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ročník 14, květen 2003 (122) náklad 800 ks zdarma

DÃTSK› DEN
VYäEBRODSK¡ HOLINKI¡DA

31. 5. 2003
od 10.00 hod.

HRY PRO DÃTI 
I DOSPÃL…

SOUTÃéE NA VODÃ 
I NA SOUäI

DÏtsk˝ den opÏt ve znamenÌ
VYäEBRODSK… HOLINKI¡DY

v kempu ÑPOD HR¡ZÕì ve VyööÌm BrodÏ
opÏt jsou pro V·s p¯ipraveny soutÏûe 

v netradiËnÌch disciplÌn·ch

ÑKaûd˝ m· r·d, 
kdyû mu zaËnou hr·t 
a p¯ijde i kouzelnÌkì

Neděle 18. 5. 2003 od 14.00
hod. v jídelně „Lesanka“ 

ve Vyšším Brodě

Pořad vyprávění, humoru, 
kouzel a hudby, 

připravený a věnovaný 
dříve narozeným spoluobčanům 
a všem, kteří mají rádi humor,

kouzla a hudbu.
Rodina Grofkova – vítězové loňské holinkiády
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Byla provedena v rámci „Programu 2000“ přijatého  Lesy ČR, s. p.,
Hradec Králové v roce 1999, který by se všeobecně dal charak-
terizovat jako program zajištění veřejného zájmu v lesích. To zna-
mená využití lesa nejen po stránce ekonomické, ale i rekreační.
Zahrnuje mimojiné obnovu studánek, budování krytých odpočí-
vadel pro případ nečekané změny počasí, lavice, odstavná par-
koviště a v neposlední řadě budování naučných stezek.

V rámci tohoto programu zadaly Lesy ČR, lesní správa Vyšší
Brod, firmě AGROWALD s. r. o., Rožmberk n/Vlt. opravu povodně-
mi stržené lávky na vodopádech v Hamru. O firmě Agrowald není
třeba podrobněji informovat. Všichni ji známe z článků o chovu 
bizonů, černé zvěře, ale hlavně také jako firmu, která se podílí na
opravě a obnově kapliček na Vyšebrodsku.

Jak je mi známo, firma také vyhrála výběrové řízení vypsané měs-
tem Kaplice na budování cyklotras na Kaplicku. Tady se bude
hlavně podílet na dodávce dřevěného mobiliáře, jako jsou lavičky,
odpočívadla, přístřešky atd.

Na závěr trochu technických dat k výše zmíněné lávce. Je dlou-
há cca 12m, 120 cm široká a spotřebovalo se na ní cca 4 m3

dřevní hmoty.
k.t.

Oprava l·vky v Hamru

MĚSTO VYŠŠÍ BROD

U Z A V Õ R K A
SILNI»NÕHO MOSTU VE VYääÕM BRODÃ

Od 22. 4. 2003 bylo započato s opravou silničního mostu na silnici III. třídy č. 1623 /Vyšší Brod – Hrudkov/.
Oprava vyžaduje částečnou a úplnou uzavírku mostu v těchto termínech:

12. 5. 2003 – částečná uzavírka /most bude částečně průjezdný/

7. 6. – 8. 6. 2003   ú p l n á   u z a v í r k a 
14. 6. – 15. 6. 2003   ú p l n á   u z a v í r k a 

13. 10. – 19. 10. 2003   ú p l n á   u z a v í r k a 

Trasy objížďky budou vyznačeny na informačních tabulích před uzavřeným úsekem.

KURZ TANCE A SPOLE»ENSK… V›CHOVY
/pod vedením tanečního mistra Eduarda Hoise/

Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově pořádá 
jako již každoročně podzimní 

Kurz tance a společenské výchovy.
Uzávěrka přihlášek je do poloviny června.

Bližší informace: Dům dětí a mládeže, Linecká 67,
381 01 Český Krumlov

tel.: 380 711 601, e-mail: ddm@ck.ipex.cz

PROD¡M MANéELSKOU POSTEL 
(KULATÉ LETIŠTĚ)

TŘI ROKY STARÉ, POTAH TMAVÝ MIKROPLYŠ

CENA: p˘vodnÌ  16.000,ñ KË
nynÌ    5.900,ñ KË

tel.: 380 746 463
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PAMÃç STROMŸ
Myslím, že nás bylo hodně, kdo
jsme sledovali seriál Paměti
stromů Luďka Munzara. Já sám
již mnoho let chodím za stromy
z Vyšebrodska. Každý rok cho-
dím k Běleňské lípě, která je ne-
jen nejstarší lípa jižních Čech
pod níž tábořili husité, ale doká-
zala se před půl stoletím zpa-
matovat z požáru, když jí zapálil
blesk. Často, nejméně každý
měsíc, chodím za "svou" reliktní
borovicí co bojuje o svůj holý ži-
vot na kamenném moři hory Luř
již 384 let. Tohle přesné stáří ur-

čila technika. To znamená, že se má reliktní borovice narodila 
v roce 1919, na počátku třicetileté války. Její koruna je větrem do-
konale vytvarována do aerodynamického tvaru vodorovné kapky.
Zasadil jsem svůj jinan dvoulaločný a svým přátelům občas vě-
nuji tenhle list ginga který byl pro Jestřábovo Stínadla odznakem
Vontů. Proč tohle píší ? Protože i my máme své kořeny a jsme
stejní jako stromy. A protože jejich koruny jsou výš než já, tak je
prosím: Pozdravujte za nás vítr a oblaka. (fs)

äUM
Nadpis není obyčejný šum, ale Šumavský ultramaratón. Běžci po-
běží dvěstěčtyři kilometry bez zastavení. Po Šumavě. I jako bývalý
běžec vytrvalec nad tím kroutím nevěřícně hlavou a pro sebe do-
dávám, že po Šumavě se má chodi, koukat, rozhlížet se a ne o zá-
vod míjet jednu krásu za druhou. Nic ve zlém Miloši Škorpile, na
druhé straně obdivuji. Běžci vyběhnou 10. květnav osm hodin ráno
ze Studánek a poběží přes Kapličky, Spáleniště, k Schwarzenber-
skému kanále a dále, dále až do Všerub. kde mají být 11. května ko-
lem poledne. Miloš k tomu říká: „Největší překážky budou na běžce
čekat mezi Novou Pecí a Plechým. Ani běh po státní hranici z vr-
cholu Plechýho na Třístoličník nebude žádný med, na své si běžci
přijdou i na úseku z Čertova na Černé jezero.“ (fs)

BYLA VYäEBRODSK¡ MADONA
PÿENOSN›M OLT¡ÿEM?
Tuto možnou hypotézu vyslovila paní profesorka Kateřina
Charvátová z Karlovy univerzity Praha ve své knize Dějiny cis-
terciáckého řádu. Uvádí, že kříž na zadní straně obrazu mohl o-
značovat vysvěcení a „napovídá, že mohl sloužit též jako malý ol-
tář.“ Odbor-níci zjistily, že obraz Vyšebrodské madony vznikl me-
zi léty 1380 až 1430. A tady začíní má domněnka. Vím, že pře-

nosné oltáře se v Čechách 15. století kromě jiného používaly 
v kostelích, jež byly poškozeny během husitských válek a nebyly
dosud opraveny. Z klášterních pramenů vím, že v roce 1426 po-
žádal vyšebrodský klášter o přenosný oltář. Bylo to se vší prav-
děpodobností mezi 4. květnem a 10. červnem 1426, při návratu
z krumlovského kláštera Minoritů do Vyššího Brodu, kdy přenos-
ný oltář nesli z Krumlo-va do Vyššího Brodu, protože si nebyli jis-
ti, zda „nějaký oltář po husitech ve Vyšším Brodě najdou.“ (fs)

TOULKA K TUMBERKU
Poprvé jsem dnes viděl Tumberk od zvoničky pana Marhouna v
Dolních Jílovicích. Bílá barva téhle kaple u Malšína je vidět ze
všech stran. Jdu přes Kyselov do Bolech, kde bývala rychta již v
roce 1530 a až do prvého července 1951 (to není překlep) byla
obec Bolechy se sídlem v Loučovicích. Tady u rybníčku končí
město Vyšší Brod. Vylekal jsem párek divokých kachen které s
křikem odletěly na malý ostrůvek, kde ví, že na ně nemohu. Po
stoupání na Zadní Ostrov jsem se zadýchal a odpočívám. Otočil
jsem se a „kochám“ se panorámem. Začíná vpravo vrcholem
Kaliště, přes lyžařský areál Kramolín, kde ještě jsou ostrůvky
„technického“ sněhu a pak následuje majestátní hora Luč. Vlevo
je vrchol Vyklestilky a pod nimi se krčí Kraví hora. Úplně vlevo
jsou pak tři vrcholky: Hradiště, Jezevčí vrch a Kamenná. Stádo
černých krav se pase na prvé jarní travičce a současně se vyhří-
vají na sluníčku, stejně jako pan Gondek a jeho tři kočky na la-
vičce na okraji Ostrova. Odtud zbývá jen poslední výstup na
Tumberk. Nad hlavou mám jen mráčky baránky, co se správně
jmenují cumulus. Má cesta z Malšína pokračuje přes Větrnou 
a dnes naposledy vidím Tumberk od včelích úlů u Jiříčkova. Já
pokračují dál ke kopci Šibeničník a k zaniklé obcí Hlásná. (fs)

KÿIéOV¡ CESTA A KÿÕé
Velký pátek odpoledne. Ve vyšebrodském cisterciáckém klášteře
se shromáždili nejen mniši, ale i křesťané. Zpěv žalmů, ještě než
absovujeme 14 zastavení křížové cesty začíná „Rozjímej, křesťa-
ne, o smrti Kristově, v lásce jej provázej na cestě křížové...“ a po
křížové cestě končí „Život a ráj, který už ztracen byl, svou smrtí
na kříži lidem jsi navrátil.“ Ještě plni rozjímání, jdeme s manžel-
kou ke starému Hrudkovu. Bylo chladno, foukal vítr, bylo nevlíd-
no. Sešli jsme se zde s panem profesorem Janem Hondlíkem u
kamenného kříže, kde byly nově položeny květiny. Kříž zde stá-
val „od nepaměti.“ Až do roku 1945 byl dřevěný a značně vyšší
než současný kamenný kříž. Konaly se zde polní mše a lidé se
chodili k němu modlit. V roce 1945 nechal pan Gerbetschäger
zhotovit kříž kamenný. Pan profesor, má manželka i já jsme se
schodli, že popudem k postavení nového kamenného kříže byla
„jakási úplata Bohu, aby ta prohraná válka pro Němce dobře do-
padla.“ Postupem času zmizela z kamenného kříže dřevěná soš-
ka Krista, zanikly polní mše u kříže a lidé se sem přestali chodit
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modlit. V březnu 1990 byl kříž rozbit a povalen při svozu dřeva z
lesa... Nyní opět kříž stojí a krásně to řekl pan profesor: „Kéž by
nás ochránil od zlodějů a blbosti a zachoval nás při zdraví.“ (fs)

DEN ZEMÃ
V záplavě různých svátků se bohužel stále ještě 22. duben ztrácí.
A přitom jde o každého z nás. Není to tak dávno, snad jen čtvrt sto-
letí, co vrabec byl nejčastěji se vyskytující pták u nás. A přišel rok
2003, vrabci nejsou a ornitologové vyhlásili rok 2003 za rok vrab-
ce. Zkuste si vyhledat nejbližší vrabčí hnízdo ve vašem okolí. Před
několika roky jsem slyšel od vědátorů, že na Šumavě nebude za
třicet až čtyřicet let smrk.Teď řekl něco podobného i revírník Mirek
Kubišta, když ve svém příspěvku k západní části Vyšebrodského
parku uvedl, že při obnově lesního hospodářské plánu bylo zjiště-
no, že všechny lesy revíru Kapličky jsou pod vlivem imisí. Na mno-
ha místech i já vidím, jak smrkům řídne a hnědne jehličí. Takových
pesimistických příkladů bych mohl ostatně uvádět mnoho. Já na
Den Země 2002 jsem si přesně označil, kde bylo dvacet kvetou-
cích sasanek hájních a po roce, 22. dubna 2003 jsem zjistil, že
každá z nich „popošla.“ Od 26 do 42 milimetrů. Kéž bychom i kaž-
dý z nás v ochraně přírody za každý rok popošel. Když to dokáže
sasanka hájní, tak proč ne my?. (fs)

ZANIKL¡ OSADA HRADOVÕ
Hradoví je poprvé písemně připomínán v roce 1277 v poslední
vůli Vítka z Krumlova, kdy byla věnována vyšebrodskému klášte-
ru. Hradoví pravděpodobně byl strážným bodem na zemské stez-
ce mezi Vyšším Brodem a Malšínem. Německý i latinský název
Kastlern a Castlays to potvrzují. V klášterním urbáři z roku 1530
je uváděna osada Hradoví, že má osm osedlých a patří pod rych-
tu Bolechy. Osm osedlých znamenalo, že zde bylo osm domů.
První písemně uváděný rychtář je z roku 1595 a jmenoval se
Nickl Wurzinger. Na počátku 20. století mělo Hradoví 18 domů a
132 obyvatel. V roce 1946 bylo z Hradoví odsunuto 105 němec-
kých obyvatel. V letech 1946 a 1947 bylo nově osídleno 12 do-
mů, z části rumunskými reemigranty. Prvé přídělové listiny mají
datum 1. srpna 1946. Na Hradoví číslo popisné jedna hospodaři-
li František a Marie Poláčkovi. Od 1.srpna 1946 do posledního
dubna 1954. Jejich dcera Anna o tom napsala: „Přišli páni a po-
vedali, že majetek co máme všetko berů, že sa zakládají druž-
stva. Museli sme sa vysťahovať a všechno nechať tam. Inak by
manžela zavreli. Bolo to násilné a hrubé. Dom a všetok dobytok
nám zobrali. Aj pódu a mi sme se museli odisť a všetko nechat
tam.“ V roce 1987 zde byl zbořen poslední dům..

(fs)

DVB DVEŘE VYŠŠÍ BROD, a. s.
přijmou

mzdovou účetní
požadavky:

SŠ vzdělání ekonomického zaměření,
bydliště Vyšší Brod a okolí, znalost práce na PC.

Zkušenosti v oboru vítány.
Informace na tel. 380 700 211, os. odd.

Dne 12. 4. 2003 se v jídelně Lesanka Ve Vyšším Brodě uskuteč-
nilo setkání nejstarších členů místní organizace Českého rybář-
ského svazu. Toto setkání připravili členové výboru organizace 
u příležitosti 55. výročí založení zdejší organizace Českého ry-
bářského svazu. Pozvaní účastníci obdrželi upomínkové předmě-
ty jak jinak než s rybářskou tématikou. Všichni přítomní poté pře-
devším zavzpomínali na chvíle, které prožili při zálibě, které mno-
zí propadli na celý život. Zejména vzpomínky prodchnuté nezbyt-
nou rybářskou latinou myslím pobavili všechny přítomné a mys-
líme, že všichni byli proto rádi, že se takovéto setkání uskutečni-
lo. Společně jsme si popřáli mnoho krásných chvil strávených 
uprostřed přírody a hlavně v duchu myšlenky, že čas strávený na
rybách se nepočítá ke křížkům života. MO Loučovice 

Ryb·¯skÈ v˝roËÌ

ZmÏna pracovnÌ doby na sezonu v infocentru

Květen a říjen:
sobota až úterý od 9:30 do 13:30 od 14:00 do 18:00 

neděle a pondělí zavřeno

Červen až zaří každý den:
od 9:00 do 13:00 od 13:30 do 17:30

od 18:00 do 20:00 

Možnost kopírování a internetu pro veřejnost v infocentru.

Občanské sdružení „Náruč a bezpečí – w. mateřská škola“ Vás srdečně zve:
17. května, v sobotu od 13.00 do 16. 00 hod, Štajnerův dům, NovéMěsto  22, Latrán, Český Krumlov: prožitkový seminář 

"ROZHOVOR SBARVAMI"  - malování akvarelem. Lektor: akademická malířka  ErikaPfeifferová. Lektorné 100 Kč.

25. května, v neděli od 18 00 hod, Restaurant Bílá paní, Soukenická42, Český Krumlov: Pokračování cyklu  přednášek "BÍLÁ PANÍ VYPRAVUJE",
tentokrát na téma:"Tajemství maškarního  sálu". Lektor: Anežka Janátová(Krčková), lektorné 90 Kč, děti,  studenti a důchodci 50 Kč,

partneři 140 kč.

27. května, v úterý od 16.00 do 18.00 hod: Setkání s rodiči adětmi. Štajnerův dům, Nové Město 22, Latrán, Český Krumlov.
Doporučujeme  předem se informovat, co je potřeba si vzít  ssebou.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Alternativní mateřská škola v Českém Krumlově může  být otevřena již v září tohoto roku. Rodiče,
kteří o ni mají zájem, nechť nás kontaktují..... Děkujeme.

Pro zájemce o alternativní  mateřskou školu se  konají MIMOŘÁDNÁSETKÁNÍ v úterý 6. května v 16.00 hod a  19.00  hod.
ve Štajnerovědomě. Nemůžete - li se zúčastnit, prosím, kontaktujte nás. Děkujeme.

Kontakt: M.Vudyová: 380 715 400, 380 729 147, E. Svobodová: 380 713 081, 606  476 742
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Zastupitelstvo Města Vyšší Brod 

I. B e r e   n a   v ě d o m í

1. Informaci p. Švece, předsedy předsta-
venstva fa CONDUCO – rozvoj města
– nabídka spolupráce.

2. Informaci p. tajemníka o dalším jedná-
ní k plynofikaci města.

3. Žádost p. Trana o pronájem pozemku
p. p. č. 394/3 k. ú. V. Brod k vybudová-
ní parkoviště.

II. S c h v a l u j e

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4304
uzavřené dne 30. 1. 2003 mezi Městem
Vyšší Brod a Geosanem Group a. s.
– výstavba 32 bytů.

2. Nařízení Města Vyšší Brod č. 1/2003 
– Tržní řád.

Josef  K o v a č í k 
místostarosta

Mgr. Marie  E d e r o v á 
starosta

USNESENÕ  z ve¯ejnÈho zased·nÌ Zastupitelstva MÏsta 
VyööÌ Brod ze dne 1. 4. 2003

Rada Města Vyšší Brod

I. B e r e   n a   v ě d o m í

1. Objednávku Pionýrské skupiny Zliv na
opravu poškozených objektů na tábo-
řišti Cihelna /dřevo/.

II. S c h v a l u j e

1. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení Města Vyšší Brod na
rekonstrukci bytu v domě č. p. 79 ve
výši 80 000,– Kč.

Josef  K o v a č í k 
místostarosta

Mgr. Marie  E d e r o v á 
starosta

USNESENÕ ze zased·nÌ Rady MÏsta VyööÌ Brod, ze dne 8. 4. 2003

Rada Města Vyšší Brod

I. B e r e   n a   v ě d o m í

1. Žádost p. Klapáka o pronájem pozem-
ku k. ú. V. Brod č. 91/2, 50 m2.

2. Žádost p. Fr. Lüftnera o prominutí 
penále /nájemné/.

II. S c h v a l u j e

1. Pronájem pozemku p. č. 394/3 p.
Tranovi na vybudování parkoviště před
tržnicí ve Vyšším Brodě.

III. P o v ě ř u j e

1. Pí. Maštalířovou a p. Závodského vý-
běrem míst pro umístění košů na psí
exkrementy po městě Vyšší Brod.

IV. Z a m í t á

1. Žádost p. Lüftnera Františka o promi-
nutí penále /nájemné/.

Josef  K o v a č í k 
místostarosta

Mgr. Marie  E d e r o v á 
starosta

USNESENÕ ze zased·nÌ Rady MÏsta VyööÌ Brod, ze dne 22. 4. 2003
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B A R V Y  L A K Y
Libor a Jan Staněk, Vyšší Brod, Náměstí 68, (Bývalá prodejna lesů)

Zveme vás do nově otevřené prodejny

Nabízíme:

INTERIÉROVÉ, 
FASÁDNÍ, 

TÓNOVACÍ BARVY, 
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ BARVY 

NA DŘEVO I KOVY, 
BEZBARVÉ LAKY, 

LAZUROVACÍ BARVY, 
OCHRANÉ PŘÍPRAVKY PROTI PLÍSNÍM,

HOUBÁM A HMYZU.
ŘEDIDLA,
ŠTĚTCE, 
TMELY, 

LEPIDLA.
AUTO SPREJE, 

BRUSNÉ PAPÍRY ATD.

VÝROBA KLÍČŮ

Provozní doba: Po – Pá 8 – 12 hod., 13 – 17 hod., Sobota 8 – 11 hod.
Tel.: 380 746 576

KADEŘNICKÉ STUDIO PETRA
SALON EXPERT - LÓRÉAL

Lipno nad Vltavou 61 (řadové domky)

Nabízí:
– Kadeřnictví: dámské, pánském, dětské 

– TRICHOLOGIE
vyšetření a léčba vlasů a ovlasené kůže 

– přístrojem Tricocomputer
– MINI LÁZNĚ

– masáže/klasické, regenerační, kosmetické/
– biotherik: uhličité zábaly CO2  

info: www.boitherik.de
–lymfoven – sekvenční tlaková masáž/

lymfodrenáž/
– kosmetická

– léčebná
– rehabilitační

PO - PÁ: 08.00 – 17.00 hod.
kontakt: Luptáková Petra GSM. 728 52 36 40 

– pouze na objednání 
Šubová Kateřina GSM. 723 35 75 64 

– i bez objednání
Masérka:

Stoiberová Jana GSM. 728 084 753

info www.webpark.cz-studiopetra

»ISTÕRNA PEÿÕ!!!
Do našeho města přijede pojízdná

čistírna peří, která provádí
čištění peří, šití prošívaných dek

a polštářů na počkání

Sypkovinu dodá firma

Čistírna se zdrží
od 5. 5. do 9. 5.

Pracovní doba:
pondělí: 14.00 – 19.00 hod.

úterý - čtvrtek: 9.00 – 19.00 hod.
pátek: 9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště čistírny je
u hotelu „Panský dům“.
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Letošní, již čtvrtý v pořadí, Vltavský seminář se konal v
Českém Krumlově, 15. 4. 2003 . Vedle členů Sdružení
pro Vltavu (dále jen SPV) se ho zúčastnili i starostové
města Vyššího Brodu, obcí Rožmberka nad Vltavou a
Zlaté Koruny, zástupce půjčovny lodí Inge a CK Cesta a
pracovníci krajinářské a zahradní firmy.

V úvodní části semináře byli přítomni seznámeni s čin-
ností SPV v roce 2003, zejména však s programem
"Vltava - osa života", jehož součástí je i letošní připra-
vovaný průzkum zatížení Vltavy ve spolupráci s agentu-
rou TNS  Factum a čištění Vltavy.

Čištění Vltavy se stalo následným bodem diskuze. Čiš-
tění bude probíhat v sobotu 3. 5. 2003 v celém úseku od
VD Lipno II. až po Boršov nad Vltavou. Vedle organiza-
ce se hovořilo i o sjednocení akcí stejného charakteru
pořádané nejen SPV ale i dalšími organizacemi včetně
snahy širšího zapojení obyvatel měst a obcí ležících u
řeky Vltavy.

To, že je odpad, nejen ten naplavený po loňské srpnové
povodni, na březích dobře viditelný, bylo důvodem změ-
ny termínu konání této akce, která se nyní nese v duchu
„UKLIĎME SI ŘEKU PRO SEBE“.

Posledním a nejrozsáhlejším bodem diskuze byl projednán návrh
na vytvoření svazku obcí, které spojuje zájem o řeku Vltavu a ak-

tivity s ní spojené. Se vznikem takového spolku souvisí vypraco-
vání koncepce regionu, žádosti o dotace atd. Hovořilo se i o mož-
nosti obnovení činnosti sdružení obcí Vyšebrodsko, resp. rozšíře-
ní jeho činnosti na větší úsek Vltavy. R. Ouředníková

4. Vltavsk˝ semin·¯

7

HROBAŘSKÉ A HŘBITOVNÍ PRÁCE

DOD¡V¡ME S MONT¡éÕ ñ N¡HROBKY, POMNÕKY, R¡MY, KRYCÕ DESKY,
MATERI¡LÑTERACOì, éULA, MRAMOR, PÕSKOVEC

OPRAVUJEME, »ISTÕME, PÿEBRUäUJEME, KONZERVUJEME, ROVN¡ME

PRODEJ ñ LAMPY, V¡ZY, äACHTY, SKÿÕ“KY, URNOV… OBALY,
N¡PISY SKLA, FOTOPORCEL¡N, ATD...

NAVäTIVTE PRODEJNU N¡HROBNÕHO ZBOéÕ
HÿBITOV SOBÃSLAV, MR¡ZKOVA ULICE

PROV¡DÕME ñ SEK¡NÕ, ZLACENÕ, STÿÕBÿENÕ PÕSMA, STAVBA HROBEK,
V›KOP A Z¡SYP HROBŸ, EXHUMACE

REKONSTRUKCE ñ HÿBITOVNÕCH ZDÕ, BRAN, KÿÕéŸ

PR¡CI PROV¡DÕME T…é O SOBOT¡CH, NEDÃLÕCH I SV¡TCÕCH
PO CEL… »ESK… REPUBLICE

PROV¡DÕME ñ ZEDNICK…, STUDNAÿSK…, V›KOPOV… PR¡CE

ñ VEäKER… CENY SMLUVNÕ, T…é NA SPL¡TKY
ñ NEJSME PL¡TCI DPH

ñ NEPOéADUJEME Z¡LOHY
ñ NE⁄»TUJEME DOPRAVN…

KA - NO - SO - SHS, 392 01 SOBÃSLAV
TEL.: 81 534 904, FAX: 381 521 122, MOB.: 728 145 377

xy
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Zpracovat
u d á l o s t i
konce dru-
hé světové

války na Vyšebrodsku, to je úkol o který
se pokouším již řadu let. Během studia 
a bádání se vyskytla dlouhá řada nových
otázek a otazníků, proto tento článek dá-
vá nahlédnout do jediného dne, do nedě-
le 6. května 1945 na Vyšebrodsku.

V úvodu je třeba si uvědomit, že celé úze-
mí soudního okresu Vyšší Brod bylo po
podepsání Mnichovské dohody, od října
1938, přičleněno k německé fašistické Ří-
ši. Bylo součástí kraje Oberdonau se
správním sídlem v Linci. Veškeré dění po
několik let bylo podřízeno armádě a druhé
světové válce. Všichni muži ve věku od 18
do 55 let byli na frontě a veškerou tíhu
všedního života měli na starosti ženy,
starci a děti. Cisterciáčtí mniši z vyšebrod-
ského kláštera byli vyhnáni jako Říši ne-
přátelští, v loučovických papírnách se ne-
pracovalo, váleční zajatci, kteří z části na-
hrazovali chybějící muže, byli odsunuti.
Školní vyučování bylo zastaveno a ve ško-
lách byli ubytovány německé rodiny, které
utíkaly před postupující frontou, anebo by-
ly přeměněny na vojenské špitály. Ostatní
němečtí obyvatelé, včetně dvanáctiletých
dětí, kopali zákopy a patnáctiletí chlapci
byli cvičeni k obraně. Vlak z Rybníka na
Lipno již také nejezdil a na kolejích u Ry-
bníka byl německý nemocniční vlak.

Na počátku května 1945 němečtí obyva-
telé Vyššího Brodu a okolí věděli, že Adolf

Hitler spáchal sebevraždu a válka je pro
Němce prohraná. Stále se však nevědělo,
která vítězná armáda přijde na Vyše-
brodsko. Zda sovětská nebo americká.
Obě možnosti, jak se později ukázalo, by-
ly reálné. V pátek 4. května večer se ko-
nala ve vyšebrodském kostele Sv. Barto-
loměje mše svatá, ve které se všichni
modlili, aby konec války ve zdraví přežili 
a aby jejich bratří, otcové a manželé skon-
čili v zajetí. Ve stejnou dobu, tady to vím
přesně, bylo to v půl osmé večer, dal vrch-
ní velitel americké armády Dwight Eisen-
hower rozkaz veliteli třetí armády G. S.
Pattonovi k zahájení útoku do Českoslo-
venska.

Hlavní tíhu celé vojenské operace na
Vyšebrodsku zajišťovala 26. pěší americ-
ká divize, které velel generálmajor W.S.
Paul. Na německé straně v prostoru
Vyšebrodska pak stálo asi sto příslušníků
elitních zabijáků SS, asi 600 vojáků
Wehrmachtu, několik tisíc starců domo-
brany Volkssturm a asi tři sta zfanatizova-
ných šestnáctiletých chlapců z Hitler-
jugend, kterým veleli velitelé nacistické
strany NSDAP. Chlapcům z Hitlerjugend
byly vydány pancéřové pěsti, „zbraně na
jedno použití.“ Byli spolu s příslušníky SS
jediní, kteří ještě chtěli na německén stra-
ně bojovat. Speciélní jednotka Wehr-
machtu v počtu 160 mužů byla zakopána
na svahu a v lese nad křižovatkou Větrná.

Americká armáda vstoupila do Českoslo-
venska na Vyšebrodsku na hraničních
přechodech Studánky a Přední Výtoň. Na
silnici od Leonfeldenu k Vyššímu Brodu se

vydala kolona americké armády v neděli
6. května 1945 „po svítání.“ Vpředu jelo
šest lehkých tanků doprovázené pěcho-
tou na pěti nákladních autech. Asi 600
metrů za Studánkami směrem k Vyššího
Brodu narazili na odpor. V zákopech po o-
bou stranách silnice byly americké tanky
odstřelovány z panceřových pěstí. Pro
šestnáctileté kluky z Hitlerjugend to byly
prvé a poslední výstřely druhé světové
války. Americké tanky začali pálit, rota pě-
choty se rozvinula do rojnice a střílela na
zákopy. Osud sedmi „vojáků“ Hitlerjugend
je zatím pro mne nejasný, jejich velitel byl
zastřelen.

Střelba v těsné blízkosti Vyššího Brodu
donutila německé občany k tomu, že
„rychle z oken vyvěsili bílá prostěradla 
a vyšebrodský farář jako parlamentář šel
oznámit, že město Vyšší Brod se vzdává.“
Tuto větu jsem použil z výslechu F. R., který
v květnu 1945 dělal ve Vyšším Brodě čet-
níka. Americká armáda vjela na náměstí
ve Vyšším Brodě v neděli 6. května 1945
v deset hodin dopoledne „za zvuku jedi-
ného kostelního zvonu“. Němci nevychá-
zeli ven, z obavy byly doma. Americká ar-
máda přijížděla do Vyššího Brodu až do tří
hodin odpoledne. Prvé vojenské velitelství
bylo v Panském domě, kam také přišel vy-
šebrodský německý starosta Hans Sonnen-
berger, aby do rukou majora americké 
armády Whitemona podepsal kapitulaci
Vyššího Brodu.

Americká armáda, příslušníci 26. pěší di-
vize, měla 6. května 1945 odpoledne ve

NEDÃLE äEST…HO KVÃTNA 1945
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Vyšším Brodě asi tři sta vojáků. Mimo tan-
ků zde byla i polní děla, z vozidel náklad-
ní auta a jeepy. Velitel Whitemone vydal
odpoledne rozkaz, který ukládal jedné ro-
tě obsadit železniční stanici Vyšší Brod,
druhé rotě obsadit železniční stanici Horní
Dvořiště a zbylá posádka byla „záložní“.
Rota, která se přesunula na zastávku
Vyšší Brod klášter se z části usadila pří-
mo na nádraží a většina z nich vytvořila
vojenskou posádku vlaku, kde byla i tři
polní děla. Vlak však dojel pouze do za-
stávky Schwarzwald (dnes neexistující za-
stávka Černý les) a zde narazil na ně-
mecký sanitární vlak s raněnými. Vlak se
vzdal bez boje a večer byl odtáhnut mezi
železniční zastávky Jenín a Rybník, který
se tehdy jmenoval Certlov.

Rota americké armády, která měla za úkol
obsadit železniční nádraží Horní Dvořiště
jela z Vyššího Brodu po silnici směrem na
Kaplici a na Křižovatce „Sejfy“ odbočila
vpravo, projela Horním Dvořištěm a bez
jediného výstřelu obsadila nádraží v Čes-
kém Heršláku. Major Whitemone je infor-
moval, že železniční trať z Horního Dvo-
řiště na Kaplici tvoříla demarkační hranici
pro styk s Rudou armádou. Po obsazení
nádraží Horní Dvořiště provedl jeden jeep
„průzkum do hloubky 10 mil, ale území
ještě není obsazené Rudou armádou.“

Již večer 6. května 1945 hlásí „vlaková ro-
ta“, že v prostoru Sejfy je shromážděno
„asi 800 německých vojáků Wehrmachtu,
kteří chtějí do zajetí“. Major Whitemone se
rozhoduje na louce v Sejfech, které v té
době měly 19 domů a 120 stálých obyva-
tel, zřídit zajatecký tábor. V květnu 1945
zde však bylo nejméně dvojnásobek neboť
sem byly přesunuty ženy a děti z vybom-
bardového Lince. Obec Sejfy zcela zanik-
la a postupně bylo v tomto zajateckém tá-
boře několik tisíc německých vojáků
Wehrmachtu. V neděli 6. května 1945 byl
ve Studánkách, ve Vyšším Brodě, 
v Horním Dvořišti a v Sejfech vyhlášen zá-
kaz vycházení pro německé obyvatelstvo.

Ve stejný den, v neděli 6. května 1945, na-
stoupila americká armáda útok na Vyše-
brodsku od Guglwaldu k Přední Výtoni.
Také zde jelo vpředu několik lehkých tan-
ků a pěchota na nákladních autech. Do
Přední Výtoně vjela bez odporu Němců,
ale když zahnula doleva proti proudu
Vltavy k Frýdavě, tak byla přepadena pal-
bou nejen z pěchotních zbraní, ale i z děl.
Americká jednotka palbu opětovala a asi
po hodině bojů Němci uprchli. V jednom
domě na konci Přední Výtoně byla ještě 
v srpnu 1945 díra po střele z amerického

tanku. Německé prameny uvádí v této bit-
vě „několik mrtvých a dvě desítky zraně-
ných vojáků Wehrmachtu,“ kteří utekli do
lesů Tomášského pohoří.

Když se začátkem května 1945 přiblížila
fronta k Frymburku téměř na dostřel, tu při-
jel okresní vedoucí NSDAP se zprávou, že
Frymburk bude bráněn do „posledního de-
chu“. Tehda to byly frymburské ženy, které
řekly nahlas, že „Frymburk si nepřeje, aby
obec byla bráněna“. Byl to zřejmě rozum,
který je k této větě dohnal. Přesto zejména
frymburský most byl obsazen německou
armádou. To vše se stalo v sobotu 5. květ-
na 1945. O neděli šestého května 1945 má-
me téměř reportážní záznam:

„V půl desáté dopoledne bylo nám řeče-
no, abychom šli do sklepů, že od Přední
Výtoně přijíždějí tanky. Ale jen málo lidí šlo
do sklepů a všichni se ptali, zda budou 
uzávěry uzavřeny. Jeden nadporučík a je-
den poručík stáli připraveni bránit most.
Jeden kulomet střílel na tanky, mohl být 
umístěn venku u Sviňského rypáku na le-
vém břehu Vltavy. Američané jeli také se
samohybnými děly po silnici k prvním do-
mům. Lidé, kteří šli z Dětského domova se
museli vrhnout na zem. Jeden muž byl
zraněn. Dvě německá auta přijela po
mostě a vzala s sebou z mostu důstojní-
ka. Odjeli směrem k Malšínu. Byly vylo-
meny dveře do věže a směrem k Výtoni
byl vyvěšen bílý prapor, kulomet utichl.

Americká pěchota šla přes pole poněkud
před prvním tankem. Velitel Volkssturmu,
místní vedoucí NSDAP a starosta nesli
vstříc přes most bílý prapor. Američané vy-
stoupili a přijali viditelné předání obce. Lidé
stáli na svahu u školy, aby viděli, co bude
nyní následovat. Američané prozkoumali
most, pokud jde o jeho nosnost. Jeden
tank jel opatrně přes most, ale probořil se
před prvním pilířem. Leží ještě dnes na
břehu. Bílý prapor na kostelní věži byl sta-
žen a zástupci Američanů vešli nyní do ob-
ce. Přímo v těsné blízkosti Frymburku
skončily druhou světovou válku hned tři po-
ražené armády. Německý Wehrmacht,
Maďaři a Vlasovci. Americké tanky zůstaly
na pravé straně mostu z Frýdavy do
Frymburka. Většina amerických vojáků jen
projela Frymburkem a večer „osvobodila
Ostrov u Malšína“. Ve farním kostele Sv.
Bartoloměje ve Frymbur-ku sloužil 6. květ-
na 1945 německý farář Petr Dolzer „pro ka-
tolíky americké armády v kostele mši sva-
tou se svatým přijímáním“. Večer 6. května
1945 byl vyhlášen zákaz vycházení ně-
meckého obyvatelstva Frymburku a zasta-
ven provoz frymburské pošty.

Další americká jednotka 26. divize v Před-
ní Výtoni v neděli 6. května odpoledne za-
točila doprava a jela po silnici po proudu,
po pravém břehu Vltavy. Loučovický farář,
páter Dr. Dominik Kaidl, v knize Erinne-
rung an Kapellen im Böhmervald píše:
„Šestého května v osm hodin večer přije-
ly americké armády do Loučovic. Všechny
domy vyvěsily bílé vlajky. Nedošlo k žád-
ným střetům, Američané byli velmi hu-
mánní a děti podělili čokoládou.“ Po pří-
chodu Američanů do Loučovic vyvěsil to-
várník Eugen Porák americkou a rakous-
kou vlajku a sám sebe jmenoval za před-
sedu „Místního národního výboru“.

Frymburk osvobodila americká armáda 6.
května dopoledne a „většina amerických
vojáků jen projela Frymburkem a večer 
osvobodila Ostrov u Malšína.“ Již v úvodu
jsem uvedl, že nad Větrnou, tehdy Nessel-
bachem, byla zakopána speciélní jednotka
160 vojáků Wehrmachtu. Co to bylo za
jednotku, to je dodnes opředeno legenda-
mi a pověstmi. Je prokazatelné že zde by-
ly vybudovány podzemní úkryty a celý pro-
stor byl zaminován. Četl jsem o vagonech,
které byly v dubnu 1945 v noci vykládány
na železniční zastávce Čertova stěna a je-
jich obsah „odvážen k Nessel-bachu“.
Spíše se však přikláním k variantě, že zde
byla důležitá křižovatka silnic na Český
Krumlov, na Vyšší Brod, na Rožmberk a
na Frymburk. V každém případě o tomto
místě americká armáda věděla a tak sem
chvátala. Více než do Rožmberka nebo
Českého Krumlova. „Po hodinové přestřel-
ce se Wehrmacht u Ne-sselbachu vzdal a
150 mužů bylo vzato do zajetí.“

Na závěr ještě dvě události. Šestého květ-
na 1945 vstoupili Američané také do
Horní Plané. V Dolní Vltavici vyhodily ustu-
pující německé jednotky SS 6. května
1945 most přes Vltavu do vzduchu. Tanky
americké armády, postupující od rakous-
kého Aigenu byly zastaveny a došlo k ně-
kolikahodinové přestřelce. Boj vítězně 
ukončilo americké dělostřelectvo. „Na ně-
mecké straně byli mrtví a ranění a v Dolní
Vltavici zcela vyhořely tři domy“. Šestého
května 1945 asi v půl páté odpoledne se
na silnici mezi Rožmberkem a Českým
Krumlovem sešel německý parlamentář 
s americkým průzkumem. Paní Eleonora
Neurbergerová v červnu 1945 vypovídala,
že německý parlamentář řekl: „Nemá to
cenu bojovat. Krumlov je lazaretní město,
všude jsou jen ranění, i zámek je plný.
Jsme ochotni složit zbraně.“

František Schusser
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Rubrika ökoly

Křížovka
Zakládá hnízda v okolí bažinatých luk 
a pastvin, nejčastěji na vysokých stromech
nebo střechách domů. Vnitřek vystýlá 
slámou a trávou. Samice zde snáší 3 – 5 
vajec. Živí se hmyzem, myšmi, krtky a ješ-
těrkami, někdy také rybami nebo mláďaty 
jiných ptáků. Přes všeobecnou pověst 
málokdy loví žáby. Na zimu odlétají 
do Afriky, aby se pak na jaře vrátili do rodného
hnízda - vždy do stejného. Klápání obou 
půlek zobáku o sebe znamená druh pozdra-
vu dospělých ptáků. Poznáš o kterého ptáka
jde? Řešení najdeš v tajence.

1. ....Mája
2. Kytička, která má sedm krás
3. Nejlepší přítel člověka
4. Domácí přezůvky
5. Část domu, ze kterého vychází

kouř
6. Holčička celá v červeném
7. Mající černou barvu

Jak utíká čas?
Seřaď správně pořadí budíků jak za sebou budou zvonit a písmenka vedle nich ti prozradí tajenku.

Porovnej obrázky!
Pokud se budeš pozorně dívat, najdeš 
u dvojice obrázků 8 rozdílů.
Nakonec můžeš obrázky hezky 
vybarvit.
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Pátek 2. 5. 2003 20:00
Kruté radosti

Komorní příběh, v kterém složitý 
a tragický vztah dospívajcí dívky 

(T. Pauhofová) a jejího ambiciózního
otce (O. Vetchý) dramaticky pozna-
mená, a snad i trochu změní mikro-
kosmos lokálního společenství na

slovenském maloměstě na začátku
dvacátého století. SR, poetická hoř-

ká komedie, mládeži přístupný, 
104 min, premiéra 13. 2. 2003

Pátek 9. 5 2003 20:00 hod.
Kurýr

Frank Martin je bývalý příslušník
zvláštní jednotky. Nyní žije zdánlivě
poklidným životem na francouzkém

pobřeží Středozemního moře.
Příležitostně pracuje jako nájemný

kurýr, který přepravuje zboží. Je na-
jat Američanem známým pod jmé-
nem „Wall Atreet“, aby doručil zásil-

ku. Při jedné zastávce na cestě zjistí,

že se jeho balík hýbá. Obsahem je
krásná žena...Francie/USA, 

krim. thriller, přístupný od 12 let, 
92 minut, 30. 1. 2003 

Pátek 16. 5. 2003 20:00 hod.
Útěk do Budína

Krátce po vzniku první Česko-
slovenské republiky přichází 

do hlavního města Prahy studovat
právo seběvědomý a světácký

Tomáš, syn zámožného statkáře 
ze slovenského Turca. ČR, SR,
Maďarsko,drama, česká verze, 
nevhodný do 12 let, 135 min., 

premiéra 16. 1. 2003

Pátek 23 . 5. 2003
Hladina adrenalinu

Malý, ale dobře vybavený filmový
štábrežisér reklam, vedoucí výroby

Jeffrey a kameraman Will se vypraví
do rakouských alp poblíž hranic 

s bývalou Jugoslávií. Do králoství

sněhu a ledu však nevyrazil jen 
za zábavou, ale také za prací. Jeho
úkolem je korunovat reklamu na nej-
novější videkameru odvážným kous-
kem nafilmováním brilantního úniku

skupinky vyznavčů extrémních 
sportů před lavinou.

Velká Británie, Německo,
Lucembursko, dobrodružný, 

české titulky, nevhodný do 13 let, 
93 minut, 30. 1. 2003 

Pátek 30. 5. 2003 17:30
Doba Ledová

Ne tak dávno, sotva před 20.000 
lety, v prehistorickém světě, kdy
mrzne až praští, začíná příběh 

o migraci. Jak má jeden ale poznat,
že jde o Dobu ledovou a ne třeba 

o marazivé časy nebo Velký chlad? 
USA, animovaný, česká verze, 

83 minut, premiéra 17. října 2002

Program kino ñ kvÏten 2003
KINO VYŠŠÍ BROD, Městské kulturní zařízení MěÚ, Míru 250, 382 73  Vyšší  Brod, 380 746 343

Dne 3. 4. 2003 měli žáci ZŠ Vyšší Brod možnost shlédnout 
v místním kině koncert Jihočeské filharmonie. Členové orchestru
přiblížili dětem různá hudební období od Gotiky až po současnost.
Každé období bylo přiblíženo dětem svými charakteristickými zna-
ky, představiteli a samozřejmě nechyběly ani hudební ukázky. Děti
říkají: „Představení pro nás znamenalo hodinku jak vzdělávací a po-
učnou, tak i příjemně uvolňující plnou rozjímání v dnešní chaotické
době.“

Filharmonick˝ koncertCHYŤ A PUSŤ
Závody mládeže a dospělých v rybolovu

sraz 17. 5. 2003 v 8.00 hod.
na rybníku Budvar v Dolních Jílovicích.

V poslední dekádě měsíce dubna proběhly opravy chodníků a schodů
na náměstí a v parku.
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Blíží se prázdniny a s tím spojené cestování lidí a zvířat po různých
částech naší republiky a do jiných zemí. Vzhledem k častým ne-
jasnostem ohledně cestování zvířat s majitelem si dovoluji upozor-
nit na některé nezbytné záležitosti spojené s přesunem zvířat.

Podle zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. (veterinární zá-
kon) je chovatel povinnen bránit vzniku a šíření nákaz a jiných 
onemocnění zvířat, tedy zajistit, aby byli psi, kočky a některá dal-
ší zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, kuna, ve stáří
od 3 měsíců do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni 
proti vzteklině.

Při přemisťování zvířat platí : chovatel musí mít veterinární 
osvědčení k přemístění 

a) hospodářského zvířete určeného k dalšímu chovu, b) odchy-
ceného volně žijícího zvířete určeného k dalšímu chovu, c) zvíře-
te účastnícího se svodu zvířat, d) zvířete zoologické zahrady, jde-
li o přemístění mimo územní obvod okresu. Součástí veterinární-
ho osvědčení je vždy potvrzení o zdravotním stavu zvířete od
soukromého veterinárního lékaře.

Veterinární osvědčení ani zdravotní potvrzení se nevyžaduje 
k přemístění psů a koček, pokud jsou tato zvířata provázena oč-
kovacím průkazem obsahujícím záznam, že zvíře bylo v době od
30 dnů do jednoho roku před přemístěním očkováno proti vztek-
lině a pokud jde o přemístění k účasti na svodu zvířat mimo ú-
zemní obvod okresu, také dokladem o klinickém vyšetření jeho
zdravotního stavu provedeném v posledních 3 dnech před pře-
místěním ( poslední stránky mezinárodních očkovacích průkazů).

Při cestování do zahraničí upozorňuji majitele na možné problé-

my na hranicích v případě, že pes je naočkován jen proti vztekli-
ně, je třeba nechat psa naočkovat i proti parvoviroze, psince 
a ostatním nemocem. Zároveň budete potřebovat doklad o klini-
ckém vyšetření jeho zdravotního stavu v posledních 3 dnech
před přesunem. MVDr. Menclová Petra

Naöi dom·cÌ mazlÌËci a turistika

foto archiv

6. – úterý – 19.30 hodin 
– pronájem KABARET PRAHA 
"THE BEST OF TRAVESTI SHOW"

12. – pondělí – 19.30 hodin
STUDIO Studia YPSILON
J. Havelka a kolektiv – PAN NULA aneb
289 svitků ze života J. Kříženeckého.

14. – středa – 19.30 hodin
Divadelní klub Českokrumlovská scéna
I. Taller – KOMEDIE O CHYTROSTI

15. – čtvrtek – 20.00 hodin
Divadelní Kavárna
HURÁ DO DIVADLA

20. květen – úterý – 19.30 hodin
Divadlo Na tahu a Bilbo compagnie
DÉBOUCHER–ANTIKÓDY

20. – 22. květen 
SETKÁNÍ – v pořadí druhé
Přehlídka souborů a skupin hrajících pro děti
a mládež .

20. květen – úterý – 8.30 a 10. 15 hodin
Divadlo Drak Hradec Králové
NEBÍČKO, (Pro děti z MŠ a ZŠ)

20. květen – úterý – 11.30 hodin
Prelatura/Prokyšův sál
Divadlo Na tahu Praha a Bilbo companie
STARÉ A NOVÉ PŘÍBĚHY BARONA
PRÁŠILA (Pro děti 1. st. ZŠ a starší z MŠ.)

20. květen – úterý – 14.00 hodin
Prelatura/Prokyšův sál, Divadlo Studna Hosín
PYŠNÁ PRINCEZNA

20. květen – úterý – 15.30 hodin
Divadlo Piškot Liberec
Pohádka o princezně a popletovi 

21. – středa – 8.30 hodin 
D. Dobiáš a P. Riegrová – ŽIRAFA NEBAFÁ

21. – středa– 10.15 hodin
Agentura Štěpánka Táchová
Divadlo Matky Vackové – ŠAMANKA MANKA

21.– středa – 11.30 hodin

Agentura Štěpánka Táchová
ČERNOKNĚŽNÍK TRPASLÍKEM

21.–středa – 14.00 hodin
Daniel Dobiáš – ZPOVĚĎ SABINY

22. – čtvrtek – 8.30 hodin
Studio dell´ arte České Budějovice
O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI      

22. – čtvrtek – 10.30 hodin
Divadlo Koráb Brno
BOHATÝRSKÁ POHÁDKA 

23. – pátek – od 10.00 
Dům dětí a mládeže Český Krumlov 
– pronájem DĚTSKÁ PORTA 2003

24. sobota – 19.30 hod.
PRELATURA – PROKYŠŮV SÁL
Divadlo Bez Franty Roztoky –
DVOJPŘEDSTAVENÍ

27. – úterý – 19.30 hodin
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
R. Harwood – GARDEROBIÉR

MÏstskÈ divadlo ». Krumlov ñ kvÏten 2003
Horní ulice 2, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 711775, fax: 380 711 841

aktuální program též na http://www.divadlo.ckrumlov.cz




