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Ze sportusportu
Kaplickým se dařilo, ženy
porazily lídra soutěže

Kaplice, Hrádek u Rokycan
– K dalšímu přípravnému
střetnutí si Kapličtí pozvali
českobudějovickou Loko-
motivu, ostrý start do jar-
ních odvet mají za sebou
kaplická děvčata
FK Spartak Kaplice – TJ

Lokomotiva České
Spartak

České
Spartak Kaplice

České
Kaplice

Budě-
jovice 4:1 (1:0), branky: 14.
Pál, 48. Urazil, 55. Janura, 68.
Marek – 89. Kříž.
Domácí vstoupili do zá-

pasu aktivně, ale první váž-
nější příležitost měli v mi-
nutě desáté hosté. Ve čtr-
nácté minutě měli první
gólovku Spartakovci a ti ji
dokázali přetavit v první
branku. Utkání se hrálo
před slušnou diváckou ná-
vštěvou a po prvním polo-
čase byli domácí spokoje-
nější, neboť měli jedno-
brankový náskok. Nástup do
druhého dějství vyšel kap-
lickým fotbalistům na vý-
bornou. Už po třech minu-
tách hry se jim totiž poda-

řilo dát druhý gól a v 55.
minutě přidali třetí branku.
Minutu před závěrem se
hosté dočkali alespoň čest-
ného úspěchu, když se zcela
sám před Kuchařem ocitl
Pavel Kříž a střelou po zemi
uzavřel na konečných 4:1.
TJ Hrádek u Rokycan –

FK Spartak Kaplice 0:2
(0:1), branky: 29. Praizlero-
vá, 50. Pálková.
Na hřišti lídra soutěže z

Hrádku, kterému v září
Kaplice doma podlehla vy-
soko 2:6, se zrodilo nečeka-
né vítězství Spartaku, když
po přihrávce od Suchanové
zamířila střelou z vápna
přesně Helena Praizlerová a
ve druhé půli připravila
Praizlerová palebnou pozici
Monice Pálkové, která ne-
zaváhala.Trenér Křiva byl z
výkonu hráček doslova
nadšený, tři zlaté body však
bude třeba potvrdit v ne-
dělním domácím duelu s
Blatnou. (lg)

SPARTAKKAPLICEVS. LOKOMOTIVA. JosefGondek úspěšně
bráníMohamedaKhalila Ayeba. Foto: Libor Granec

Zemědělcům poradí seminář
Českokrumlovsko – Další užitečný seminář o dotacích
připravuje pro zemědělce Okresní agrární komora (OAK)
Český
připravuje
Český
připravuje

Krumlov. Bude mít název Dotační možnosti v agrár-
ním sektoru pro rok 2018 a uskuteční se 10. dubna v sále
restaurace Pod Kletí nad železniční zastávkou v Holubově.
Přednášet budou pracovníci RO SZIF České Budějovice od

9 hodin. Na programu budou například informace k Pro-
gramu rozvoje venkova 2014-2020, žádosti o dotace,
správná zemědělská praxe & Cross compliance, národní
platby, nejčastější nálezy z kontrol a mnohé další.
„Účastníky

platby,
„Účastníky

platby, nejčastější
„Účastníky

nejčastější
prosíme, aby se nahlásili na:

oakck@seznam.cz,“ apeluje na zájemce předseda OAK Vác-
lav Jungwirth. (zuky)

Ošacovací středisko je otevřeno
Větřní – Nové ošacovací středisko
Českého červeného kříže funguje od
února ve Větřní. Najdete ho
v Rožmberské ulici v Rožmberské
v 1. patře budovy v Rožmberské ulici
č. 46 (v klubovně). Oblečení a jiné
věci je si tam možné nejenom kou-
pit, ale také je tam darovat. (zuky)

Rožmberští budou mít větší čovku
Rožmberk nad Vltavou – Evrop-
ské peníze pomohou k rozšíření
a renovaci čističky odpadních vod
v Rožmberku nad Vltavou, které by
měly vypuknout na podzim.
„Získali jsme na to prostředky
z evropských fondů,“ potvrdila sta-
rostka města Lenka Schwarzová.

„Akce vyjde na zhruba 15 milionů korun, město by
mělo mít spoluúčast deset procent.“ (zug)
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t Diplomacie, hudba a výročí. Sezona začíná

KAMILA DUFKOVÁ

Jižní Čechy – Začíná ná-
vštěvnická sezona na jiho-
českých památkách. Některé
hrady a zámky ve správě
Národního památkového
ústavu (NPÚ)

památkového
(NPÚ)

památkového
nabízely pro-

gram i přes zimu, dveře do
všech ostatních se oficiálně
otevřou na Velký pátek 30.
března.

VE ZNAMENÍ DIPLOMACIE
Hrady a zámky se letos zú-
častní dvou velkých akcí.
Projekt Po stopách šlechtic-
kých rodů pokračuje. Letos
s tématem Šlechta

pokračuje.
Šlechta
pokračuje.

českých
zemí v evropské diplomacii.
Ředitel NPÚ

evropské
NPÚ
evropské

Petr Pavelec
vysvětluje: „Každoročně se
věnujeme šlechtickým ro-
dům, jejichž sídla NPÚ

šlechtickým
NPÚ

šlechtickým

spravuje, či obecným feno-
ménům, které jsou se
šlechtou spjaté.“ Letos se
koná navíc Evropský rok
kulturního dědictví. „Celá
Evropa se obrací do minu-
losti. A my jsme hledali té-
ma, které by bylo více me-
zinárodní, než obvyklá čin-
nost šlechty je,“ říká Petr
Pavelec a dodává: „Na hra-
dech a zámcích NPÚ se na-
chází mimořádně bohatý
fond památek, dokumentů,
artefaktů týkajících se
šlechty. Jsou to často pa-
mátky světového, resp. ev-
ropského významu.“
Hlavní aktivitou tohoto

projektu bude nová expozi-
ce na zámku v Jindřichově
Hradci nazvaná Dokonalý
diplomat: Černínové

Dokonalý
Černínové

Dokonalý
– vy-

slanci, cestovatelé, sběratelé

nejen o diplomatických ak-
tivitách. Program k tématu
šlechty a diplomacie si při-
praví dále například zámek
Hluboká nad Vltavou, hrad
Landštejn nebo zámek Tře-
boň, kde se tuto sezonu ve-
dení ujal nový, mladý kas-
telán Vít Pávek.

VÝZNAMNÉ OSMIČKY
A FILHARMONICI
Památky se zapojí do pro-
jektu Století republiky. Kas-

telán Martin Slaba na zám-
ku Hluboká plánuje pro-
hlídky Osudové osmičky in-
spirované roky 1918, 1938
a 1948.
NPÚ ve spolupráci s Jiho-

českou filharmonií naplá-
noval i kulturní novinku,
a to tzv. Jihočeská inter-
mezza. Filharmonici zahrají
při teplých letních podve-
čerech na nádvořích a za-
hradách hradů a zámků.
Například v Nových Hra-

dech 9. srpna zazní Balada
pro banditu, 23. srpna na
hradě Landštejn uslyšíte
Epoque quartet, další kon-
cert například plánují na
zámku Kratochvíle 1. září.

KONEČNĚ JEDNOTNĚ
Radost udělá NPÚ letos
nejen milovníkům hudby,
ale i sběratelům. Už v loň-
ském roce sjednotily nejen
jihočeské památky vizuální
styl vstupenek na hradech
a zámcích ve správě NPÚ.
Cílem bylo, aby se vstupen-
ky staly sběratelským před-
mětem, proto jsou číslova-
né.
„V letošním roce k tomu

vydáváme cestovatelský zá-
pisník návštěvníka pamá-
tek,“ říká Petr Pavelec.
„Ti lidé, kteří neholdují di-
gitálním informacím, ne-
stačí jim, že si všechno na-
jdou na internetu nebo po-
mocí aplikace, mají možnost
koupit si zápisník, kde je
základní informace o pa-
mátce. Mohou si tam psát
zápisky a nalepovat vstu-
penky z výletů,“ uzavírá.

ŠLECHTICIDIPLOMATI.Hlavní téma letošní sezony památekNPÚbudeŠlechta českých zemí v ev-
ropskédiplomacii. Nejvýznamnější událost navštívíte na zámku v JindřichověHradci, a to výstavuDo-
konalý diplomat. Na snímku je jindřichohradeckáSlavatovská jídelna. Foto: Aleš Motejl

Novinky na památkách v nové sezoně
Dačice – výstava Šlechtické neřesti na téma kultura tabáku
a alkoholu, oslavy k výročí 200 let od založení zámeckého
parku; Jindřichův Hradec – oslavy k výročí Pražské defe-
nestrace v roce 1618, projekt obnovy mobiliáře za posled-
ních Černínů na zámku; Kratochvíle – Martin Hilský pojedná
tentokrát o hudbě a Shakespearovi na tradiční přednášce,
výstava ilustrací Miloslava Troupa Letí pávi mezi sedmi moři;
Landštejn – rytířský turnaj na koních v hradním příkopu,
který je jinak nepřístupný; Nové Hrady – otevření nové
místnosti – pokoje služebné; Třeboň – výstava Tři deklara-
ce, zúčastní se akce Brány památek dokořán; Český
Krumlov – kabinet kuriozit doplní kostra medvěda Voka,
který býval v zámeckém příkopu, expozice o zahradnictví;
Kratochvíle – čištění zámeckého rybníka; Hluboká nad Vl-
tavou – kastelánské prohlídky a prohlídky zvané Osudové
osmičky, zpřístupnění barokní vodárny

EXKLUZIVNĚ

DeníkuDeníku

Vezme pastelky a jde dělat radost
Už druhým rokem můžete
narazit na „obrázky štěstí“,
které maluje Amálie
Buřilová z Jindřichova
Hradce. Za jejich vznik
prý může potřeba vyjádřit
lásku a city k partnerovi.

ADAM HUDEC

Jindřichův Hradec – Radost,
něhu a jemnost ženství. To
všechno, a ještě něco navíc,
se do svých obrázků štěstí
snaží vložit Amálie Buřilová
z Jindřichova Hradce.
Spouštěčem tvoření pro ni

byla podle jejích slov láska a
také potřeba vyjádřit své city
směrem k partnerovi.
„Začalo to nesmělou

kresbou na malinký papír.
Postupem času se formáty
zvětšovaly a ruku v ruce s tím
i propracovanost obrázků.
Obrazy dokáží působit nejen
svou barvou, ale i mojí ener-
gií, kterou do toho vkládám,
protože maluji zásadně
v dobré náladě,“ popisuje
výtvarnice.
Do Hradce Amálie Buřilová

poprvé zavítala teprve před
osmi lety. „Tenkrát jsem si do
Hradce koupila dovolenou,
abych se tady uklidnila po
náročné životní etapě. A
ukázalo se, že osud tomu
chtěl, abych toto město už

neopustila,“ vypráví. Kouzlo
jihočeského města na ni za-
působilo natolik, že se ho
dnes a denně snaží zachytá-
vat na svých fotografiích. Ty
si mohou lidé prohlížet na-
příklad na webu Hradecžije.cz
v podobě měsíčních fotogra-
fických toulek Hradcem.
Amáliinu tvorbu i tvorbu

jejího partnera si mohou lidé
prohlédnout také na výsta-
vách, do konce dubna v hra-
decké restauraci Černej pták
a v květnu a červnu potom
na zámku v Žirovnici.

potom
Žirovnici.

potom

OBRÁZKYPROŠTĚSTÍ.Už
desítky obrázkůAmálie Buřilové
dělají radost Hradečákům i Ji-
hočechům.

Foto: Karel Dvořák, Amálie Buřilová

Mok z čerstvého
chmele se už čepuje

České Budějovice – Ve
sklepě Budějovického
Budvaru po 180 dnech leže-
ní dozrála v historii šestá
várka speciálního piva Bud
Strong. Pivní lahůdka byla
uvařena loni 28. srpna
z čerstvě sklizených chme-
lových hlávek Žateckého

sklizených
Žateckého

sklizených

poloraného červeňáku.
Chmel vyrostl na chmelnici
U Splavu v katastru obce
Blšany. Čerstvé
Splavu

Čerstvé
Splavu

hlávky patří
mezi nejvzácnější suroviny,
neboť se musejí zpracovat
ve stejný den, kdy se oče-
šou. V pivovarské praxi se
používají výjimečně. Čerstvý

praxi
Čerstvý

praxi

chmel dodává pivu větší
množství aromatických lá-
tek a výraznější, ale stále
jemnou hořkost ve srovnání
se sušeným produktem.
Podle sdělení sládka Adama
Brože patří Budvar mezi tři
české pivovary, které mají
technologii k vaření piva
chmeleného ze 100 procent
čerstvými hlávkami. Varna
musí být vybavena „chme-
lovým cízem“, který dokáže
z mladiny na konci chme-
lovaru odstranit chmelové
mláto. „I letos je výjimečná
várka oslavou nejlepšího
chmele na světě,“ říká. Do
zralého nefiltrovaného piva
se před stáčením přidávají
kvasinky v nejlepší kondici.
(tor)
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