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V článku se dozvíte něco
o historii pokrmů z kapra a
přikládáme i jeden tradiční
netradiční recept :)

Léto 2013
Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dovolte, abych využil této možnosti a v podzimních Hlincohorských novinách věnoval pár slov těm z vás, kteří se
spolupodíleli a spolupodílí na rozvoji naší obce. Nemohu asi jmenovat
všechny, přesto dovolte, abych poděkoval svým kolegům, kteří spolupodporují investiční rozvoj naší obce. Myslím, že plně funkční objekt
víceúčelového zařízení se školkou je důkazem. Děkuji personálnímu obsazení školky v čele s paní ředitelkou za velmi dobře odvedenou práci s
dětmi. Poděkování patří také vám rodičům za podporu mateřské školky
a děkuji také vašim dětem, že ji navštěvují s radostí a s očekáváním
dalších školních dnů. Dovolte, abych poděkoval i těm, kteří podporují a
propagují Hlincovou Horu ve sportu. Ať již jsou to pořadatelé a nadšenci

Více čtěte na straně 2.

FOTO SOUTĚŽ Tady a Teď
soutěžte s námi o ceny za

A co budova školky? I s ní jste spokojena?
Prostory jsou velké, děti využívají třídu v přízemí,
kde se scházejí, hrají si a tvoří, v patře potom
využívají místnost zařízenou k pohybovým aktivitám. Naše ,,tělocvična” děti baví moc. Kuželky,
míče, tříkolky a koloběžky - na to všechno se
děti těší! Dvakrát týdně se zde ale věnují také
angličtině. Do školky dochází paní učitelka, která
s dětmi pracuje pravidelně dvakrát týdně v čase
tak, aby ostatním dětem nabyl narušen čas pro
hru a naší naplánovanou činnost.

www.souteznifoto.cz
Více čtěte na straně 3.

VYHODNOCENÍ ANKETY
Zeptali jsme se , zda preferujete zakoupení laviček na zastávky MHD, či zakoupení odpadkových košů se schránkou
na sáčky pro psí exkrementy.
Více čtěte na straně 3.
V minulém čísle Hlincohorských novin jsme Vám představili
ředitelku naší mateřské školy a její plány. Nyní, více než dva
měsíce po otevření školky, jsme paní ředitelku navštívili znovu. Zeptali jsme se, zda se naplnily její představy a jak hodnotí
hlincohorskou školku dnes.

Mateřská škola zve maminky hlincohorských dětí na prezentaci výrobků firmy JUST
v rámci projektu Zdraví v MŠ, do kterého se MŠ Hlincová Hora zapojuje.
Přijďte 20. 11. 2013 v 17:30 do MŠ.

Těšíme se na Vás a děkujeme za

LIKE

starosta obce

Hlincohorská školka se zapojuje do kulturního
dění v obci- Rozhovor s Radmilou Kazderovou

77.777,- Kč

www.facebook.com/pages/HlincováHora/113670565015

organizující závody v duatlonu, či triatlonu, tak
i ti, kteří se spolupodílí na vynikajících výsledcích volejbalových týmů SK Hlincovka. Děkuji
prostě všem, kteří mají rádi naši Hlincovou Horu.
Vážení spoluobčané, protože se blíží závěr roku
2013, dovolte mi, abych vám popřál krásný a
nerušený podzim. Následně pak příjemné prožití
vánočního času. Přeji vám hodně zdraví, štěstí a
pohody do roku 2014. Se zimním číslem v roce
2014 se těším na shledanou.
Ing. Karel Fousek

Paní ředitelko, jak se Vám líbí hlincohorská školka nyní - v provozu?
Školka je nová, velice pěkná, vybavena novým barevným
nábytkem, hračkami a v současné době doplněna i didaktickými pomůckami a potřebným materiálem pro hru a
tvoření s dětmi. Byla jsem velice mile překvapena vstřícností
ze strany rodičů dětí, kteří nám přispěli jak finančními
částkami, tak hračkami, stavebnicemi, výtvarným materiálem
a podobně. Radost nám udělala maminka (a dělá stále..)
domácím pečeným perníkem a plným košem ovoce pro
děti. Touto cestou bych velice ráda všem moc poděkovala.

Jaký je koncept školky?
Vycházíme z toho, že kolem sebe máme hlavně
krásnou přírodu. V přírodě se děti mají možnost
naučit všemu, jsou zvídavé a pořád něco objevují. Podnikáme s dětmi delší vycházky do
okolí, mnohá místa v lese jsme s dětmi již stačili
poznat. Snažíme se o to, aby se děti seznámily
se vším, co se kolem nich děje. Máme zpracovaná
týdenní témata, která jsou pro děti zajímavá.
V pondělí 11. listopadu plánujete s dětmi
lampiónový průvod. Co je smyslem této akce?
Jednak bychom se rádi, jako nová školka, zapojili také do veřejného života v obci a protože ve
školce se snažíme seznamovat děti i se zvyklostmi a tradicemi, svátek svatého Martina k
tomu sám vybízí. Smyslem je si legendu o Martinovi připomenout a něco společně prožít. Ve
školce si děti budou péct ,,Martinské rohlíčky”
ztracené koníkovy podkovičky, které vám dáme
ochutnat, pokud s námi s lampiónky vyrazíte na
cestu také.
Jaké další aktivity plánujete?
Na 6.12. od 16.30 hodin je pro děti připravena
pohádka s malou nadílkou od Čerta a Mikuláše,
pozveme rodiče na vánoční tvoření, kdy si
maminky s dětmi mohou vyrobit vánoční
hvězdičky z korálků a drátků a určitě rozsvítíme
náš stromeček ve školce při vánoční besídce.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji příjemně
strávený předvánoční čas.
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Mateřská škola Hlincová Hora
srdečně zve hlincohorské děti a
jejich rodiče či prarodiče
NA LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD,
který se koná
na svátek svatého Martina,
tedy v pondělí 11. 11. 2013.
Sejdeme se v 16:30 hodin před
školkou. Světýlka s sebou! :)

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Lampionové průvody, jejichž účastníci nosí lampiony, svíčky nebo jiná světelná zařízení, se konají
se na celém světě k různým příležitostem. V prvních
letech po sametové revoluci byste lampionový průvod
v Česku zřejmě nepotkali. Byl jedním ze symbolů totality. Na příkaz komunistických ideologů vyrážely 7.
listopadu do ulic měst celé školy a povinně rozsvěcely
lampióny na počest Velké říjnové socialistické revoluce.

U některých lidí lampionové průvody právě s ohledem
na minulost dodnes vzbuzují rozpaky. Je to ale velká
škoda. Průvod světel a světýlek má obrovské kouzlo a
historie různých lampionových slavností je stará tisíce let.
V dnešní době opět přicházejí lampiónové průvody
do módy. Konají se při oslavách vzniku republiky
nebo na svatého Martina. Svatomartinský lampionový
průvod je pradávnou tradicí například v Německu. V

Čechách je svátek svatého Martina spojován spíše se
svatomartinskou husou, příchodem prvního sněhu či
oslavou nového vína. Světla však ke svátku svatého
Martina bezesporu také patří. V zemích, kde se tento
svátek oslavuje, je totiž hlavně pojímán jako svátek
ohně Víceúčelové
a předzvěstí zařízení
nadcházejících
Vánoc.
- pohledsvátků
od silnice
Redakce

Třeboňský kapr - zdraví a tradice
Kapra si každý spojuje především se štědrovečerní
večeří, která se ve většině českých domácností skládá
z rybí polévky a smaženého kapra s bramborovým
salátem. V následujících řádcích se dozvíte něco o
historii tohoto pokrmu, zvycích, zpracování a uchování
kapra a přikládáme i jeden tradiční netradiční recept :)
Z historie...
Je překvapivé, že dnes více či méně oblíbená
štědrovečerní večeře, tedy smažený kapr, patří
mezi nejmladší vánoční tradice. Ryby se na
Dětské
pro MŠ19.
vánočním stole začaly objevovat
ažhřiště
na začátku
století, předtím byly spíše vzácností hlavně v
rybníkářských oblastech nebo v zámožných
rodinách. V ostatních domácnostech byla ryba na
stole zastoupena symbolicky pečivem ve tvaru ryby.
Teprve ve 20. století se prosadil kapr jako jídlo,
které běžně patří k vánočním svátkům. Zpočátku
v úpravách “na modro” (vařený v octě nebo bílém
víně) či “na černo” (vařený kapr v husté sladkokyselé
omáčce, obsahující sušené švestky, mandle, rozinky,
mrkev, celer, smetanu, strouhaný perník a černé
pivo, který se podává s knedlíkem nebo s chlebem).
Smažený kapr se poprvé objevil v kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové z roku 1924. U široké
veřejnosti se tento recept ale ujal až po druhé světové
válce. V té době byla totiž populární smažená
jídla a kapr z velkochovů byl finančně dostupný
každému. Smažený kapr získal tak velkou oblibu,
že se stal tradičním štědrovečerním pokrmem.
Přeprava a zpracování ryb
V předvánočním čase v ulicích každého českého
města najdete veliké kádě plné ryb. Lidé si z nich
odnášejí kapříky domů a chovají je ve vaně, nebo
v jiné nádobě, ideálně až do 24. prosince, aby bylo
maso co nejčerstvější. Přepravou a několikadenním
držením v nevyhovujícím prostředí - v poměrně teplé
a nedostatečně okysličené chlorované vodě - je kapr
zbytečně týrán a často dokonce hyne. Je bezesporu
vhodnější dát si kapra zabít už při koupi. Vykuchaný

kapr se může při dodržování určitých pravidel skladovat až 4 dny a nemá to žádný vliv na kvalitu jeho masa.
Pouličního prodeje ryb se bát nemusíme, bývá pod
přísným dohledem potravinářské inspekce. Mnoho
lidí však využívá také možnost zakoupit si kapra
na vánoční stůl přímo na sádkách. Chceme-li si
pochutnat na opravdovém Třeboňském kaprovi (ochranné označení EU) z Třeboně
:), můžeme navštívit sádky Skupiny
Rybářství Třeboň, které nabízejí prodej živých ryb nejen
pro velkoodběratele, ale i přímo pro koncové zákazníky.
Pouštění kaprů na svobodu
Někteří lidé pod vlivem různých dojemných historek kupují kapra proto, aby jej na Štědrý den pustili na svobodu. Odborníci však toto jednání neschvalují. Vypuštěný kapr je vystaven dalšímu strádání a

s největší pravděpodobností brzy zahyne. V rybnících
kapři zimu přečkávají zimním spánkem, kdy pobývají
u dnaVíceúčelové
v nehybném stavu.
Pokud
jsou však
na podzim
zařízení
- pohled
z parkoviště
sloveni a pak sádkováni, jsou neustále v pohybu, ztrácí
zásobní látky a nejsou tedy připraveni na přezimování.
Uhynulý kapr pak může ještě nakazit infekčními chorobami divoké obyvatele řek. Naše rada tedy zní - kapra
nepouštějte, raději si na něm pochutnejte ;-)

Kapr ve zlatých šupinách - Vánoční recept
Ingredience
600 g porcovaného kapra, 2 vejce, 30 g
škrobové moučky, 100 ml mléka, 50 g hladké
mouky, sůl, drcený kmín, 250 g kukuřičných
lupínků, olej na smažení, citron

Popis přípravy receptu
Porce kapra důkladně osolte a okořeňte trochou drceného kmínu. Nechte případně odležet
v lednici. Z vejce, škrobu, mouky a mléka
vyšlehejte řidší těstíčko. Osolte ho a také nechte chvíli stát, aby mouka dobře vázala. Pak
porce kapra máčejte v řidším těstíčku, nechte
ho lehce stéct a pak teprve vložte do mísy s
pomačkanými kukuřičnými lupínky. Opatrně
ze všech stran přimáčkněte lupínky k rybě.

Následně jednotlivé kousky smažte v mírně
rozpáleném oleji. Lupínky by při vysoké teplotě
shořely. V pánvi kapra smažte jen tak, aby se
osmahly kukuřičné lupínky. Pak bez ohledu na
to, zda je kapr celý prosmažený nebo ne, porce
vyjměte, vložte je na plech a dopékejte kapra v
troubě při 90 stupních asi deset minut. Podávejte s
klasickou přílohou – bramborovým salátem.
Redakce

Mateřská škola - prostor pro hraní
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Investiční akce
Cyklostezka bude plně funkční na jaře.
Nepodařilo se zajistit dokončení opravy stezky ještě v
letošním roce. Pro cyklisty bude připravena se zbrusu
novým povrchem až na jaře 2014. Letos byla cyklostezka kompletně odvodněna a připravena ke své celkové
obnově. Tu má provést v rámci reklamace společnost
Balcar s.r.o. Firma Balcar navrhla odložit realizaci
nového povrchu na vhodné jarní období roku 2014. Toto
doporučení zdůvodnila nevhodnými klimatickými podmínkami, kdy je nestabilní teplota ovzduší den/noc. Pro
vytvrzení stabilizace je potřebná stabilní teplota, přičemž
doba zrání je 28 dnů. Cyklostezka je navíc pokryta
spadaným listím, což by případné práce na ní také velmi znesnadnilo. Zastupitelstvo obce s tímto objektivním
zhodnocením stavu souhlasilo a návrh dodavatele na
odložení termínu přijalo.
Pomník válečného hrobu opraven.
Pomník s historickou hodnotou byl na konci září 2013

3
opraven. Oprava spočívající v obnově zámkové dlažby,
vyčištění kamene, obnově písma a prořezu okolních
dřevin byla financována z dotace v rámci vyhlášené
výzvy Jihočeského kraje Úcta k předkům.
Travnaté hřiště po generální opravě.
Zastupitelstvo obce netoleruje špatně odvedenou
práci! Nově zrekonstruované travnaté hřiště neuneslo
zátěžové zkoušky, proto byl dodavatel díla vyzván, aby
v rámci záruky zjednal nápravu. V září 2013 byla provedena generální oprava kompletního krytu travnatého
hřiště. Na jaře 2014 budou moci naši sportovci nový
povrch vyzkoušet.

preferujete zakoupení laviček na zastávky MHD, či zakoupení odpadkových košů se schránkou na sáčky pro
psí exkrementy. Nyní jsme tu s vyhodnocením ankety:
Hlasování se zúčastnilo 49 lidí, z nichž 29 hlasovalo
pro zakoupení laviček na zastávky MHD a 20 lidí bylo
pro koupi košů na psí exkrementy. V příštím roce budou tedy prioritně zakoupeny lavičky na zastávky MHD.
Všem, kteří se ankety zúčastnili, děkujeme.
koupě laviček
koupě odpadkových košů na psí exkrementy

Vyhodnocení ankety
z minulého čísla

V letním čísle Hlincohorských novn jsme Vás požádali o
pomoc při rozhodování o tom, kterou ze dvou drobných
investic v obci realizovat přednostně. Zeptali jsme se , zda

TADY A TEĎ
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

soutěžte s námi o ceny za

77.777,- Kč

Vítěz získá profi fotoaparát Nikon D7100
Fotografickou soutěž na téma “Tady a teď” pořádá společnost K.O.D.A. CB a.s.

Každý kout světa má svůj půvab,
každá chvíle je něčím výjimečná. 
Vyfotografujte zajímavé místo, nebo jedinečný okamžik 
v lokalitách Hlincová Hora, Líně, Strakonice Za Stínadly, Horoměřice, Borek

nebo v jejich blízkém okolí (do 5km)

a soutěžte o některou z hodnotných cen!
Soutěž probíhá v období 1. 11. 2013 - 31. 10. 2014.

www.souteznifoto.cz
https://www.facebook.com/fotosoutezHlincovaHora

Redakce
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Ze sportu
V 1. kole Českého poháru žákyň Čechy v Trutnově vybojovalo družstvo SK Hlincovka ve dnech
2. a 3. 11. 2013 první místo. Informace o dalších výsledcích našich družstev v nové sezóně najdete
na www.skhlincovka.cz v roletě Výsledky.

KULTURNÍ AKCE V ČB A OKOLÍ PRO NEJBLIŽŠÍ DNY
Koncerty:
Stojící zleva: trenér J.Havelka, N.Ruzhová, T.Vandasová,
L.Knorová, K. Maternová, A.Slámová, K.Lexová, trenér
R.Trmal. Klečící: A.Marková, K.Větrovcová, E.Matochová,
M.Kurzová

Divadlo:
Divadlo U Kapličky - Budějcká Thálie 2013 přehlídka amatérských divadelních souborů; Rudolf
Mařík - Z nařízení bytové komise; Marie Mašková
- Sněhová královna; J. Drda - Zapomenutý čert;
Chaloupka na mýtince
Jihočeské divadlo - Advent - Martin Františák; Tramvaj do stanice Touha - T. Williams; Oidipús - Sofoklés;
Saturnin - Z. Jirotka, J. Jirků; Škola základ života - J.
Žák; Muž sedmi sester - M. Glaser, O. Šubrtová;
Kauza Kafka - A. Egerházi; Pošťácká pohádka - J.
Feld; Pravé poledne - N. LaBute; Soudné sestry - T.
Pratchett, S. Briggs
k.k. Horká vana - POHÁDKY VE VANĚ; SPITFIRE
COMPANY - UNICORN
Malé divadlo - Gulliverovy hvězdné cesty; Buchty a
loutky; Tlustý prase - N. LaBute; Slepice - N. Koljada;
Popelka z krejčovského salónu - P. Hašek
SUD - studentské universitní divadlo - Hoodin
Roob
DK Metropol – Milan Kundera - Jakub a jeho pán (Divadlo Bez zábradlí); Rob Beder - Caveman; Hrátky s
čertem - J. Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov; Orfeus
v podsvětí; Bez gravitace - A. Egerházi, P. Zuzka, R.
Horta

Výstavy:
Alšova jihočeská galerie – stálá expozice
Wortnerův dům AJG – Xénie Hoffmeisterová - 15
minut před usnutím
Kino Kotva – Šimon Pikous - Die Walküre
Galerie Zlatý kříž – …HLAVNĚ HLAVOU! (...primarily with head), Tajemství zlatého srdce
Dům umění – Galerie současného umění – Miroslav Šik - A NYNÍ ANSAMBL!!!; od 27. 11. Tereza
Velíková - Videoinstalace
Radniční výstavní síň – ZŠ Máj - práce žáků ZŠ
Galerie Nahoře - MIKROSVĚT III - výstava české
vědecké fotografie
Komorní galerie u Schelů – Festival Francouzský
podzim 2013; od 30. 11. Tradiční adventní výstava
Hvězdárna a planetárium s pobočkou na Kleti –
Optická kouzla
Galerie Pod kamennou žábou – Malované básničky
pro kluky a holčičky; od 27. 11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA
VÝTVARNÉHO ATELIERU TVOR
Slavie - spolkový a kulturní dům - Výstava historických obrázků KD Slavie
DK Metropol - RECYKLART - Jak se tváří odpad
Jihočeská vědecká knihovna - Rok 1989 v ČB
aneb OBDOBÍ DO VELKÉHO ZLOMU
Galerie D9 - “Vyvažování - oheň pro národ”
Galerie Hrozen - VÁCLAV JOHANUS
ArtIgy - konferenční a kulturní centrum - Aiwa! festival
+ Art show
Schwarzenberský špitál Lišov - výstava výrobků
Domova Libníč (13. 11. 2013 slavnostní
zahájení), výstava betlémů (29. 11. slavnostní
zahájení spojené s adventním povídáním)
Více informací na http://kultura.c-budejovice.cz/;
http://www.trebonsko.cz/prehled-akci-trebonsko

12. 11. 2013

19:30

IRIS NE - JDE S DAVEM

k.k. Horká vana

13. 11. 2013

19:00

Jihočeská komorní filharmonie

Koncertní síň O. Jeremiáše

13. 11. 2013

19:00

Kytarový koncert Libora Janečka

Společenský sál Lázní Aurora

13. 11. 2013

20:00

Paul Lamb + Roosevelt Houserockers, blues, UK

Highway 61 - Jazz & Blues

14.,15. 11. 2013 19:00

BUDĚJOVICKÝ MANIFEST

Mighty bar VELBLOUD

14. 11. 2013

19:00

MINNESENGŘI 45 LET

DK Metropol

14. 11. 2013

20:00

Jaromír Honzák Quartet, CZ, jazz

Highway 61 - Jazz & Blues Club Č.

14. 11. 2013

21:00

ALVIK Late Leaves Tour

Cafe klub Slavie

15. 11. 2013
16. 11. 2013
19. 11. 2013

21:00
20:00
19:00

J.A.R. dlouhohrající děcka
Les EJECTÉS (Francie)

Cafe klub Slavie
Cafe klub Slavie
Mighty bar VELBLOUD

19. 11. 2013

19:00

MELODY MAKERS A ONDŘEJ HAVELKA

DK Metropol

19. 11. 2013

19:30

“Na návštěvě u Nezmarů” - RADEK TOMÁŠEK

Koncertní síň O. Jeremiáše

19. 11. 2013

20:00

Highway 61 - Jazz & Blues Club Č. B.

20. 11. 2013

19:30

Pat Travers Band, blues rock, CAN
Nezmaři - 35 let

21. 11. 2013

18:30

“Hudba čaruje” anebo “O tajemství skrytém..

Koncertní síň O. Jeremiáše

21. 11. 2013
21. 11. 2013

19:30
19:36

PAVOĹ HABERA A TEAM

Večer písní zmrzlého dřevorubce

KD Vltava
Kabaret u Váňů

21. 11. 2013

20:00

Bokomara, folk, CZ

Highway 61 - Jazz & Blues Club Č. B.

22. 11. 2013

19:36

Country - swing zahraje skupina BÁRKA

Kabaret u Váňů

22. 11. 2013
22. 11. 2013

20:00
21:00

RUDOARMĚJCI

Budvar aréna

Koloband + Acoustix, CZ, blues rock

Highway 61 - Jazz & Blues ClubČ.B

23. 11. 2013

19:00

Orchestr Václava Hybše s jeho sólisty

DK Metropol

23. 11. 2013

20:00

Bloody rose/WORMS/Sarah/Deep Purple ..

Cafe klub Slavie

25. 11. 2013
25. 11. 2013

19:00
19:36

4TET
SWING TRIO AVALON (J. Šafr, M. Voříšek, J. Kubeš)

DK Metropol
Kabaret u Váňů

26. 11. 2013

19:00

Koncert sólistů a komorních souborů Konzervatoře Č.B

Koncertní síň O. Jeremiáše

26. 11. 2013

20:00

Pixel, jazz, NOR

Highway 61 - Jazz & Blues ClubČ.B

27. 11. 2013
28. 11. 2013

19:00
19:00

KAREL PLÍHAL - RECITAL

ONDŘEJ RUML - A Capella Tour 2013

DK Metropol
Koncertní síň O. Jeremiáše

29. 11. 2013

19:30

VLADIMÍR MERTA a ONDŘEJ FENCL

k.k. Horká vana

29. 11. 2013

20:00

HUDBA PRAHA - 30 LET

KD Vltava

29. 11. 2013
29. 11. 2013

21:00
21:00

Krausberry, rock, CZ

Highway 61 - Jazz & Blues ClubČ.B

ŠVIHADLO / reggae

Cafe klub Slavie

30. 11. 2013

11:00

Vítání adventu se zpěvem Petry Kubíkové

Komorní galerie u Schelů

30. 11. 2013

19:00

Marek Novotný Quintet - Jazz Meets Classical Music, part II

Malá scéna DK Metropol

30. 11. 2013
30. 11. 2013
30. 11. 2013

19:00
19:00
20:00

PAVEL ŠPORCL - MOJE HOUSLOVÉ LEGENDY

Katapult Třeboň 2013
Deep Purple Revival, Menhir

Koncertní síň O. Jeremiáše
Divadlo J. K. Tyla
Relaxcentrum Mrkáček

30. 11. 2013

21:00

Gangster Trippin - KONCEPT (UK) - Viper Recordings, UKF

Cafe klub Slavie

UNITED FEDERATION TOUR 2013

Kulturní sál Lázní Aurora

Jiné akce:
11. 11. 2013

Svátek svatého Martina Třeboň 2013

12. 11. 2013

Partička

DK Metropol

13. 11. 2013

Mezinárodní festival outdorových filmů

Kino Světozor, Divadlo J. K. Tyla

Masarykovo nám. Třeboň

14. 11. 2013

Křest knihy Od desíti k pěti

k.k. Horká vana

16. 11. 201

Mushing - Dvacet psů severských plemen - ukázka...

Masarykovo nám. Třeboň

24. 11. 2013

Františkovo čarování s Majdou 2013 - program pro děti

Třeboňské divadlo

30. 11. 2013

Adventní trhy

nám. Přemysla Otakara II., Masarykovo nám. Třeboň

30. 11. 2013

Rozsvícení vánočního stromu

nám. Přemysla Otakara II., Masarykovo nám.
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