii. Část této hornaté země procestovali naši
známí cestovatelé pod vedením Mgr. Zbyňka
Váchy PhD. a jeho 7 kamarádů. O putování
a zážitky z této nádherné, ale chudé zemé se
s posluchači podělil PhDr. Karel Štix. Zajímavé
vyprávění doplnil fotosnímky. 
/ks/
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Čtenářský koutek
náhodou utopí. Vesničané jsou přesvědčení,
že přežil ten nesprávný. Když do vsi vrazí Král
loupežníků, aby hrnec s kouzly ukradl, Ned prokáže nečekanou odvahu a kouzla, svou rodinu
i celou vesnici ochrání.
Gleitzman Morris – Když
Také třetí díl ze série o židovském chlapci Felixovi čelícímu hrůzám druhé světové války
a holokaustu zprostředkuje dětem tuto dobu
lépe než sebedelší výklady v hodinách dějepisu.
Žák Jan David – Zmizení Edwina Lindy
Poslední rok byl pro Edwina jako zlý sen. Potom, co za podivných okolností zmizel ve skalách jeho otec a málem přišel o maminku, začínají i na Edwina dorážet temné síly.
Vítám Vás u červnových novinek. Přeji Vám
všem příjemné čtení.
R. Ouředníková
pro děti:
Reschová Stanislava – Mraveneček na cestách
Příběhy malého mravenečka, který chce poznat
svět.
Stará Ester – Ó,Ó,Ó, vajíčko!
Veršovaný příběh z hmyzí říše Ó, ó, ó, vajíčko!
je vyprávěním o velké lásce a odhodlání, kdy
houseňák Pepík putuje za svou vyvolenou a nic
ho nezastaví.
Hergan Yvonne – Bořek z lesa
Obrázkový příběh o síle přátelství, o stesku
po domově a překonávání překážek.
Schoenwald Sophie – Velké čištění zubů
v zoo
Zvířátka se rozhodla, že si přestanou čistit zuby,
a tak se kolem zoo šíří nepěkný puch. S tím se
musí něco udělat, rozhodne ředitel Alfréd Prudký a vyšle ježka Ignáce na životní misi.
Scherz Oliver – Za chvíli jsme doma, jen si
odskočíme do Afriky
Slon jménem Abuu utekl ze zoo a touží znovu
vidět svou početnou rodinou v Africe. Sourozenci Honzík a Maruška si sbalili svačinu a rozhodli se slona na jeho dobrodružné cestě doprovodit.
Cantini Barbara – Mortina a přízračný kamarád
Kdo je ten záhadný přízračný kluk, který se
snaží dostat do Vily Rozvalinky v předvečer pochmurné oslavy Předminulého Silvestra?
Barnhill Kelly – Čarodějčin syn
Matka dvojčat Neda a Tama je čarodějka, svá
kouzla uchovává ve sklepě v hliněném hrnci.
Jednoho dne se jeden z chlapců nešťastnou
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Glynn Connie – Princezna v nesnázích
Z Lottie a Ellie se staly nejlepší kamarádky
a nyní je čeká druhý rok studia v Rosewood
Hall.
Petersen Siri – Síla
Hirka neochotně přijímá svůj osud v naději, že
svého přítele Rimeho udrží naživu a Ymslandu
v bezpečí. Ale žízeň mrtvorozených po Síle je
neuhasitelná a válka nevyhnutelná.
komiksy pro děti a mládež:
Čech Pavel - Tajemná krabička
Další z příběhů Rychlé Veverky.
Šmoulové na plovárně
Kosmošmoula
Goscinny René – Malý Mikuláš
Původní komiks.

Detektivky pro dospělé:
Parsons Tony – Spolek katů
Granger Ann – Kořeny zla
Dušek Milan – Velká vánice
Uher František – Dravec
Kazinski A.J. – Poslední dobrý muž
Podle židovské legendy žije na světě 36 spravedlivých lidí, kteří nás chrání. Bez nich by lidstvo zaniklo. Jeden po druhém začnou umírat.
Miloš Urban – Kar
Autor se vrací ke kořenům. K dětství prožitému
v Karlových Varech a k mysteriózním vraždám
tak typickým pro jeho nejslavnější romány Sedmikostelí, Santiniho jazyk nebo Lord Mord.
Black Benjamin – Zkrotit vlka
Během kruté zimy roku 1599 přijíždí do Prahy
mladý učenec Christian Stern, aby zkusil své
štěstí na dvoře výstředního císaře Rudolfa II.
Hned první noc v opilosti zabloudí do Zlaté
uličky a narazí tam na tělo mladé ženy.
Vondruška Vlastimil – Křišťálový klíč
Rozsáhlá šestidílná kronika vypráví o osudech
sklářského rodu Heřmanů na pozadí života
v severních Čechách.
Niedl František – Pach krve
Píše se rok 1316. Boj o moc v Čechách neustává.
Dübell Richard – Brána věčnosti
Rok 1250. Císař Friedrich II. je mrtvý a jen jeden
člověk zná poslední císařovo tajemství.
Brabenec Jiří – Řeka osudu
Kronikář Václav Hájek z Libočan je svými životními osudy tak trochu vypravěčem své doby
a román je zároveň pokusem o logickou rekonstrukci jeho životopisu a zrodu jeho kroniky.
Pulkrábek Jaroslav – Šumavské povídání
aneb co v kronikách nenajdete.

Smith Jeff – Kůstek: Oči bouře
Kolem Kůstků se stahují krysáci a ve vesnici Sudová panuje čím dál větší strach.

Šiander Hana Rebeka – Hedvika
Třiašedesátiletá hrdinka Hedvika se pár měsíců
po smrti svého manžela Vladimíra dozvídá tajemství, které její muž skrýval celý život nejen
před ní, ale i před celou rodinou a přáteli.

Kibuishi Kazu – Amulet: Výprava v oblacích
Aby zachránila náš svět, musí zachránit ten jejich.

Jones Victoria – Dům u ústí řeky
Tajuplná mohyla, opuštěná ruina a skryté rodinné tajemství.

Petersen David – Legendy o Myší hlídce
David Petersen si pro tuto sbírku vybral několik významných komiksových tvůrců, kterým
se podařilo naplnit ji legendami o dobrodružstvích, tajemnu i odvaze.

Jacobsová Anne – Venkovské sídlo
Když sedmdesátiletá Franziska krátce po pádu
Berlínské zdi navštíví bývalé rodinné panství
Dranitz ve východním Německu, kde vyrůstala,
je rozhodnutá zůstat tady už natrvalo.

Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství
Publikace vychází u příležitosti 80. výročí vzniku slavného komiksu o Rychlých šípech.

Roberts Nora – Když přijde soumrak
Bodine vede relativně poklidný život na prosperující rodinné farmě. Její podnikání naruší
až návrat dlouho nezvěstné tety Alice a série
násilných činů v okolí.

Patton Michael – Komiksová filozofie
Dvojice autorů nás v tomto komiksu provádí
dějinami filozofie vtipným a svižným způsobem.

Morštajnová Alena – Tiché roky
Nový román je intimní rodinné drama, kde
hlavní roli nehrají velké dějiny, ale náhody a lidské charaktery.

Horáková Naďa – Tajnosti sborovny
Fejetony a povídky ze školního prostředí z pera
spisovatelky a scenáristky Nadi Horákové, učitelky s třicetiletou praxí, nejsou jen abstraktním
povídáním.
Kučera Jiří – Bílí baroni
Tupé prostředí armády v sedmdesátých letech
dokáže Jiří Kučera proměnit v grotesku a čtenář
nemá šanci vydechnout a uvolnit mimické svaly ztuhlé smíchem.
Fowles John – Francouzova milenka
Psychologický román o nepřípustné lásce dvou
společensky nerovných milenců, vroucích vášních, potlačované sexualitě a pokrytectví viktoriánské Anglie.
Stamm Peter – Jemná lhostejnost světa
Stárnoucí spisovatel pozve na schůzku mladou
ženu. Během procházky po stockholmském
hřbitově jí vypráví o ženě, kterou před dvaceti

lety miloval, a které se Lena nesmírně podobá,
vlastně je úplně stejná jako ona.

le hlouběji a hlouběji a nehledá cestu ven. Jen
blízkost smrti ho udržuje na hranici příčetnosti.

Di Pietrantonio Donatella – Navrátilka
Krátký román pojednává o třináctileté holčičce,
která je neočekávaně navrácena do své původní chudé rodiny jako poštovní balík bez jakéhokoliv vysvětlení či odůvodnění.

pro zajímavost:
Meier-Hüsing Peter – Nacisté v Tibetu
Záhadná expedice SS pod vedením Ernsta
Schäfera.

Op De Beecková Griet – To nejlepší, co máme
Lucas je na konci sil. V kariéře soudce se mu
nepodařilo naplnit mladické ideály, ubíjí ho
dlouholeté manželství a straší ho vlastní minulost. Jednoho dne se uprostřed soudního líčení
sebere a uteče.
Kaur Rupi – Květy slunce
Poezie.

Gális Radek – Černí baroni od Černé věže
Juřík Pavel – Kinští
Sattouf Riad – Jednou budeš Arab 3
Dětství na Blízkém východě (1985-1987).
Nejedlý Jakub – Po práci legraci
Lexikon lidské tvořivosti z dob socialismu.
Tajemství šumavských vrcholů I. a II. 

Žamboch Miroslav – Bakly
Bakly je kupodivu stále naživu, v jím vyvolané
válce podsvětí se zaplétá do spirály násilí stá-

Noc literatury ve Vyšším Brodě
Noc Literatury ve Vyšším Brodě proběhla
ve spolupráci s Cisterciáckým opatstvím. Tímto bych chtěla poděkovat panu převoru Justinu Berkovi za možnost uskutečnit tuto akci
právě v areálu kláštera. Dále mé poděkování
patří panu Lukáši Alexovi, který nám poskytl zázemí kavárny. Děkuji panu Haymannovi a Borsanyimu za velmi příjemný hudební
doprovod. Děkuji účinkujícím za silný zážitek
z mluveného slova a v neposlední řadě bych
chtěla poděkovat všem, kteří přišli, za příjemný podvečer. 
Romana Ouředníková

Knihovna
v sobotu

N

oc literatury proběhla v našem městě poprvé. Jelikož jsme malé město, četlo se
pouze na jednom místě a to v klášterní kavárně Caffè Convento. Noc literatury jsme pojali

jako literárně hudební večer. Z 18 připravených ukázek jsme vybrali úryvky z knih Navrátilka italské spisovatelky Donatelly Di Pietrantonio, úryvek z knihy Zkrotit vlka irského
autora Johna Banvilla a na závěr zazněl úryvek
holandského spisovatele Maarten´t Harta
z knihy Osud tažných ptáků. Hudební doprovod k mluvenému slovu zajistilo duo hudebníků z The Original Elephant Music Tomáš Haymann a Marek Borsanyi. Úryvky z vybraných
děl četli čtenáři knihovny paní Alena Řičánková (Navrátilka), pan Tomáš Jaroš (Zkrotit vlka)
a paní Dita Kaiserová (Osud tažných ptáků).
Noc literatury je projekt Českých center a evropských kulturních institutů a ambasád.
Ukázky zpracovalo nakladatelství Labyrint.

sobota 22. června
otevřeno od 9 – 12 hod.
Naposledy je pro Vás knihovna otevřena
ve zkušební době. 

Upozornění
Vážení čtenáři,
upozorňuji, že knihovna
ve čtvrtek 20. června
bude otevřena pouze do 16 hodin.
Děkuji za pochopení. 
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S knížkou do života
Děti do tří let věku a čtenářství
Příběh je starý jako lidstvo samo. Představujeme si, že člověk začal používat řeč, pocítil
potřebu sdělit druhým to, co prožil. Možná to
bylo však obráceně. Člověk měl tak silnou potřebu vyprávět příběhy, že vymyslel řeč. Anebo byl příběh dříve než člověk? Kdo ví…

ale kvalitní ilustrace. Děti již od narození rozlišují zelenou a červenou barvu, od druhého měsíce
dovedou diferencovat základní barvy a od čtvrtého měsíce se rozvíjí schopnost rozlišovat barevné
odstíny .

V období dětství se formuje osobnost člověka téměř z 70%, je proto vhodné zajistit dítěti všestranný rozvoj, ale také pocit lásky, pohody a bezpečí.
Dítě preferuje již od narození zvuk lidského hlasu
před jakýmkoliv jiným sluchovým podnětem. Pro
vývoj vnímání a porozumění řečovým podnětům
je vhodná stimulace dítěte vyprávěním či předčítáním. Jestliže dítě nedostane dostatek řečových
podnětů ze svého okolí v době, kdy ještě mluvit
nedovede a kdy s námi svou řečí nekomunikuje,
je nebezpečí, že se jeho vývoj bude opožďovat .
A na rozvoji řeči závisí učení.

Již v jednom roce můžeme u dítěte pozorovat
zájem o knížky a obrázky. Sice se na ně ještě
nevydrží dívat dlouho, ale „má z nich očividně
radost“. Právě tady už začíná „čtení“. Kolem roku
a půl dítě ukazuje obrázky z knížky (Ukaž, kde je
kočička). Pohybová koordinace rukou postoupila
tak daleko, že by se mu mělo dařit obracet stránky v knížce. Nejprve jich obrací více najednou, ale
brzy přijde na to, že více si knihu užije, když bude
obracet jednu stránku po druhé a říkat, ukazovat
či předvádět, co je na obrázcích vyobrazeno. Je to
ideální prostor pro stimulaci vývoje řeči tím, že si
s dítětem vyprávím nad knížkou, pojmenováváme jednotlivé věci a jednoduše vyjadřujeme, co se
na obrázku děje.

Již v kojeneckém věku by mělo mít dítě k dispozici
dostatečnou nabídku různých podnětů, knihy nevyjímaje. Vyplatí se klást důraz i na jednoduché,

V batolecím věku dochází ke zrychlení rozvoje
slovní zásoby, zejména mezi 18. a 24. měsícem,
kdy se dětský slovník až zdesateronásobí. Mezi

druhým a třetím rokem děti už mluví v rozvitých
větách, mají rády to, co se opakuje, znají spoustu říkanek, písniček a básniček. Když se jim v této
oblasti dostatečně věnujeme (hovoříme s nimi,
odpovídáme jim na nekonečné otázky, vyprávíme jim nebo předčítáme, v šesti letech už budou
umět aktivně používat 2 500 slov a rozumět tisícům dalších.
V tomto klíčovém období lidského života se odehrává obrovský vývoj poznávacích procesů, rozvoj zrakového vnímání, motorických schopností,
paměti, sluchového vnímání, řeči, jazykových
schopností a dovedností. Dochází k emočnímu
vývoji a také k socializaci. Před dospělými stojí
v tomto období nesnadný
úkol dítě v těchto oblastech
vhodně stimulovat a rozvíjet a k tomu mohou pomoci
právě knihy.
Více informací na:
http://www.sknizkoudozivota.cz/ 
R. Ouředníková

Otázky kolem bytového domu
M

ilí spoluobčané, možná jste již zaznamenali snahu vedení města postavit nový
bytový dům v ulici Pohraniční stráže a nabídnout malometrážní sociální byty v místě, kde
je nyní revitalizovaný park. Ten park s vodním
tokem a výsadbou stromů a keřů, který byl
před nedávnem vybudován za pomoci dotace ve výši cca 0,5 milionu korun a kam mnozí
z Vás chodí venčit své čtyřnohé miláčky. Což
o to, nabídnout občanům dostupné bydlení
není myšlenka špatná, avšak to by ve Vyšším
Brodě nesmělo být obecní nájemné na současné, dlouhodobě neudržitelné „výši“ 35,-/
m², čímž se vlastně každý obecní byt stává
zároveň sociálním. Bohužel, námi navrhované
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dorovnání ceny nájmu alespoň o 20% (tedy
o pouhých 7 Kč/m²) na zastupitelstvu těsně
neprošlo. A to se přitom nezdráháme uvolnit
z rozpočtu města pro rok 2019 jen na projektovou dokumentaci bytového domu 1,1 milionu! Ale to je asi na jinou, delší diskuzi.
Co chci v tomto článku zejména důrazně odmítnout, je dle mého zcela nevhodně zvolená
lokalita na výstavbu domu, a to hned z několika důvodů. Zelených, parkově upravených
ploch v samém centru Vyššího Brodu máme
jako šafránu. Navíc, ať počítám, jak počítám,
zvolená plocha není dostatečně prostorná pro
výstavbu další „bytovky“, jelikož vyhláška č.

501/2006 jasně říká, že: …„Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro
bydlení okna obytných místností, musí být
odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn“… , v tomto případě tedy nějakých 15 metrů. Schválně si, milý čtenáři, zajdi
na tuto lokalitu, odkrokuj si od zdi stávající
bytovky č. 421 tuto vzdálenost a představ si
zde další dům…
Co mne však pálí asi nejvíce a co je mým hlavním argumentem „proti“, je absolutně nedostačující počet parkovacích ploch v této lokalitě. Vždyť jen v ulicích Míru a Pohraniční stráže
(tedy v samém srdci Brodu okolo místa zvaného „osmička“) je na cca 250 bytů pouhých 170
parkovacích míst. Prosím, zkuste si zde ve večerních hodinách zaparkovat auto. Ti z Vás,
co zde bydlí, víte své… Jistě, už slyším kritiky,
že se co nevidět spustí výstavba nového parkoviště naproti domu č. 313, které nabídne
dalších asi 30 míst. Ale to je přeci projekt, který
je plánovaný již delší dobu a má pomoci řešit stávající nevyhovující situaci s parkováním.
Ale postavit zde ještě další bytový dům? Kde
ti lidé mají parkovat? Bývá pravidlem, že se
při každé nové výstavbě počítá s minimálně
jedním parkovacím místem na jednu bytovou
jednotku. To zde ale nemáme ani náhodou!
Nebo chceme, abychom po vzoru daleko větších měst (kde to mimochodem kýžený efekt
nepřináší) zřizovali tzv. „modré zóny“ a tím
učinili parkování v centru našeho města ještě
více nedostupným? 
MVDr. Tomáš Jaroš

Do Vyššího Brodu dva tituly Mistryně republiky
Andrey Meškánové
D

louho se čekalo na nejdůležitější turnaj sezóny,protože Mistrovství České
republiky vždy dokáže výběry reprezentačních trenérů buď naprosto změnit a přeházet, nebo nechat při starém. Nebylo tomu
jinak ani letos ve sportovní hale Jedenáctka
v Praze Chodově. Vyšší Brod zde měl trojnásobné zastoupení i když oficiálně barvy
městečka v pohraničí, hájila jen Andrea
Meškánová. Jak známo Eva Pokorná je hráčkou El Nino Kotlářka Praha a nově je Kamil
Kuchta na jeden rok členem elitního TTC
Ostrava 2016.

Pak si však nechala vnutit hru do slabšího
a méně razantního bekhendu a soupeřka
zápas zcela ovládla. I když čtvrtý set byl velmi těsný 14:12 pro Helenu.
Eva Pokorná se také utkala s deblovou spoluhráčkou. S Paticií Segetovou se dobře
znají a jeden nikdy neví, jak vzájemný zápas dopadne. Evička nehrála vůbec špatně.
Ale za stavu 1:1 na sety došlo k něčemu tak
hloupému a školáckému ze strany Františka
Obešla, který zápas Evičce kaučoval, že se
tomu snad ani nedá uvěřit. Time- Out za stavu 12:11 pro Evičku když do bot teče hlavně
soupeřce nelze zdravým rozumem pochopit. Segetová ožila, vyhrála set a následně
celý zápas 4:1. Stříbrný pohár z debla je pro
Evičku sice velmi příjemná náplast na nezdar, ale holky chtěly ještě trochu zamíchat
karty ve hře o nominaci na Mistrovství Evropy juniorů v Ostravě a to se moc nevydařilo.
Zajímavostí mistrovství je, že oba partneři
Meškánové prohráli svoje finálové zápasy
a jediné tituly které získali mají právě s Andreou.

Do tunaje vstoupil jako první právě Kamil.
Celkem s přehledem vyprovodil do útěchy
Gajdu z Prahy ale pak těsně prohrál s Holubem z Havlíčkova Brodu a musel se spokojit
ze soutěží o pořadí. Zde však porazil všechny soupeře co mu přišli pod ruku a stal se
vítězem Útěchy B, čímž obsadil velmi pěkné
33.místo v Čechách.
Partnery do čtyřher a mixů si hráči a trenéři většinou dohodnou už na začátku nebo
v průběhu sezóny. Nápad trenérky Olgy
Kaucké z Kotlářky Praha přidat k české jedničce Sommerové Andreu Meškánovou se
ukázal jako velmi šťastná volba Eva Pokorná totiž už druhý rok úspěšně hraje s Patricií
Segetovou a trhat sehranou dvojici by bylo
spíše na škodu. To s nejúspěšnějším českým
kadetem Šimonem Bělíkem z Ostravy byla
dohodnuta spolupráce cestou na mistrovství telefonicky, za jízdy, někde u Příbrami.
Protože jak Evička tak Andrea nemusely
vzhledem ke svému postavení na žebříčku
hrát kvalifikaci a první kola ostatních soutěží, obě začínaly hrát až v době, kdy je celý
turnaj v plném proudu. Podle toho také vypadaly výkony v druhém kole mixu obou
hráček. Nicméně když se poprvé vyhraje,
je vše zapomenuto. Eva Pokorná ve dvojici s Filipem Karlem sice ztratila set, ale pak
páru Brhel-Pařízková nedaly šanci ani na vyrovnaný zápas. Dvě spoluhráčky z vyšebrodské tělocvičny na sebe narazily ve čtvtfinále
smíšené čtyřhry a nebylo to na tomto MČR
poprvé. V boji o medaile byl úspěšnější pár
Bělík-Meškánová hlavně díky agresivnější
hře partnera Andrey.
Druhý den v semifinále Meškánová s Bělíkem převálcovali mix Kadlec-Březinová
a v bojovném finále pak pár Šíp-Pisárová 3:1. Klíčem k vynikajícímu úspěchu byl
hlavně skvělý servis Meškánové. První titul
Andrey byl na světě ale čekala ještě čtyřhra.
Dvojice Meškánová-Sommerová měla přece jen z titulu nasazeného páru číslo jedna

lehčí los než Pokorná se Segetovou. Zatímco
hra Meškánové z počátku nebyla bez chyb,
Evička se svou partnerkou valily soupeřky až
do semifinále bez ztráty setu. A tak se druhý
den turnaje vešlo osm nejlepších deblistek
v Čechách do dvou zápasů. Eva s Páťou se
utkaly s nejsehranější dvojicí Hanáková-Březinová a jejich zápas byl dramatický až
do konce. Poslední dva chytré míče v pátém
setu však patřily Evičce Pokorné. To Andrea
s Šimonem se do finále dostala přes Pisárovou s Pařízkovou v celku snadno, hlavně
zlepšenou hrou Helenky Sommerové 3:0.
Finále čtyřhry bylo tedy vlastně vyšebrodské. Jak Evička tak Andrea podávaly vynikající výkony a obě byly ozdobou zápasu.
Meškánová se lepšila bod za bodem a Pokorná se rozhodně svojí chytrou hrou nezůstala
nic dlužna. Rozhodla kvalita hry partnerek
našich hráček. Sommerová byla o něco jistější než Segetová a to rozhodlo. Druhý titul
Mistryně ČR pro Meškánovou během jedné
hodiny, to se jen tak nevidí.Ve dvouhrách
však zůstaly obě hráčky bez medaile.
Meškánová ve čtvrtfinále narazila na deblovou spoluhráčku Sommerovou a vedla 2:0.

O dva týdny později se konalo také Mistrovství České republiky mladších žáků v Jaroměři. Andrea Petrů si ještě před zlomeninou
holení kosti nahrála dost bodíků, aby na něj
mohla být nominována přímo ze žebříčku
České republiky. To Anička Jarošová proklouzla na nejprestižnější turnaj sezóny
na poslední chvíli.
Andrea zatím stále nemá svoje zranění stoprocentně doléčené a tak nikdo nečekal
zázraky. Andy je však velká bojovnice. Zejména výhra nad sebevědomou Lošťákovou
z Chebu jí zajistila umístění na 9.-16. místě.
Mohlo to být ještě lepší. Ale nejspíš nerozehranost a dlouhá pauza způsobily, že v osmifinále vedla v zápase s pozdější medailistkou Ďulákovou ze Zlína dvakrát 8:2 a přesto
nedokázala dotáhnout svůj zápas do konce.
Jarošová prohrála svůj zápas v kvalifikaci
a musela se smířit se soutěží útěchy. V ní ale
neprohrála ani jeden set a zaslouženě svůj
turnaj vyhrála. Celkově tedy Anička skončila
na 33. místě a zařadila se tak mezi všechny ty
veleúspěšné stolní tenistky z Vyššího Brodu.
Na závěr ještě jednu příhodu z mezinárodního turnaje v Linci: Česky mluvícího reprezentačního trenéra juniorů Švýcarska se
ptali trenéři BTT Berlín, v kterém městě je to
centrum Vyšší Brod, protože to na Googlu
nejde najít. Bylo jim sděleno, že ve Vyšším
Brodě a centrum je v místní školní tělocvičp.m.
ně. 
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Jedna výzva, spousta zážitků
Jak to myslíš, přes Mama-help?
Ve většině běžeckých závodů platí běžec
startovné. V mnoha případech přenechá organizátor závodu některá místa charitativní
organizaci, která místa za poplatek přenechá běžci. Startovné se tak dostane přímo
k potřebným, nezůstává organizátorovi
běhu.
Takže vlastně běháš a ještě pomáháš…
Boletice-race (Běhej lesy), Run tour, půlmaraton v Praze nebo Karlových Varech, Gigatlon, Barvám neutečeš – to jsou některé
za závodů, které jsem běžela pro Děti v tísni,
dětské SOS vesničky, hospic v Prachaticích
apod.

297 týmů, skoro 3.500 běžců, přívaly deště.
Zima až na kost a také 360 km po turistických stezkách, silnicích, NP Šumava, kolem
vody, lesem, přes kopce, městy i vesnicemi…
To je Vltava run – štafetový běh podél Vltavy
ze Zadova do Prahy. Běží týmy o max počtu
12 běžců, 36 úseků. A jedna běžkyně z Vyššího Brodu. Je to Jitka a běhá celý život. Jako
dítě vesnice běhala všude a pořád, později
si uvědomila, že ji běh, zejména delší tratě,
nabíjí a přináší pocit štěstí.

Vraťme se k našemu závodu. Vltava run jsi
již běžela?
Ne, letos to bylo poprvé. Od jara jsem se připravovala, 14 dnů před závodem byly vyhlášeny trasy trasy. Ty místní jsem si proběhla.
Jak vypadal tvůj tým a kde jsi běžela?
Běžela jsem trasy Vyšší Brod-Rožmberk nad
Vltavou, Hněvkovice-Chrášťany a Vrané nad
Vltavou-Praha. 1. úsek jsem znala, bylo celkem hezky. Touto dobou jsme měli náskok
již 30 min před plánovaným časem. 2. trasu

Po roce opět ve 3. lize!
4. liga české Budějovice
Celkové pořadí
1. STS Chvojkovice Vyšší Brod
2. BC Hluboká B
3. Since 2004
4. Pánská jízda
5. Amatéři
6. Rastamani
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ø
177,89
174,62
164,06
161,88
136

A co bylo pak?
Pak přejezd do Vraného, odkud jsem běžela
finálovou trasu do Prahy. To byl krásný 12 km
dlouhý úsek. Bohužel však byl silný protivítr,
stále zima. Jela jsem na autopilota a druhá
polovina etapy mě dost potrápila. Ale sama
sebe jsem vyhecovala a doběhla do cíle.
Konec závodu ale nepatřil jen tobě, že?
Ne, posledních 100m dobíhá celý tým společně. Proběhla jsem cílovou páskou, dostali
jsme medaile, bouchli šampus a rozešli se
domů.
Musela jsi být strašně unavená…
Ani ne, byť jsem za posledních 24 hod měla
v nohou asi 50 km, působilo na nás všechny
zlé počasí a vůbec jsem nespala. Ale na druhou stranu, vícedenní akce v takhle špatných podmínkách prověří každého člověka
na co má a co zvládne.
A co teď? Plánuješ další závod?
Momentálně ne. Mým současným cílem je
být zdravá, zachovat si zdravý rozum a běhat stále pro radost. Ale musí to být dlouhé
trasy. Mám totiž změřeno, že endorfiny se
mi vyplavují až po 6 km – pak jsem dokonale
spokojená a šťastná. 
Děkujeme. , DK

Jitko, proč si začala závodit v běhu?
Před několika lety jsem se domluvila s kamarádkami, že si zaběhneme ½ maraton.
Běh nás bavil a tuto výzvu jsme chtěly zdolat. Přihlásily jsme se před organizaci Mama-help, abychom svým vkladem byly užitečné
ještě někomu dalšímu.

Jednotlivci celkem
1. místo Staněk Libor
2. místo Furik Ludvík
5. místo Antalík Ivan
7. místo David Zdeněk
18. místo Vítek Miroslav

jsem běžela v noci (od 1:30 hod). Byla to jedna z nejtěžších tratí. Navíc: noc, 2 °C, déšť,
převýšení 100 m, stále po asfaltu a do kopce. Nakonec jsem ani nevěděla, kolik km už
mám za sebou, byla jsem úplně promočená,
měla jsem krizi a v tomhle stavu jsem najednou uviděla světla a cíl. Tam mi řekli, že
z celodenního nasbíraného náskoku 60 min
jsem nic nepromarnila.

72 bodů
60 bodů
54 bodů
42 bodů
37,5 bodu
34,5 bodu
skóre
3202
2270
2953
1295
408

body
13,0
7,0
13,0
7,0
0,0

Škola KYUSHO-JITSU
V

ážení čtenáři Vyšebrodského zpravodaje, měsíc nám utekl opět jako
voda a máme pro Vás připravený další vitální bod v naší Škole Kyusho-Jitsu. Tentokrát si něco povíme o speciálním bodě bicepsu, který
se nazývá N UE 9.
Jedná se o bod, který neleží na žádné meridiánové dráze. Jedná se
o místo na bicepsu a to jak na levé tak na pravé ruce. Toto místo je využíváno především v bojových technikách a to převážně pro zastavení
úderu protivníka vedeného tzv. hákem, tedy bočním úderem. Vždy je
velice důležité při každém úderu či bloku (zastavení proti úderu) správné načasování tak, aby konečný efekt zasaženého místa byl co nejlepší.
Při úderu hákem vychází počáteční fáze již od konečků prstů nohou
a je přenášena postupně přes boky do ramenou a samotných rukou.
Konečná energie úderu je poté nezastavitelná a pro protivníka má fatální následky. V 80 % je úder v boji veden na hlavu, tedy na místo, kde
se nachází spousta vitálních bodů. Při každém úderu může dojít nejen
ke knockoutu, tedy bezvědomí, ale i ke zlomenině lebečních kostí, což
může mít za následek těžkou újmu na zdraví.

Jedna z možností jak tomuto předejít je vytvořit pomocí rukou tzv. blok,
tedy obranu proti úderu. Mluvil jsem o načasování, v tomto případě
je tedy nutné již při verbálním útoku (slovním útoku) být připraven
na to, že může dojít i k útoku fyzickému. Proč o tom mluvím, svěšené
ruce kolem boků je v daném případě velice netaktické. Nečekaný úder
nebudete schopni zaregistrovat natož se mu vyhnout. Proto je nutné
foto č. 1
při prvním kontaktu s agresivní osobou zvednout ruce do výše ramen
a mírně pokrčit v loktech. Netvrdím, že teď jsme plně chráněni proti
úderu, ale je tu větší šance na blokování úderu. Tímto se dostáváme k samotnému bloku a úderu
na bod N UE 9 – foto č. 1.
Na fotografii vidíte, kde se místo nachází a to uprostřed hlavy bicepsu. Úder je prováděn ve směru
ke kosti pažní a to malíkovou hranou ruky sevřenou v pěst nebo otevřenou dlaní. V případě, že
dokážete při zásahu do tohoto bodu udělat mírnou rotaci ve směru k dlani, efekt se znásobí. Zásah tohoto bodu je doprovázen velice silnou bolestí ruky, což má za následek silný odvod energie
z těla s pocitem malátnosti a nevolnosti. Vše však záleží na přesném a technicky dobře provedeném úderu. Co se týče samotného bloku, ten musí být co nejširší a to tak, že jedna ruka zasahuje
bod Plice7 o kterém jsme psali v minulém čísle a druhá zasahuje N UE 9 – foto č. 2,3.
Ozdravné techniky u tohoto bodu nejsou v Kyusho využívány. Jedná se o bod využívaný hlavně v bojových technikách. Rád bych se zmínil o technikách úderů, které se v Kyusho-Jitsu používají. Jedná se o velice specifické údery, které jsou prováděny s lehkostí, vše je pak v technice
a v přesnosti úderu, které jsou žákem Kyusho neustále zdokonalovány. Na každé fotografii je
Vám předvedeno přesné držení a sklon ruky. Vzhledem k tomu, že místo úderu je velice malé,

je nutné být v provedeném úderu naprosto
přesný. V daných technikách úderu hovoříme
o tzv. energetických úderech, které jsou prováděny s co nejmenší vzdáleností, hovoříme
zde o centimetrech. Úder jako takový má však
na tělo dopad a razanci, jako plnohodnotný
úder. Jedná se o tzv. energii úderu, která je
násobena celým tělem, jak jsem se již v našem článku zmínil. Podle jedné legendy měl
po úderu Kyusho /Dim Mak v překladu dotek
života a smrti/ zemřít i světoznámý mistr bojových umění Bruce Lee.
Závěr: Kyusho pomáhá a provází nás v každodenním životě, aniž bychom si to uvědomovali. Znalost vitálních bodů a jejich používání
nám dokáže přinést úlevu od bolestí, zlepšit
psychiku a nastartovat u člověka systém sebeuzdravování. Na druhé straně však dokáže
použití Kyusho v bojových technikách působit
bolest a nejen to! Snažme se tedy pochopit Kyusho jako celek. Příště vitální bod PC 6 /dráha
osrdečníku/, jeden z bodů dlouhověkosti. 
Za oddíl Kyusho-Jitsu Vyšší Brod
Zdeněk Vidlák.

foto č. 2

foto č. 3
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Blanka Matragi na hradě Rožmberk
zahájí v úterý 25. 6. 2019 letní cyklus neformálních moderovaných večerů S HOSTEM
NA ROŽMBERKU.
Uznávaná módní návrhářka, designérka
a hlavně dáma, která svým talentem a pílí dobyla svět, se s návštěvníky podělí o své pracovní i životní zkušenosti, plány a sny.

Nabídka práce

Nenechte si ujít setkání s ikonou světové módy a zcela výjimečnou ženou, počet míst je
omezen, vstupenky zakoupíte v předprodeji
www. cbsystem.cz
Začátek je ve 20:00 hodin 

Společnost LIPNO SERVIS s.r.o.
hledá pracovníka na hlavní
pracovní poměr na následující
pozici:

S hostem
na Rožmberku

Obsluha půjčovny INTERSPORT Rent
Chcete se stát součástí mladého kolektivu?
Nebaví vás sedět celý den u počítače?
Láká vás práce v jedné z nejlukrativnější oblasti
Česka přímo v Lipně nad Vltavou?
Pak hledáme právě vás!

letní povídání s výjimečnými
hosty na nádvoří hradu
Šlechtická sídla byla vždy místem zajímavých setkání a často hostila mimořádné
osobnosti společenského, politického,
uměleckého či vědeckého života. Rádi
bychom v rámci projektu Památky žijí
– Denkmäler leben navázali na předchozí staletí a po několik letních večerů
oživili hrad neformálním povídáním se zajímavými osobnostmi.
• BLANKA MATRAGI - úterý 25. června
2019
Dáma, která šla za svým snem a jejíž talent
uchvátil celý svět. Módní ikona, návrhářka
a designérka. Její jméno bude už navždy
spojeno s oděvní tvorbou pro princezny
arabských šejků a ropných magnátů Perského zálivu, pro které dodnes tvoří .
• MARTIN MACÍK – pátek 5. července
2019
Pilot dakarské rallye, který se nejtěžšího závo-

Náplň práce:
du pravidelně účastní už od roku 2013. Rallye
Dakar je nejen motoristický sport, ale hlavně dobrodružství, adrenalin a napínavé příběhy.
• JAKUB SZÁNTÓ – úterý 23. července
2019
Zpravodaj a novinář, který byl a je vždy tam,
kde se píší současné dějiny. Letos v dubnu
získal za svou knihu Za oponou války literární cenu Magnesia litera.
• JIŘÍ STRACH – úterý 20. srpna 2019
Herec a režisér, jehož Anděl páně vždy pohladí duši malých i velkých diváků. Jeho
úspěšná a bohatá filmografie zahrnuje filmy,
pohádky, seriály i dokumenty.
Povídání s hosty moderuje LUBOŠ VORÁČEK, Český rozhlas České Budějovice. 

Brigáda na hradě Rožmberk – 115 Kč/h
Do obchodu se suvenýry a drobným občerstvením na hradě Rožmberk
přijmeme brigádnici na DPP na červenec a srpen 2019. Obsazení směn dle dohody.

Požadujeme:
• zodpovědnost • spolehlivost • hbitost • příjemné vystupování • zdravotní průkaz
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, hrubou odměnu po zapracování 115 Kč/h,
stravenky a možnost dlouhodobé spolupráce i v dalších sezónách.
V případě potřeby zajistíme hrazené ubytování v místě.
Kontakt: info.colibri@centrum.cz, mobil: 725 336 636
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• V letním období – různorodá práce
v jednotlivých půjčovnách INTERSPORT Rent
– kola, bikepark, loděnice, koloběžky,
přístav – lodě
• V zimním období – práce v největší půjčovně
lyžařského vybavení v ČR ve Skiareálu Lipno
• Jaro/ podzim – příprava provozoven
na nadcházející sezónu

Požadujeme:

• Minimálně SŠ vzdělání
• K omunikativní znalost AJ či NJ
• S polehlivost • S amostatnost

Nabízíme:

• 5 týdnů dovolené
• Zajímavou práci v příjemném prostředí
sportovního areálu
• Dotované ubytování
• Sleva na stravování
• Volný vstup do bazénu, sauny…
• Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
• Možnost využití sportovního vybavení
jednotlivých půjčoven
• Skipas pro vlastní použití zdarma

Zaujala Vás tato nabídka?

Pošlete životopis na email:
prace@lipnoservis.cz.
Více informací na telefonu 725 988 820.

Řádková inzerce
• JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52,Horní Planá, přijme zaměstnance /
brigádníky na pozice: POKOJSKÁ – nástup IHNED. Servírka/číšník,
pomocná síla úklid/kuchyň, údržbář. Možno i páry. Nástup od března
2019. Zájemci volejte na tel.: 602 159 506, 601 386 929
• Hledáme pokojskou. Informace na: 725 339 343,
milena@lipnolakeresort.cz, Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou
č.p. 302, 382 78. www.lipnolakeresort.cz
• Koupím známky, obrazy, mince, šavle a vojenské předměty,
rádia, hodiny, nábytek, porcelán a jiné staré věci. Jednotlivě,
sbírku nebo pozůstalost. Tel: 722 777 672.
• Koupím starší motorku Babeta, Jawa, Zetku, Simson, Pionýr,
Stadion. Tel: 721 707 587
• Prodám byt 2+1 ,Tř. Míru, Tel: 602 859 023, Tel: 607 166 375
• Přijmeme do malého, ale dobře fungujícího kolektivu pokojskou, nejlépe s ŘP. Nástup možný ihned. Jedná se o úklidy apartmánů na Lipně-Marina. Mzda: 16.800 + 2.000 Kč hrubého, stravenky.
Kontaktní osoba: Eva Menzingerová tel.: 724 254 906
Dále pak nabízíme brigádu se smlouvou na DPP (dohoda o provedení práce), kde nabízíme 120 Kč hrubého (u DPP je pouze 15% daň).
Jednalo by se o úklid app. a kontroly úklidů.
Kontaktní osoba: Eva Menzingerová tel.: 724 254 906

Nabízím k pronájmu komerční prostor
o rozloze 100 m2 v 1. NP rohového domu (Nohel) na náměstí
ve Vyšším Brodě. Prostory jsou vhodné na kanceláře, prodejnu, ordinaci...

Více info na tel. č.: 608 868 810

Jitka Bedri
Cukrárna Eva, Náměstí 61,
Vyšší Brod 382 73
Hledáme prodavače/prodavačku
na hlavní pracovní poměr
• Mzda 100 Kč/hod + příplatek sobota
a neděle 10 Kč/hod + odměny
• Turnusové směny
• Min. vzdělání základní (nevyučené zaučíme)
• Nástup možný ihned
Kontaktní osoba/provozovatel:
Jitka Bedri, tel.: 602 119 703, 727 978 817
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Květen je obecně měsícem, který je vždy náročný zejména pro
studenty končících ročníků. Mají před sebou hned dva velké úkoly
– zvládnout závěrečné zkoušky a řada z nich taktéž bude hledat první
pracovní uplatnění. Alespoň s tím druhým problémem může absolventům pomoci
kaplický ENGEL. V současné době obsazujeme hned několik pracovních pozic
ideálních právě pro šikovné absolventy středních škol. Více informací hledejte na
www.pracevengelu.cz.

TRAINEE V ODDĚLENÍ KOVOVÝROBY
Jaká je hlavní náplň práce v programu Trainee v kovovýrobě?
podpora výroby při zavádění nových výrobních technologií a produktů
plnění pracovních úkolů a dílčích projektů dle zadání nadřízeného
příprava výrobní dokumentace (návodky a technologické postupy)
průběžné optimalizace výrobního procesu a výrobních pracovišť
podpora robotického svařování MIG/MAG
školení na programování svařovacích robotů
školení v oblasti konstrukce svařovacích přípravků
školení na CAD software 2D + 3D a správu dat v PLM

David Šesták, vedoucí výroby Feinblech

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?

Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim personalistům. Těšíme se na setkání!

Karel Vinš

22 |

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz

Jsi komunikativní, máš pozitivní pøístup k životu,
a

Hledáš brigádu na léto ?
Park frymburk hledá právì

TEBE !!!

Náš areál má příjemnou rodinnou atmosféru na břehu
jezera, pracovní doba Ti dovolí užívat večerních grilovaček
a jelikož máme občerstvení, provozujeme vodní i lyžařský
vlek (v létě na terénní trojkolky), pořádáme dětské diskotéky,
udržujeme technický stav areálu, dohlížíme jako rozhodčí
na průběh her, nebo tvoříme s dětmi v dětských dílnách.
Je zde možnost se uplatnit ať už se zajímáš o cokoliv,
jsi-li žena nebo muž, je-li ti 18 nebo 40. :)
Pokud potřebuješ zajistit přespání, abys u nás
mohl/a pracovat, přímo v areálu Tě i ubytujeme.
Zaměstnaneckými benefity formou využívání našich
služeb, slevou pro Tvé příbuzné, či pitným režimem zdarma
Ti chceme spolupráci s naším Parkem zpříjemnit.
Mrkni na naše stránky, ať víš, co nabízíme / co Tě teoreticky
čeká: http://www.parkfrymburk.cz
Více informací zjistíš u naší kolegyně:
Jaroslava Račáková, manažer provozu,
E-mail: racakova@parkfrymburk.cz
Tel.č.: +420 604 349 955

WWW.PARKFRYMBURK.CZ

kulturní program červen

• červen, po – pá, 9 – 17 hod., vestibul kina
Výstava Praha objektivem tajné policie
• 8. 6. 2019 sobota, 10 hod.,
Kemp pod hrází
HOLINKIÁDA
Sportovní odpoledne pro celou rodinu
• 15. 6. 2019 sobota, 11 hod.,
Maria Rast am Stein
MŠE SVATÁ
Procesí Křížové cesty začíná v 9.30
před kostelem sv. Bartoloměje
• 15. 6. 2019 sobota, 18 hod.,
Klub pod kinem
Z PRAHY DO ORVIETA
Promítání dokumentárního filmu
Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta

• 4. červenec Bára Basiková & BasicBand
• 18. červenec Václav NOID Bárta & BekBek Clan
• 15. srpen Jiří Schmitzer
• 23. srpen Rozverná komedie Divadla Artur
– Hledám milence zn. spěchá!
• 24. srpen Bartolomějský trh a pouť
• 29. srpen Jaroslav Hutka
Vstupenky na představení i koncerty
jsou již v prodeji!

• 16. 6. 2019 neděle, 8:30 hod.,
sraz před Infocentrem
Z PRAHY DO ORVIETA
IX. etapa Vyšší Brod – Bad Leonfelden

Dne 15. 6. 2019 pořádá
MORS Vyšší Brod dětské
rybářské závody. Sraz všech
závodníků z řad mladých rybářů
i nerybářů, kterí si chtějí s námi zasoutěžit
je v 8.00 u benzínové pumpy ve Vyšším Brodě.

• 23. 6. 2019, neděle 8 hod.,
fotbalové hřiště
MEMORIÁL JUDr. ANTONÍNA STRAKY
Změna programu vyhrazena.

KLÁŠTERNÍ

koncerty
VYŠŠÍ BROD 2019

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 21. 6. 2019 do 12 hodin.

BÁRA BASIKOVÁ
& BASICBAND
19.00 HOD., KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
... VSTUPNÉ: 300 / 350 Kč

18. 7.

19.00 HOD., KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
... VSTUPNÉ: 300 / 350 Kč

15. 8.

JIŘÍ SCHMITZER

29. 8.
INFOCENTRUM, NÁMĚSTÍ 104, VYŠŠÍ BROD,
MAIL: INFOCENTRUM@MESTOVYSSIBROD.CZ,
TEL.: 724 336 980, 380 746 627

4. 7.

VÁCLAV NOID BÁRTA
& BEKBEK CLAN

PŘEDPRODEJ
OD 1. DUBNA 2019
V INFOCENTRU

letak A5 šířka_koncerty v klášteře 2019.indd 1
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Připravujeme

18.00 HOD., GOTICKÉ SKLEPENÍ KLÁŠTERA
... VSTUPNÉ: 200 / 250 Kč

JAROSLAV HUTKA

18.00 HOD., GOTICKÉ SKLEPENÍ KLÁŠTERA
... VSTUPNÉ: 200 / 250 Kč
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