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h ÚVODNÍK h

Nemám ráda leden. Na tenhle měsíc totiž připadá inventura.

Věc pro osobu mého ražení naprosto nepřijatelná

a nepochopitelná. Neumím spočítat ani pět housek, které

vidím na vlastní oči – a v lednu musím spočítat obsah mého

podnikání za celý rok, srovnat počty fyzického stavu a toho

počítačového a předložit účty. Doplatit mínusy. Vždycky nějaké

jsou. »Podnikám« už 18 let a pořád se těším, že jednoho krásného

lednového inventurního dne zjistím, že jsem ve velkém plusu! Že

mně ten rok nikdo neokradl, nespletla jsem fakturaci, všichni

vrátili v pořádku a komplet komise, nikdo se mi nesnažil podstrčit

prošlé zboží... zkrátka, že se stal zázrak. Letos se zase nestal.

V lednu dostanete většinu složenek s doplatky za minulý rok.

Tak se dozvíte, že za pronájem kancelářičky velikosti čtyř

rozložených velkých dětských plenek s jediným umyvadlem

doplácíte tisíce za vodu a za elektriku (ano, uvařím si zde za rok

asi 150 x kávu – jenže o paušál v domě se dělíme s provozovnami

kadeřnictví, pedikúry a zubařů...). Taky zaplatím za použití

výtahu, za úklid společných prostor, za dohled požárníků, za

každý hluboký nádech a výdech a za hezký výhled z okna.

V lednu vám na mobil začnou chodit dotčené upomínky od

mobilního operátora, vodovodů a kanalizací, elektrických podniků

a vašeho osobního poskytovatele sexuálních služeb – na vašem

účtu nebyl dostatek prostředků a platby nemohly být inkasovány.

A tak  přelíváte peníze sem a tam, abyste nakonec

zjistili, že nesplacených účtů je vždycky víc než těch

splacených a že váš výdělek v žádném případě není

přímo úměrný nutně vynakládaným výdajům.

Taky se řeší vysvědčení. Na tři krále děti nerady opustí

rozbalené vánoční dárky a s vypětím všech sil začnou psát jednu

písemku za druhou, dokud sborovna nevyhlásí klid zbraní

a nezačne počítat průměr známek. Těsně před učitelskou

konferencí zemdlené děti chytí první chřipkový vir, který letí

kolem a vzápětí se zhroutí do choroby také polovina učitelů.

Tak proto, a ještě pro mnoho jiného, nemám ráda leden. 

Ale na druhou stranu, leden je doba bálů, divadel a společenské

sezóny, kdy chodíme mezi lidi do rozsvícených sálů a foyer,

abychom se vůbec potkali (protože při návratech z práce, kdy už

je skoro tma, na sebe venku nevidíme.) A leden je taky měsíc,

který jednou skončí a pak začne únor. V únoru už občas zasvitne

sluníčko tolik, že vám rozehřeje máslo od snídaně zapomenuté na

jídelním stole... V únoru už mám v bytě napučené cibulky narcisů

a cítím, jak je síla jara táhne ven... V únoru už i naše stará psice

vyjde na zahrádku a trochu se rozhlédne a projde. V únoru už

mám trochu menší chutě na jitrnice a jelítka (přejedla jsem se

v lednu) a začínám se těšit na jarní březnovou očistu a saláty...

Únor právě nastává... a to znamená, že za měsíc je tu jaro!

h SPOLEČENSKÁ KRONIKA h

Blahopřání:
Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje občanům, 

kteří v měsíci únoru 2009 oslaví významná výročí

Anna Hafnerová Hluboká 99  let
Františka Lískovcová Hluboká 85 let
František Šíma Hroznějovice 80 let
Emilie Říhová Purkarec 75 let

V měsíci únoru oslaví 50 let společného života »Zlatou svatbu«
manželé Vojtěch a Milada Vokůrkovi z Hluboké nad Vltavou.

Do dalších let přejeme dobré zdraví, 
spokojenost a osobní pohodu

Narodili se
Pfefferová Natálie Hluboká
Mallátová Natálie Hluboká
Kaprová Anna Hluboká
Bušek Václav Hluboká
Novák Ondřej Hluboká

Opustili nás
Kopecký Václav Hluboká
Horký Ladislav Hluboká

z jednání rady města ze dne 15. 12. 2008

O  Rada města doporučuje zastupitelstvu města provést doplnění

a změny rozpočtu na rok 2009 a souhlasí s rozpočty jednotlivých

osadních výborů s tím, že pro spolupráci na větších akcích budou

za město pověřeni odborní garanti

O  Rada města souhlasila s přidělením bytu v Žižkově ulici na

dobu neurčitou. Dále zveřejnila záměr převést do družstevního

vlastnictví byt 1+1 v Purkarci.

O  Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci MK ČR na

pořízení nového automatizovaného knihovnického systému a také

s jeho instalací v Městské knihovně.

O  Rada města souhlasí s pokračováním prací na aktualizaci

projektové dokumentace projektu Revitalizace staré skládky

Zíkův lom a s podáním žádosti o dotaci do další výzvy OPŹP.
O Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na stavební práce akce
Rekonstrukce a přístavba školky – Hluboká nad Vltavou – Zámostí s tím,

že o výsledku výběrového řízení bude rada města informována hned po
ukončení jednání výběrové a hodnotící komise.
O V souvislosti s projednáváním nového územního plánu a vytvořením
nové smíšené zóny u obce Dasný v k. Ú. Bavorovice se zde objevila
nutnost řešení budoucí dopravy po provedení přeložky silnice I/20 (ČB
– Vodňany) a odclonění této zóny od obytné zástavby obce Dasný.. Po
projednání se zpracovatelem územního plánu bylo navrženo vytvořit u
západní hranice a směrem k severnímu cípu protihlukovou clonu zeleným
pásem okolo pozemku investora a ostatní ponechat jako zemědělské.
Toto řešení odpovídá původnímu záměru zastupitelstva města o získání
finanční kompenzace pro bývalé zemědělce obce Bavorovice.
O Rada pověřuje MÚ vypracováním žádosti na Odbor dopravy
Magistrátu města o prověření vhodnosti vedení nákladní dopravy obcí
Munice s ohledem na stav komunikací a mostků.
O MÚ obdržel návrh řešení čerpací stanice u plovárny, která je ve správě
Povodí Vltavy. Jedná se o dokončení a vystrojení již dokončené stavby.
Budou zde osazena čerpadla, která zajistí odvod vod až (Q 20) z prostoru
hrází (od města) do Vltavy.
O Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výsledky výběrového řízení
na speciální nákladní automobil na svoz TKO, které realizoval Podnik
místního hospodářství.
O Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku na akci »Společná
prezentace subjektů destinace Hluboká nad Vltavou na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour 2009.«

Pochvala
Společenský ples / 16.1.2009 /

zahájil letošní plesovou sezónu v Hluboké nad Vltavou. 

Jeho společnými  pořadateli byly Základní škola a Sbor

dobrovolných hasičů v Hluboké nad Vltavou. Příjemné prostředí

hotelu Parkhotel (mj. klimatizovaný, nezakouřený sál), bezvadná

hudba skupiny PANORAMA kvintet, milé a sympatické taneční

vystoupení Správných holek z Bavorovic a dětí ze ZŠ i pěkná

tombola, to vše dokázalo vytvořit  návštěvníkům plesu pěknou

zábavu,dobrou náladu a přimět je i k tanečním kreacím na parketu.

Všichni, kdo se na organizaci této velmi zdařilé společenské akce

podíleli, si zaslouží uznání a poděkování za její důstojný průběh.

Byl to hezký úvod do letošní plesové sezóny.  
J. Zmeškal – účastník plesu
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DOPISY

Dopis doručený k rukám starosty města Hluboká Tomáše Jirsy
odesilatel: Obecní úřad Kvilda a farnost Kvilda 

Vážený pane starosto,
dne 30. prosince 2008 se uskutečnil v kostele sv. Štěpána na Kvildě
koncert ženského pěveckého sboru Záviš z Hluboké nad Vltavou. Členky
souboru pod vedením sbormistra Ladislava Chvátala a Mgr. Mileny
Horníkové připravily občanům naší obce a turistům, kteří byli na Kvildě,
příjemné vánoční odpoledne. Zcela zaplněný kostel a zimní atmosféra
ještě umocnily krásný umělecký zážitek při poslechu vánočních koled a
písní.

Děkujeme vašim prostřednictvím celému pěveckému sboru za jeho
vystoupení a za finanční příspěvek z vybraného vstupného určený na
opravu zdejšího kostela.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci mezi oběma
obcemi.

Za obecní úřad Kvilda 
Václav Vostradovský, starosta 

a za farnost Kvilda Jiřina Klímová, členka zastupitelstva

Adresováno městskému úřadu Hluboká nad Vltavou
odesilatel: Městská charita
České Budějovice
Boženy Němcové 53, ČB

Tříkrálová sbírka v Hluboké nad Vltavou

V sobotu dne 10.1.2009 dorazili Tři králové na Hlubokou, přišli zazpívat
a také požádat o příspěvek do Tříkrálové sbírky, ta se již stala
v některých obcích tradicí. Koledníci z Hluboké za doprovodu dospělých,
kteří byli vypůjčeni z blízkého okolí, otestovali zda by bylo dobré ve
městě Hluboká n/Vlt. tuto tradici zavést . Tři skupiny nemohly obsáhnout
celé město, a tak vytvořily jakousi sondu do duší hlubockých občanů.

Stejně jako jinde se děti setkávaly s celou  škálou lidských vlastností.
Byly radostně vítány, s pochopením a ochotou přispět do kasičky na
pomoc potřebným. Setkaly se však také s nepochopením, lhostejností
a lidskou sprostotou. Dětská duše je vnímavá na chování dospělých
a leckterý soused ztratil lesk vlídného spoluobčana. 

Tříkrálová sbírka se koná pro potřeby charity  a je zcela dobrovolná.
Každý občan by si měl uvědomit, že může nastat situace v životě, kdy
i on může být odkázán na pomoc druhých  a pokud tuto pomoc nabízejí
děti, měli bychom  ocenit jejich snahu, dobré srdce a ochotu být něčím
prospěšný. Tříkrálová sbírka se objevila v Hluboké poprvé a doufejme,
že ne naposledy.

Všem, kteří se na sbírce organizačně podíleli, zejména dětem, patří
veliký dík.

Výsledky sbírky organizované z obce Mydlovary.
Zahájí 14 732 Kč
Olešník 10 931 Kč
Hluboká n/Vlt 11 059 Kč
Mydlovary   5 226 Kč

Celkem                  41 948 Kč.

Petr Ciglbauer, starosta Mydlovary

Poděkování za podporu Tříkrálové sbírky
Jménem Městské charity české Budějovice si vám dovoluji upřímně
poděkovat za podporu a spolupráci v rámci Tříkrálové sbírky. Díky
dětem Vaší základní školy v kasičkách Městské charity přibylo 8 136 Kč,
které využijeme na pomoc osobám v domácím ošetření, o které se starají
charitní pečovatelky a ošetřovatelky, část také připadne na podporu lidem
v sociální tísni. V letošním roce se projevilo dobré srdce Jihočechů –
Městská charita může ohlásit výsledek sbírky ve výši 171 536 Kč.
Využití těchto finančních prostředků bude pečlivě monitorováno a její
využití bude oznámeno na našich webových stránkách www.mchcb.org.
Děkujeme mnohokrát i jménem našich klientů, kterým takto pomáháte a
především za Vaši ochotu a vstřícnost. Těšíme se na spolupráci v příštím
roce.        Se srdečným pozdravem Eva Bazalová, Městská charita, ČB

Golfový klub Hluboká nad Vltavou přijme schopného pracovníka na
pozici maršála. 

Jedná se o poloviční pracovní úvazek, 
nástup březen 2009. 

Vhodné i pro důchodce.
Požadujeme: komunikativnost, spolehlivost, 

kladný vztah ke sportu.
Životopis zasílejte na: recepce@golfhluboka.cz 

Kontaktní osoba: Kristýna Tomášková,
? 774 929 599

Knihkupectví Hluboká nad Vltavou 

pod záštitou

Historického spolku Schwarzenberg

a

starosty města, ing. Tomáše Jirsy,

pořádá v pátek 20. února 2009 od 17 hodin
 v zasedací místnosti Městského úřadu 

Besedu s Pavlem Juříkem,   
autorem knihy Jihočeské dominium

Po besedě proběhne autogramiáda.
Knihu si můžete zakoupit na této akci,

 nebo je již nyní k dostání v Knihkupectví Hluboká nad Vlt.

Pavel Juřík : Jihočeské dominium 
Bohatě ilustrovaná celobarevná kniha prezentuje historii starých

šlechtických rodů, s nimiž jsou jižní Čechy bytostně spjaty: především
hlubocké i orlické linie Schwarzenbergů (tato část tvoří více než

polovinu knihy), dále Vítkovců, Rožmberků, Eggenbergů a  Buquoyů. 
Text doplňuje popis historie a prohlídkových tras zámků a hradů
Hluboká,Český Krumlov, Nové Hrady, Orlík, Rožmberk a Třeboň.

Popsány jsou i další čtyři desítky hradů, zámků a paláců, které výše
uvedené rody vlastnily nebo vlastní v České Republice, Rakousku 
a Německu, a také  nejrůznější přírodní a technické zajímavosti
(například Schwarzenberský kanál). Připojeny jsou i biografie

významných osobností, jež zde působily.
448 stran, 500 obr., 990 Kč

Za hezké a optimistické přání do nového roku děkuje

Zpravodaj paní Jiřině Novotné – Chvátalové z Jindřichova

Hradce. Jak milé, že pohlednice a rukou psané přání 

pod náporem mailů a esemesek ještě nevymřely, 

a to nás o to více těší ...
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Co bychom měli vědět o zasedání ministrů zahraničních věcí EU na Hluboké? 
Vážení majitelé obchodů, hotelů, galerií, penzionů 
a restaurací a občané  Hluboké nad Vltavou,

jak jste jistě byli informování denním tiskem, ve dnech
27. a 28. března (pátek a sobota) proběhne v Hluboké nad
Vltavou nejprestižnější zasedání ministrů během českého
předsednictví Evopské Unii, zasedání ministrů
zahraničních věcí EU. Kromě 27 ministrů zahraničí
přijede 8 ministrů zemí západního Balkánu, několik
evropských komisařů, jejich poradci, ochranky 
a minimálně 250 zahraničních novinářů.

I když zasedání a tiskové konference budou probíhat na
zámku, předpokládáme, že řada z výše uvedených
návštěvníků či jejich doprovody se budou pohybovat i po
městečku. Novináři zcela jistě přijedou o den dříve, někdo
se možná zdrží na prodloužený víkend do neděle. 

Protože podobné zasedání v našem městě ještě nikdy
neprobíhalo, netroufám si předpovědět, jaké to bude.
Nicméně, všem návštěvníkům zasedání a zejména zahraničním
novinářům chceme ukázat tu nejlepší tvář našeho města. Prosím vás
proto, abyste zvážili možnost úpravy pracovní doby vašich obchodů od
čtvrtka 26.3. do soboty 27.3. do (navrhuji) 20.00, aby si návštěvníci
mohli případně nakoupit. Majitele restaurací, kaváren a cukráren prosím,
zda by mohli otevřít své provozovny i v případě, že mají v tyto dny
obvykle zavřeno. Majitele restaurací pak prosím, zda by zvážili
doprovodný program, resp. decentní živou hudbu v provozovnách.
Ministr Schwarzenberg se mne osobně ptal, jsou-li naše restaurace
otevřeny dlouho do noci, zda si účastníci jednání budou moci někde dát
noční drink. Zvažte proto prosím v tyto dny také delší otevírací dobu
vašich restaurací.

Předpokládáme, že jako doprovodný program proběhne v uvedené dny
v našem kině festival filmů o lidských právech »Jeden svět«, který
samozřejmě navštíví i děti z naší školy. Dále pak nabídneme každodenní
odvoz malým autobusem na ochutnávku do lihovaru Poněšice a na
návštěvu Staré Obory. K zasedání bude vytištěna propagační brožura, kde
můžeme uvést i vaši speciální nabídku. Samozřejmě, rádi přijmeme další
nápady, jak k úspěchu zasedání ministrů přispět.

Děkuji vám za spolupráci.
Ing. Tomáš Jirsa, starosta města

O O  Neformální zasedání ministrů zahraničí (27.–28.3. 2009)
Místo zasedání: Hluboká nad Vltavou, zámek a Alšova jihočeská galerie
Tiskové centrum: Jízdárna Alšovy jihočeské galerie, dále speciální stany
pro tiskové centrum
OO Podle informací Úřadu vlády a Ministerstva  zahraničních věcí bude
ve dnech 27. a 28. 3., tedy zasedání, uzavřen areál zámku. Je možné, že
pro příjezd delegací na zámek bude dočasně omezen provoz aut na hlavní
třídě, ale to se ještě bude rozhodovat. Města a jeho občanů se žádná
opatření nijak nedotknou. Lidé nemusí mít obavy, že zasedání nějak 
ovlivní jejich životy. 
O O Řeší se především otázka, jak zámek připravit na velký nápor hostů
a jak v březnu, kdy se zasedání bude konat, pozvolna vytápět prostory,
aby změna teploty neznamenala velký zásah do klimatického režimu
zámku. S ubytovacími kapacitami v místě by neměl být podle starosty
Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsy problém. »Do Hluboké se nemusí
investovat ani koruna, všechno už tu je,« sdělil Jirsa ČTK. 
O O  Spolu s početným doprovodem a ochrankou těchto po prezidentech
a premiérech nejstřeženějších diplomatů a dalšími 250 zahraničními
novináři bude Hluboká hostit několik stovek lidí. V pohotovosti budou
všechny hotely, restaurace, ale i zámek, který bude v následujících
měsících připravovat jednací prostory.

»Hluboká je připravena už tím, že jsme vyhráli výběrové řízení a
splnili požadavky na infrastrukturu,« řekl starosta Hluboké nad Vltavou
Tomáš Jirsa s tím, že k dispozici je dvě stě pokojů ve čtyřhvězdičkových
hotelech. »Bereme to velmi vážně, chceme ukázat Hlubokou v nejlepším
světle, včetně nabídky restaurací a obchodů a připravujeme i další
doprovodný program,« říká Jirsa. Pro významné hosty už Jihočeský kraj
připravil vzácný dar v podobě kopie Vimperského prvotisku.

Sto věrných kopií vzácného prvotisku, který v roce 1484 vyrobil
ve Vimperku tiskař Johannes Alakraw z Pasova, pořídil Jihočeský
kraj pro české předsednictví v Radě EU. Jsou to velmi kvalitní
faksimile, kopii od originálu rozezná jen znalec.

Knihy dostanou nejen ministři zahraničí, kteří budou zasedat
v Hluboké nad Vltavou, ale i  další významní hosté jižních Čech.
Při příležitosti českého předsednictví chystá Jihočeský kraj řadu

dalších akcí. »Nejviditelnější událostí bude cesta z jižních
Čech až na konec světa, jejíž cílem je připomenout
mírové poselství vedené Jaroslavem Lvem z Rožmitálu a
Blatné,« uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Po stopách Lva z Rožmitálu, jehož poselství mělo
v 60. letech patnáctého století získat podporu pro
politický projekt českého krále Jiříka z Poděbrad –
vytvoření unie evropských států, se vydají členové
evropských klubů turistů. Jejich cesta začne v březnu
v Blatné a povede přes Hlubokou nad Vltavou, jižní

Čechy, Bavorsko až do Bruselu.

Hodnoty na rok 2009
Koncem roku 2008 se  mnozí z nás zamýšleli nad tím, jaký bude ten rok
2009,co přinese nám, našemu městu i celé společnosti. Jeden rok uplynul
a my se můžeme opět zamýšlet, jaký bude ten příští. Splní se předsevzetí
a přání a naplní se těmi hodnotami, které považujeme za prospěšné?

Téměř před 19 léty jsme za hlavní hodnotu považovali svobodu.
S nadějí jsme očekávali,že je to právě ona, která změní naší budoucnost,
kterou jsme viděli tak blízko a lehce dosažitelnou. V minulém roce jsme
měli možnost dokázat, jak se dovedeme svobodně rozhodovat. Stáli jsme
u volebních uren a volili to, co jsme  sami za sebe považovali za
správnou cestu. Tentokráte to bylo obtížnější o to, že jsme byli pod
tlakem událostí doma i ve světě. Demokracie je vláda většiny a je jí
i tehdy, když většinou je i menší část z celkového počtu voličů. I 40%
volební účasti demokracii stačí. Co však chce oněch 60% těch, kteří
k volbám nepřišli? Jsou to spokojení ne – voliči? Nebo jsou to ti, co
rezignovali s pocitem, že to oni sami nezmění? Kdyby to tak šlo dál, pak
bude o nás rozhodovat třeba jen pár desítek voličů. I pro politiky samé
jistě není příjemný pocit, že s nimi souhlasí jen menší procento občanů.
Neobstojí námitka, že není výběr, pravda, jsou téměř stále stejné tváře,
chtějme tedy, aby se objevovaly nové a aby přinášely nové programy
a nápady, zejména v sociální oblasti. Nový politik se narodí jen tehdy,
bude-li mu moci naslouchat velké množství občanů. Snad v blízké
budoucnosti nás čeká rozhodování o evropské ústavě, žádejme proto co
nejvíce srozumitelných informací a přijďme se rozhodnout, až budeme
tázáni.

Jsou jistě i další hodnoty důležité pro každého z nás, je to především
spolehlivost a tolerance, prostě pocit, že se mohu spolehnout na
druhého, na instituci, kterou potřebuji, na jízdní řád i přesnou váhu, tedy
na vše, co vytváří atmosféru poctivosti.

Zdraví se stává důležitou hodnotou většinou až když se nám ho začíná
nedostávat a prospěšnost prevence se jen těžko chápe při pohledu na
uzený bůček. Nenechávejme vše,až přijde stáří, když se pokažené již
těžko spravuje.

Vědění a vzdělání jsou hodnoty, které  vždy patřily k obrozeneckým
a nikdy to neměly lehké v souboji s pohodlností a ignorancí.

Hodnota životního prostředí spočívá v tom, že nám vytváří prostor ve
kterém se dá žít a cítit minulost i chuť uchovat ho pro budoucí generace.

Úcta ke stáří není soucitem, ale díkem za plodný život, za všechno, co
pro nás bylo uděláno s láskou a někdy odříkáním.

Umět pomáhat tam, kde je to zapotřebí, kde se člověk nezaviněně
dostal do úzkých, je hodnotou, která by neměla být nikomu cizí.

Hodnota věcí a způsob jak k nim dojít po úzké stezce je sice vzpruhou,
ale význam má jen, když je potřebná i těm druhým.

Je ještě mnoho dalších hodnot o kterých bychom měli vědět a o ně
usilovat, ale je však i čas si popřát do nového roku, aby se nám všem
dobře dařilo a mysleli jsme stále na to, že hodnotou můžeme být i my
sami. MUDr. Jan Reban
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Poděkování za provedení osvětlení

společných prostor domu

titl. Střední odborná  škola elektrotechnická  Hluboká nad Vltavou

Vážený pane řediteli,

jsem velice rád, že Vám z pověření představenstva  bytového družstva
Krčínova 6 mohu poděkovat za provedení akce elektroinstalace

a osvětlení společných prostor domu Krčínova 16.

Celá akce, od zpracování nabídky od pana Koláře, přes zajištění
dohodnutého materiálu a zejména vlastní realizace studenty Vaší školy
pod vedením pana Franka, byla na velmi dobré úrovni, a to nejen po
odborné stránce, ale dle sdělení našich členů družstva, kteří přišli pro

provádění díla s Vašimi studenty a dozorem do kontaktu,
i po stránce komunikace a vystupování.

Protože ne všichni členové představenstva, ani já osobně jsem neměl
možnost se se studenty, ani jejich vedením, během jejich realizace

setkat, prosím Vás o vyřízení poděkování všem, 

kteří se na akci podíleli.

S pozdravem ing.. Emil Petr

Móda J. N.
Prodejna dámské módy v Masarykově ul. 971 

Vás zve k nákupu.

V prodeji nová kolekce podzim – zima 2008.

Po – pá 10 – 13     14 – 18 hod.

Značky: Kenny-S, OUI/SET, Concept UK 

WIPOCO BAZAR
Dobrovodská 130,

České Budějovice  tel. 387 413 718

Již 10 let nabízíme věci všeho druhu, 

pro každého dostupné.

Sháníte nějaký dobrý nákup, 

nebo jste momentálně knapp

při penězích a nebo jste jednoduše zvědaví??

Tak jste u nás velmi dobře. Nabízíme pro každého něco.

Použitý nábytek, 

ložnice, kuchyně i kuchyňské díly, stoly, židle, 

sedací soupravy, věci do domácnosti všeho druhu.

otevírací doba

po–pá 9.00 – 18.00     so 9.00 – 13.00

Hledám podnájem na Hluboké 
za rozumnou cenu.
Matka s dítětem.
Tel. 731 202 075
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Pravdivý příběh Alžběty Prázdné z Bavorovic
Na více místech ve vlastivědné literatuře se
dočteme, že poslední, kdo skončil rukou kata
na hlubockém popravišti, byla Alžběta Prázdná
z Bavorovic pro vraždu nemanželského dítěte.
Stojí to i na informační tabuli, umístěné přímo
pod popravčím vrchem. K popravě mělo dojít
v roce 1773. Takové tvrzení je ovšem
v rozporu s tím, že Hluboká nad Vltavou,
přesněji řečeno městečko Podhradí (Podhrad),
přišlo o své hrdelní právo už roku 1765. Celý
příběh nešťastné Alžběty nám odhalují
kriminální spisy. 
 Případů, kdy se svobodná dívka stala
nechtěnou matkou, lze v soudní agendě 17. a
18. století najít nepřeberné množství. Méně už
bylo těch, které své mateřství a zejména vidinu
hanby či budoucích existenčních starostí
neunesly, a snažily se proto zakrýt svůj hřích
ještě větším hříchem: zbavit se vlastního, právě
narozeného dítěte. 

Alžběta Prázdná přišla na svět v červnu 1749
v Bavorovicích jako manželská dcera Martina
Prázdného a jeho ženy Žofie, pokřtěna byla
v hosínském farním kostele. Její rodiče, a tedy
i ona sama, byli poddanými hlubockého panství
knížete Schwarzenberga. Asi ve svých čtrnácti
letech nastoupila Alžběta do služby u sedláka
v sousedním Českém Vrbném, ale za další dva
roky se vrátila natrvalo domů, aby pomáhala
v hospodářství. Otec byl rybním hajným,
povinnosti ho vázaly ke hlubockým sádkám a
k rybníkům, a tak se doma příliš nezdržoval.
Matka naopak churavěla, měla oteklé nohy a v
letech 1772 a 1773 už téměř nevycházela
z chalupy. Sestry Marianna a Ludmila se patrně
brzy vdaly a odešly z domova. Většinu prací
proto musela zastat Alžběta, která přivykla
i těžké dřině.  

Někdy začátkem srpna 1772 se Alžběta
Prázdná seznámila s Matějem Čejkou, řečeným
Kadlec, jenž byl asi o rok starší než ona,
pocházel z Břehova a nyní už čtvrtým rokem
sloužil u sedláka Bíci v Bavorovicích. Oba
mladí lidé v sobě našli zalíbení, které však
nezůstalo bez následků. Jak Matěj později
vypověděl, byli spolu »na půdě, vona tam byla
dřív, já věděl, že tam líhává, tak já tam šel za ní
v noci, a tu se to stalo.« Byl konec srpna, ale
své těhotenství dívka rozpoznala teprve někdy
v první půli ledna 1773, tedy po více než
čtyřech měsících. Rozhodla se nikomu nesvěřit
a nést svůj úděl sama, ale nezbývalo jí proto
nic jiného než dál pečovat o nemocnou matku
a vykonávat veškeré práce v domácnosti
i hospodářství, aniž by se nějak šetřila. Ještě
před Velikonocemi, které tehdy připadly na
11. duben, sama nosila těžké pytle ze mlýna. Je
podivné, že Alžbětin stav neodhalila ani její
vlastní matka, přestože dělala ve vsi porodní
bábu. Tělesná námaha patrně přispěla k
předčasnému porodu: Alžbětina hodinka
nastala už v sobotu 24. dubna 1773. Ukryla se
do stáje, kde sama, beze svědků, porodila dítě.
Vypadlo hlavičkou do slámy a podle
pozdějšího Alžbětina svědectví nepohybovalo
ručičkama ani nožičkama, nekřičelo, »jenom
hubičkou maloučko hejbalo«. Byl to chlapec.
Novopečená matka mu utrhla pupeční šňůru
a v obavě, aby se snad křikem neprozradilo,

nacpala dítěti prstem do krku seno. Ještě
předtím ale chlapce sama pokřtila svěcenou
vodou, kterou tu kropili dobytek, a udělala nad
ním kříž. Pak ho schovala pod slámu a odešla
do kuchyně, aby se po chvíli vrátila
k novorozeněti, které již nejevilo žádné
známky života. Teprve v noci vyzvedla
bezvládné tělíčko ze stáje a kryta tmou vyrazila
za ves až ke hlubocké silnici. Došla ke kříži,
který stál u mostku přes Bezdrevský potok, a za
tímto křížem, směrem k západu, začala hloubit
kuchyňským nožem jamku.  Když byl hrobeček
hluboký asi jeden střevíc, položila do něj
Alžběta dítě, zaházela hlínou a přikryla drny.
Při zpáteční cestě vhodila nůž do obecního
rybníčka, který se tehdy nacházel jižně od cesty
k Bavorovicím (dnes je tu louka). Stejně jako
se za nožem zavřela hladina, měl navždy zůstat
utajen i nelidský čin matky. Ale náhoda, nebo
snad boží mlýny, tomu chtěly jinak ...
 Uběhly sotva tři neděle a v místech, kde
odpočívalo Alžbětino dítě, páslo prasata
třináctileté děvče z Bavorovic. Byl čtvrtek,
13. května 1773, a stalo se, že »jedno prase tam
se k tomu kříži, snad cítíce puch od toho dítěte,
odebralo, a tam u toho kříže rejpalo a jako
vodrejplo hlavičku. Děvče to viděje, šla k
svýmu bratru, který tam vovce pásl, a tu se taky
na tu hlavičku podívali. Potom to děvče šlo
k svej sestře, která taky nedaleko od toho krávy
pásla a říkala jí, že u kříže zakopaný dítě leží.
Ta šla taky k tomu kříži, a když viděla, že tam
dítě pochovaný leží, tak ona šla domu
a pověděla to svej matce.« Matka děvčete, žena
obecního pastýře, zpravila o nálezu mrtvolky
bavorovického rychtáře Jakuba Průchu. Ten
spěchal nejprve na Hosín, poradit se o celé věci
s panem farářem. Po návratu poručil dvěma
zkušeným ženám, aby důkladně ohledaly
všechny svobodné bavorovické dívky a zjistily,
zda některá z nich před nedávnem nerodila. Na
žádné z dívek však nebyly shledány známky
proběhlého porodu, až nakonec zůstala jen
jedna poslední – Alžběta Prázdná, která právě
pracovala na louce a o prohlídkách nevěděla.
Teprve když se vrátila domů, pověděla jí
nemocná matka o hrůzném nálezu mrtvého
dítěte a nařídila Alžbětě, aby sama zašla
k rychtáři a podrobila se ohledání. Netušila, že
svou vlastní dceru posílá do záhuby. Ženy
poznaly podle Alžbětiných prsou nedávné
mateřství, ale protože dívka vše zapřela, rychtář
ji poslal domů. Podezření ovšem zapustilo
kořeny, a tak rychtář zašel pro jistotu
vyslechnout ještě Alžbětinu matku. Nevíme,
zda vyvíjel na dívku nějaký nátlak, víme jen, že
Alžběta Prázdná doma ulevila svému svědomí
a rychtáři se ke všemu přiznala. Vlastně ne
úplně ke všemu, neboť zpočátku tvrdila, že dítě
přišlo na svět mrtvé. Následující noc byla její
poslední v rodném domě, přičemž ji bedlivě
hlídali dva rychtářem určení muži z vesnice.
Střežen byl také Matěj Čejka, neboť dívka jeho
otcovství nikterak nezatajila. Druhý den
odvedli Alžbětu před vrchnostenské úředníky
na Hlubokou, ale ti ji poslali hned do
Budějovic ke kriminálnímu soudu. 

V budějovickém vězení pak trávila poslední
týdny svého života, podrobila se několika

výslechům a také ohledání porodní bábou
Gutwirthovou, která shledala zřetelné známky
proběhlého porodu. 
 Téhož dne, kdy se za Alžbětou Prázdnou
zavřela mříž žaláře, provedl chirurg František
Bayer lékařské ohledání mrtvolky novorozence.
Tělíčko bylo nejprve vyzvednuto z dočasného
hrobu a v blízkém potoce omyto od hlíny
a zaschlé krve, přičemž se začala oddělovat
pokožka od ostatních tkání. Protože panovalo
veliké vedro, a protože na místě samém Bayer
přirozeně neměl stůl ani potřebné nástroje, dal
si dítě převézt na Hlubokou a tam provedl
pitvu. Zjistil pohlaví a také to, že chlapec přišel
na svět živý. Pravá polovina těla byla zmodralá
až zčernalá, na hlavičce a na nose se nacházely
četné otlačeniny a podlitiny, pravé oko bylo
vytlačeno ze své přirozené polohy. Po otevření
hrdla lékař nalezl mnohá stébla sena,
zachycená až v průdušnici.  Jako
nejpravděpodobnější příčinu smrti proto určil
udušení a rány na hlavě. Sotva skončila pitva,
byla mrtvolka uložena do truhličky a přenesena
na Hosín, kde konečně našla klid v půdě
hřbitova (jednalo se o starý, dnes již zrušený
hřbitov u kostela). 
 Vyšetřování deliktu se mezitím zhostil
budějovický kriminální syndik Karel Josef
Hönig. Stála před ním čtyřiadvacetiletá dívka
střední postavy, se světle hnědými vlasy
a řasami, šedýma očima a opáleným obličejem.
Měla zdravé, dobře vyvinuté tělo, silné
končetiny a bylo na ní vidět, že je zvyklá tvrdě
pracovat. Hovořit dovedla pouze česky. Při
prvním krátkém výslechu 14. května Alžběta
Prázdná nejprve vypověděla, že dítě přišlo na
svět mrtvé, ale další otázky ji dovedly
k doznání, že »bylo drobátko živý.« Rovnou
také přiznala, jak ukončila jeho trápení
vecpáním sena do krku, ale i to, jak jej
zahrabala, a nesmlčela ani totožnost chlapcova
otce. Druhý výslech následoval o tři dny
později, byl už pečlivější a úředníci nutili
Alžbětu vzpomínat na nové a nové podrobnosti
onoho osudného dne. Otázka stíhala otázku:
»Jakpak jsi se seznámila s pacholkem Matějem
u Bíci a kdy? Po svatým Bartoloměji dvě
neděle, seznámili jsme se sice dříve, nežli že
jsme nečinili zle. – Kde a kdy pak jste zle
učinili? Na půdě, v noci, dyž Matěj šel vod
potahu z pole. – Šel Matěj naschvál na půdu,
nebo jsi ty jeho tam vobštelovala? On šel
naschvál na půdu, dyž věděl, že tam líhávám,
a hledal mne až mě našel. – Stalo se to tenkráte
dokonale, nebo se to stalo vícekráte? Inu,
vzácný pane, já od tý doby potom s ním více
nic neměla, jenom tenkrát, ani s jiným. – Kdy
pak jsi poznala, že jsi těhotná? Na jméno
Ježíše jsem eště nevěděla, až po jménu Ježíše
dvě neděle tak. – Kde pak a jak jsi slehla? Ve
chlívě sama jediná, žádnej nebyl při tom, jen
Bůh a já. Jak ale dítě přišlo, to nevím. – Bylo
dítě živý jak jsi slehla? Bylo drobátko živý,
hejbalo hubičkou. – Jakpak jsi poznala, že je
živý? Dyž hubičkou hejbalo. – Cožpak dítě
nekřičelo? Ne, nevozejvalo se, jenom hubičkou
hejbalo. – Co jsi dálejc s dítětem učinila? Jak
mně Pán Bůh pomoh, tak jsem vzala vodu
svěcenou, dělala jsem dítěti kříž, a pak jsem
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dala dítěti seno do huby a slámou jsem dítě
přikryla a odešla do kuchyně. – Bylo dítě eště
živý, jak si ho pokřtěla? Dyž jsem kříž dělala,
tak eště hubičkou hejbalo, ale ručičkou ani
nožičkou nehejbalo. – Kdepak jsi vzala
svěcenou vodu? Já měla při kravách, dyž jsem
krávy taky kropila. – Jak jsi dítěti kříž dělala,
což jsi k tomu taky křticí slova řekla? Nic,
jenom jsem jemu dělala kříž a řekla k tomu ve
jménu Otce, Bůh Syn a Duch Svatý Amen.
Oumysl ale dítě pokřtíti jsem hned měla jak
mně Pán Bůh pomoh. – Pročpak jsi dítě
pokřtěla? Dyž se drobátko hejbalo, tak jsem
hned pokřtěla. – Pročpak jsi nevolala na mámu
neb na někoho jiného? Dyž nebyl žádnej doma
a máma ležela nemocná, nevěděl žádný nic, až
v neděli. Jak mně Pán Bůh pomoh, to bylo
v sobotu na svatého Jiří, a v neděli se mě
máma ptala, co je mně, já jí ale odpověděla, že
mám zástavu a s tím se máma zase upokojila.
– Pročpak jsi dítěti seno do huby cpala a jak,
vyjev Bohu jmilou pravdu! Inu, já jsem si
myslila, že bude křičet. Já nic nebudu tajit, co
jsem zavedla, k tomu se přiznám. Vzala jsem
trochu sena a cpala jsem ho prstem do
hubičky. To seno jsem ale tak prstem cpala
(Imponens digitum fere totum dextera manus
ori – vkládá prst a skoro celou pravou ruku do
úst ) – Pročpak dítě nemělo křičet? Že bych se
prozradila. – Dyž jsi se bála, že dítě tebe skrze
křik prozradí, tak jsi mušela vidět, že dítě ne
drobátko, nýbrž dokonale živý bylo? Jen
hubičkou hejalo, já jsem se bála, že bude
křičet. – Jak ale jsi seno cpala do hubičky, tak
dítě eště bylo živý? Jak mně Pán Bůh pomoh,
tak jsem to hned udělala, a jak dítě eště
hubičkou hejbalo, tak jsem tam to seno cpala.
– Z toho tedy patrně viděti jest, že jsi dítě
nejenom skrze to seno ze živobytí přivésti
chtěla, poněvač jsi věděti mušela, že dítě senem
v krku se musí zadusiti, nýbrž taky dříve to
předsevzetí míti mušela! Inu, to jsem
myslila, to můžu před Bohem řícti, co je
pravda, toho se znám. Arciť že jsem
myslila dítě s tím zadusiti (lacrimando
dixit – říká plačky). – Jak dítě seno
v hubičce měla, dlouho-li se eště hejbalo?
To se nehejbalo dlouho, jak jsem se potom
za chvíli podívala, tak se juž nehejbalo. –
Jakpak že dítě hejbalo rukama, jak jsi dítěti
seno do huby cpala? Jenom hubičkou hejbalo
maloučko. – Což jsi se nedívala, co dítě počne,
jak juž seno v krku cpáno mělo, a nebylo ti
toho dítěte líto? Já se trošku dívala, co dělá,
tak dítě trošku hubičkou eště hejbalo, potom
jsem vzala slámu a přikryla jsem ho, potom ale
jak jsem se zase na dítě podívala, tak se juž
nehejbalo. – To se tobě věřiti nemůže, že jsi ty
dítěti nic jiného nedělala, poněvač dítě
hlavičku na pravej straně celou roztlučenou,
krví podlitou, a oči vytlačený mělo, vyjev tedy
pravdu! To více nic jsem neudělala, jak Bůh je
nade mnou. – Kampak dítě padlo, jak jsi
porodila? Na zem na slámu. Že ale ta hlavička
tak roztlučená je, to nevím. Já myslím ale, že
jsem si něco dělala, jak jsem nesla z mlejna
mouku s Kroutlovic děvečku Julianou, tak jsem
tenkrát padla s moukou u jedný stoky, jak jsem
lezla nahoru, mouky jsem ale nosila tři věrtele
a asi dvě mírky votrub. Čas eště nebyl, že jsem
měla porodit. A skrze ten pád, to vím, že jsem
si něco dělala. – Copak jsi cítila, že jsi si něco

dělala, jak jsi tenkráte padla? Bolelo mě tuhle
(monstranda ad sinistram partem ventris –
ukazujíce k levé straně břicha). Píchlo mě
tuhle, a jak jsem přišla domů, tak jsem nic
nejedla, jenom trošku polívky, a říkala, že mě
bolí břicho, že jsem si pupek strhla. – Pročpak
jsi se nesvěřila mámě, že jsi těhotná, vědouce
dobře, že se tobě proto nic státi nemůže? Dyž
jsem se bála, že mě snad vodeženou. Oni mně
vždycky prali, abych se dobře chovala, že sice
budu potrestaná. – Nekřičelo dítě, jak jsi
porodila? Ne, nic nekřičelo. – Bylo mnoho
slámy na tom místě, kde dítě padlo? Málo ho
bylo, jen tak maličkej kousek. Jestli ale dítě
padlo na slámu, to nevím, padlo ale vedle
kamenu, a jak dítě padlo, tak já klekla k němu.
– Cpala jsi seno dříve do hubičky, nežli jsi
dítěti s tou svěcenou vodou kříž dělala? Dřív
jsem kříž dělala i kropila. – Kdy pak jsi to dítě
potom odnesla k tomu kříži? Večír, vzala jsem
ho do fürtauchu a sebou velkej nůž stojací,
abych mohla udělat jámu. Ten nůž ale jen byl
tak vypálený želízko, já jeho zahodila do
rybníčka. – Což jsi se u rychtáře nehlásila? Né,
nikdež žádnej nevěděl. Voni by mně byli dali
čepec. – Jakpak bylo prozrazeno, že jsi ty
matka toho dítěte? Já se sama prozradila. Oni,
jak to dítě bylo naleznuté, tak děvečky tam ve
vsi všechny prohledali, já ale byla na trávě
a oni čekali na mě, jak jsem ale přišla domu,
tak jsem jim tam hned prala, aby mě
prohledali, a řekla jsem hned, že je to mý dítě
a má krev. Tu mě potom rychtář poslal domu
a šel za mnou a tam jsou se mě ptali, jestli je to
moje dítě, tu já se hned k tomu dítěti znala, že
je to moje dítě, a já že jsem to zavedla. Tu noc
potom mě i toho Matěje vartovali na sednici
a druhej den mě dovedli do Hluboký. – Proč
tehdy jsi se tvý vlastní eště živý dítě senem
zadusiti osmělila? Inu, to nevím, co mně to

před oči předstoupilo,
žádnej mně k tomu neradil
(suspirando dixit – říká s
povzdechem). – Dyž jsi
viděla, že dítě eště živý
jest, pročpak jsi pupek
aspo ň  n ezavá z a la ?
Neměla jsem čím, dyž se

nehejbalo.. – Bylo to první dítě, co jsi na svět
přivedla? První, jak živa jsem, nic jsem zlého
nedělala.« Výslech pokračoval 19. května, kdy
Alžběta přiznala, že s Matějem hřešila ne
jednou, nýbrž celkem čtyřikrát – po svatém
Vavřinci jednou a po svatém Bartoloměji
třikrát.
 Představitelé královských Budějovic, kteří
měli pravomoc vynášet hrdelní rozsudky,
jednali přísně a podle ustanovení trestního
řádu. Ten pro vražedkyně vlastních dětí
požadoval stětí, zahrabání a probití srdce
kůlem. Ortel tedy zněl: »Purkmistr a rada
královského svobodného horního města
Českých Budějovic, davše sobě oné s Alžbětou
Prázdnou v příčině dětomordu předsevzaté
důkazy spolu s dobrovolným jejím vyznáním
přednésti, a měvše je v bedlivém povážení, toto
Salvo Recursu v právích nacházejí, že
nadřečená Alžběta Prázdná, poněvadž ona jsa
obtížná a uznavše na sobě pravou obtížnost,
takovou dle nejmilostivěj prošlých poručení
žádnýmu nevyjevila, a nobrž takovou až do
jejího porodu trestandlivě tajila, porod pak její

podobně soukromně v marštali sama jediná
přestála, a tak na svět živé pachole přivedla,
tomu ale nejenom šňůru života jak sluší
nezavázala, ale i znavše, že to dítě eště něco
málo živé hubičkou hýbalo, jemu nemilosrdně
a nelidsky seno do křtánu, by jej zouplna
usmrtila, jest vecpala, a tak jej přikryvše
slamou, až se celistvě usmrtilo, ležet nechala,
tudy pak smrt toho nevinného dítěte jak
skutkem tak nemateřsky přichvátila, a aby týž
zlý oučinek zcela ukrytý zůstal, takové u večer
na to do pole k jednomu kříži sama jest
zahrabala následovně věda, že padlým osobám
pro uvarování tak ukrutných dětomordů
všelikerý trest nejmilostivějc prominutý jest,
vlastního dětomordu se předce dočinila, a tak
na sebe ten v novým terezianským hrdelním
ustanovení v artikulu osumdesátým sedmým
článku pátým a šestým nejspravedlivějc
vyměřený trest na sebe vztáhla. Že totižto ona
Alžběta Prázdná skrze to její hrozné a jak
nelidské tak proti božským přikázání čelíci
pohoršlivé přečinění vlastního dětomordu
jiným ku vejstraze, sobě ale k dobře
zasloužilému trestu mečem na hrdle vytrestána,
srdce pak její v těle, dříve než takové
zahrabané bude, kůlem probito býti má. Vše
dle práva.« Rozsudek byl zveřejněn 2. června
1773, kdy ho patrně vyslechla i sama
delikventka. Stále jí však hořel plamínek
naděje v podobě odvolání.

O dva dny později soudní úředníci pomohli
Alžbětě sestavit a napsat prosbu o milost,
kterou pak odeslali apelačnímu soudu do
Prahy, a v nichž vězenkyně vyjevila tucet
polehčujících okolností: »Předně ona Alžběta
Prázdná slzavýma očima na své kolena padajíc
prosí na to milosrdný odhled míti, že ona co
živa jest ani toho nejmenšího zlého se
dopustila, skrze které by ona i ten nejmenší
trest na sebe byla uvalila, nýbrž se za druhé
vždycky dobře, a sice tak chovala, že ani její
rodiče ani její milostivá vrchnost proti jí
nejakou obtížnost míti můžou. Za třetí od
maličkosti vždy bez přestání Pánu Bohu věrně
a bedlivě sloužila a pobožnost dycky přede
všema jinýma věci jmilovala. Jakož i toho
svědectví dáti může, že ona za čtvrtý
každoročně na Svatou Horu, do Kájova i do
Stropnice s procesí pout vše možnou
pobožností vykonala, a tam za pátý nejenom
vícekráte svíčky k oběti dávala, ale i taky mše
svatý sloužiti nechala. Mimo toho ale a předně
za šestý ona milostivě v povážení vzíti a na to
milosrdně ohlídnouti co nejhorlivějc prosí, že
ona jak jedenkráte ze mlejna 3 věrtele mouky
a dvě mírky votrub, jsouc s tím těžkým
životem, nosila, přes jeden potok padla, a
tenkrát skrz ten pád sobě v životě nejakou
bolest přičinila a tak mdlá od toho času zůstala,
že ten den jak domů došla, nic jinšího nežli
trošku polívky požíti mohla. Mimo toho ale za
sedmý majíc chudý a sedlský rodiče, všelikterý
těžký práce vykonati mušela, a tak její
obtížnost náležitě šetřiti nemohla; z čeho pak
následovati mušelo, že ona za osmý dítě, majíc
hlavičku od toho vystálého pádu celou
zamodralou, jenom maloučko živý a říkaje
polomrtvý, a sice eště vo čtyry neděle dříve,
než obyčej těhotných žen jest, na svět přivedla.

Pročež ona za devátý spatříc, že dítě bez
toho, když jenom kor maloučko hubičkou
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hejbalo, umříti muší, by duši toho juž v konci
živobytí postaveného dítěte spasila, eště dříve
svěcenou vodou pokřtila, a pak teprve za
desátý jsouce jako sloužící děvečka v takový
nouzi a těžkosti postavena a od všech stran
ouzkostí, co s polomrtvým dítětem sama jediná
v marštale počíti má, obklíčena, a z toho
v svým (jakožto od sprostých rodičův rozená)
nedostale vycvičeným rozumu celá zmatená,
ano v těch jejích při tom porodu
bolestech
téměř celá bez
rozumu
pošetilá a beze
všeho mít
mohoucího
rozvážení,
z mateřský
lítosti nad
svým již
umírajícím a se
bídně trápícím
dítětem, jemu
s trošku senem
toliko hubičku
zacpati, a tak
k lechčí a nevyhnutedlné jeho smrti
dopomocti myslila, z čehož za jedenáctý
samo  od sebe vyplejvá, že ona skrz žádnou
zlomyslnost, nýbrž jenom proto tomu

umírajícímu dítěti smrt přichvátila, aby ona to
svý dítě v posledním tažení tak dlouho se
trápiti a zdlouha zahynouti spatřiti přinucena
nebyla... Pročež ona za dvanácté na její kolena
padajíc, slzavýma očima pro Boha prosí, by
jenom tenkráte ten jí usouzený hanebný trest
smrti v jinší časný proměněný byl, že ona se
nejenom takového, ano i všeho jinšího zlého
jak živa varovati bude, ale i taky za tu jí 

 s popřáním dalšího živobytí proukázanou
milost za Její

Císařskou
a Královskou

Milost s její
nehodnou
modlitbou

šťastný,
vítězitedlný

a dlouhý
panování Boha

všech milostí
odměnitele

prositi, a mimo
toho to její první

a poslední
přečinění z

celého srdce litovati a kajiti co živa bude
neopomine.« 

Doufala zřejmě oprávněně v milost, neboť
v 18. století bývaly tresty velmi často 

mírněny, a to i u matek, které si při zabití svého
dítěte počínaly chladnokrevněji. Naděje se však
rozplynula, kdy pražský apelační soud
16. srpna 1773 žádost o milost zamítl a potvrdil
budějovický ortel v plném rozsahu. Potvrzení
rozsudku, podepsané Františkem Arnoštem
hrabětem z Wallis, přišlo v německém jazyce,
ale pro neznalé němčiny, k nimž patřila
i Alžběta, bylo přeloženo. Vězenkyni zbývaly
poslední dva týdny života a jí nezbývalo než
doufat v zázrak, který se ale nedostavil.  

Ve středu 1. září 1773 byla Alžběta Prázdná
sťata mečem, její srdce potom kat probil
dřevěným kůlem a tělo zakopal. Nestalo se tak
ovšem na Hluboké, nýbrž v Českých
Budějovicích.  Podle tehdejších zvyklostí tato
odstrašující exekuce provedena pravděpodobně
na budějovickém stínadle, které se nacházelo
vedle dnešního vyústění Kanovnické ulice do
ulice Na sadech, mezi nynější budovou České
národní banky a hlavní poštou. Mrtvé tělo pak
ale katovi pacholci odvezli k šibenici, kde
bývali odsouzenci zakopáváni. Ani po
budějovické šibenici už dnes nezůstaly stopy –
stávala na mírném návrší, v místech, kde bylo
nedávno zřízeno nové sportovní hřiště mezi
Suchým Vrbným a hřbitovem v Mladém. Tam
někde, pod nohama fotbalistů, snad dosud
odpočívají kosti nešťastné dívky z Bavorovic.

Daniel Kovář, Státní okresní archiv České Budějovice
Foto: Kříž u hlubocké silnice poblíž Bavorovic. Tady zakopala Alžběta Prázdná v dubnu 1773 své dítě. Foto autor, 2008.
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Souborná výstavu umělce a pedagoga Jana
Smetany. Výběr tohoto autora není
náhodný. Rok 2008 se nesl mimo jiné hned
ve znamení dvou výročí – 90. výročí
umělcova narození a 10. výročí jeho smrti.
První malířské pokusy uskutečnil již v páté
třídě reálky. Ve svém snažení pokračoval i
nadále, avšak 17. listopadu 1939 byl zatčen
gestapem a uvězněn v Sachsenhausenu až
do 20. dubna 1940. Jan Smetana byl velice
talentovaný umělec, o čemž mimo jiné
svědčí jeho členství v uměleckém sdružení
Skupina 42, jejímž nejmladším členem byl.
Skupina 42 (členy byli například Stanislav
Gross, František Hudeček, Kamil Lhoták,
Jiří Kolář, Jiří Kotalík atd.) byla jednou z
rozhodujících veličin umělecké tvorby v
období  druhé světové války a značně též
ovlivnila poválečný vývoj moderního
výtvarného umění. Právě ve Smetanově
ateliéru se tito spříznění umělci a teoretici rozhodli skupinu 27.11. 1942
založit. Na první výstavě Skupiny 42, která se konala v roce 1943 v
Topičově salonu, vystavil překvapivě vyzrálý soubor jedenácti obrazů.
Inspirací k jeho prvním dílům byla pražská zákoutí, jako Strahov,
Michle, Dejvice, Břevnov, Štvanice, Petřín a další. Po válce se v jeho
tvorbě objevují motivy z Paříže, kterou navštívil v létě 1946 v souvislosti
s účastí na výstavě Art tchécoslovaque, mapující mladé české umění z
dob války. V padesátých letech se mu podařilo podniknout několik cest
po Asii a Africe a snad i zážitky z těchto zemí ovlivnily proměnu v jeho
tvorbě a oživení barevnosti obrazů. Svou první samostatnou výstavu
uspořádal v r. 1948 v pražském 

Topičově salonu. Po ukončení
činnosti Skupiny 42 se obrátil
malíř od městských motivů ke
krajině a to jej přivedlo
postupně k přírodě jako
takové, k prozkoumávání a
zachycování jejích vnitřních i
vnějších projevů, k meditaci
nad vzájemnou interakcí
přírody a člověka. Jan Smetana
ovšem nebyl jen vynikajícím
umělcem, ale též zasloužilým
pedagogem. Nejdříve působil
na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy, v roce
1967 se stal vedoucím
speciálního ateliéru pro
figurální a krajinářskou malbu
na Akademii výtvarných umění
v Praze a r. 1968 jmenován

řádným profesorem. Na Akademii výtvarných umění setrval řadu let (do
r. 1983) a pod jeho vedením vyzrávala řada známých výtvarníků české
moderní scény, jako například Antonín Kroča, Richard Konvička, Blanka
Kadečková, Vladimír Kokolia, Ivan Komárek, Milan Chabera a mnoho
dalších.
Výstava si klade jednak za cíl připomenout životní výročí tohoto
stěžejního autora českého výtvarného umění, ale také poskytnout
divákům zřejmě největší a nejucelenější soubor celé autorovy tvorby po
jeho smrti. Důraz bude také kladen na závěrečné období umělcova díla,
neboť tyto artefakty nebyly ještě prakticky ve větším měřítku
prezentovány. Hynek Rulíšek
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Pohodové vraždy a umírněný sex na divadelních prknech...
Hlubocká divadelní sezóna přinesla na výběr ze dvou her. Křížžáci uvedli
detektivní divadelní hru »Dva z devíti« a Divadlo Hluboká
spolupracující s divadelním souborem J. K. Tyla České Budějovice
uvedlo komedii »Klíče na neděli«.

Jako obvykle ale nejde o to, vybrat si jednu hru a jít do divadla. Musíte
jít shlédnout obě představení. Ne, to v žádném případě neberte jako
povinnost. Spíš jako dobrou radu. Ochudili byste sami sebe, pokud
byste shlédli jen jedno z představení. Stejně tak je potěšující, jak
poctivě navštěvují herci z jednoho souboru představení souboru
druhého. Nemyslím, že by to bylo bedlivé sledování konkurence.
Zdá se, že je to opravdu o touze pobavit se a vidět, s čím vyšli na
prkna stoupenci stejného koníčka.

Pokud mohu mluvit za sebe a své blízké, velmi dobře jsme se
bavili na obou představeních.

Začali jsme detektivkou a sešli se na premiéře – tedy na
představení, kam zamířily i VIP osobnosti města Hluboké. Berte to
s humorem, posmívám se snobským velkoměstským premiérám – ta
naše hlubocká je vlídná a s milou atmosférou. Domácká a pohodová.
Televize sice tuto událost nepřenášela, ale už to, že starosta přišel ve
smokingu, povzneslo představení na úroveň světových premiér
(pokračoval pak přímou cestou na hasičský a školní bál). 

Detektivka – tak jak se mi stává i při četbě tohoto napínavého žánru,
vás udržuje v napětí od začátku dokonce – a já si ten konec někdy musím
přečíst dvakrát, abych ho pochopila. Tady na jevišti jsme byli
překvapováni co chvíli. Ať už neuvěřitelným kostýmem včetně vlasové
pokrývky herce pana Jirátka, který obvykle ztvárňuje z gruntu seriózní
role. Či očekávanými, leč přesto nečekanými mordy, které následovaly
jeden za druhým. Bylo to o strach – herci byli tak rozjetí, že vznikala
obava, že do hry zatáhnou i některého z diváků a v rámci uvěřitelnosti
děje ho také zamordují.

Pravé anglické počasí, pravá whisky, pravé anglické mravy, pravé
anglické postavy, vykreslené do detailu. Kostýmy skvěle dokreslovaly
jednotlivé postavy a podezřelý byl zkrátka každý! Za zmínku stojí výkon
paní Goodbodyové – Lucie Jozové – jak může sympatická čerstvě
provdaná mladá paní zahrát tak přesvědčivě nesnesitelně kyselou
anglickou lady, aniž by její manžel propadl depresi, koho si to vlastně
vzal? (Doufám, že v divadle nebyl a nic netuší!)

Teprve na konci došlo – jak jinak – než k nečekanému
rozuzlení. Vrahem byl... ah,  pardon, jděte se radši podívat
sami! Ale mimochodem, ještě pár pikantností. Herců bylo sice
devět, ale na jevišti se pohybovalo hereckých dušiček deset!
(Tajemství bude rozuzleno už za míň než devět měsíců!)
Režisérem byla žena – Markéta Slabová – pokud se nemýlím,
tak v této roli poprvé. Ač v pokročilém očekávání miminka, zdá
se, že autoritu u souboru měla nemalou. Hudbu složil Petr Píša,
se scénou se vypořádali Jiří Prokeš a Vlastimil Mach, texty
našeptávaly Zdena Prunerová a Lucie Malechová, představení
řídila Laďka Vítovcová, svítili a zvuky vyluzovali Stanislav
Janů a Jan Zvánovec. 

Je zásluhou našich divadelníků, že je ani ve snu nenapadne, přinést na
hlubocká jeviště drama. Zaplať jim za to Pán Bůh! Protože představa, že
se člověk musí nervovat ještě i při umění, je pro při současném
drastickém života běhu nepřijatelná. Jestliže tedy krize zuří všude okolo
nás, ať si zuří, v hlubockém divadle ne. Zaručuji vám, že budete odcházet

s cukajícími koutky úst
a přihlouple žulit se budete
ještě doma.

Hra Klíče na neděli je tedy
rovněž komedie. Při pohledu
z první řady ještě pikantnější.
Škoda, že nejsem muž, užila
bych si to ještě víc. Rozhodně
bylo na co se dívat a dámské
kostýmy byly občas správně
poodhalené...

První řady si zvyknou na
občasné pocákání vodou či na

to, že jsou ohrožovány padajícími předměty. Zato jsou všichni vtaženi do
hry z pera mistra vtipného slova Antonína Procházky, autora, jehož
komedie už jsme na Hluboké párkrát shlédli, vždy k naší spokojenosti.

I tentokrát vás potěší spád příběhu a duchaplné dialogy – příběh plný
zvratů, nicméně ze života – že by se vám něco takového stát nemohlo??
Jen aby!!

Ve hře se sešli herci hlubočtí i českobudějovičtí a stejně tak i diváci.
Přála bych vám vidět večerní kolonu aut, která míří z Budějovic k nám
na Hlubokou – za kulturou. Je pěkně dlouhá.

Herci Divadla Hluboká jsou pilní a rozmach jejich kulturního působení
široký. V úterý 6. ledna předvedli navečer ukázky z muzikálu Jedna noc
na Karlštejně v Českých Budějovicích na ledové ploše na náměstí
Přemysla Otakara II. 

A už teď přemýšlejí, co v létě. V rámci Divadelního léta 2009
připravují další muzikál. Tentokrát to bude Romeo a Julie! Autor?
Nějaký Shakespeare. Zato hudbu napsal opět Zdeněk Barták a texty písní
Eduard Krečmar. Muzikál bude k shlédnutí v červenci a srpnu 2009 na
státním zámku Hluboká nad Vltavou.

Přijďte se podívat, 
nebudete litovat!

Fotografie ze hry Klíče na neděli
 a z muzikálu před radnicí v ČB
Jedna noc na Karlštejně převzaty
z webových stránek Divadla
Hluboká
Více na www.divadlohluboka.cz

Ve hře Dva z devíti hrají: Karel Běhounek,Hanka Hanušová, Antonín Kriegler, Lucie Jozová, Josef Jirátko, Eliška Adamová, Miroslav Čeněk, Marie
Prokešová nebo Věra Křížová, Lubor Bartoň, Petr Píša. 

Ve hře Klíče na neděli hrají: Jiřina Váňová, Zdeněk Pikl, Irena Končoková, Luďek Šindelář, Hana Vojtíšková, Marianna Kaňková, Petra Karvánková,
Martina Čejdíková, Jan Procházka, Radka Vacková.

Schwarzenbergové v České a středoevropské kulturní historii

Odkazy na Schwarzenbergy nacházíme v jižních
Čechách téměř všude. 

V krajině, ve stavbách, v památkách
rozsáhlých i těch drobných, v hospodářských
centrech a stále ještě v myslích lidí. Řekne-li se
»Schwarzenberg«, ozvěna vrátí něco velmi
intenzivního a velmi...  nostalgického.

Co je podstatou tohoto neobyčejného
fenoménu? Pestrou paletu odpovědí na toto
tázání přináší pětačtyřicet mezioborově pojatých
studií obsažených v knize Schwarzenbergové
v české a středoevropské kulturní historii,

kterou na konci minulého roku vydal Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Českých Budějovicích. Knihu o 736 stranách
s více než 250 fotografiemi (z toho 100
barevnými) uspořádali Zdeněk Bezecný, Martin
Gaži a Martin C. Putna. Kniha je rozčleněna do
několika tématických okruhů: Schwarzenberské
panství – schwarzenberská krajina, Schwarzen-
bergové, víra a umění v předmoderní době,
Soukromý a veřejný obraz Schwarzenbergů
v moderní době, Životní styl Schwarzenbergů
v 19. a 20. století.

Distribuce publikace: Knihu je možné zakoupit
za hotové na paragon v knihovně památkového
ústavu. Kniha bude také zasílána poštou, platba
je v tomto případě prováděna
přiloženou fakturou. Platbu na
dobírku neuplatňujeme.
Cena: 500 Kč
Prodej a objednávky: 
PhDr. Zdeňka Prokopová
? 387 312 140/186,
prokopova@budejovice.npu.cz
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Živý Betlém na náměstí
Často si vzpomenu na hezké povídání, které před pár lety pro Zpravodaj napsal pan profesor Skalický, významný teolog a svého

času farář hlubockého kostela... Psal tehdy o tom, že kostely a hospody mají něco společného. Jsou to místa zastavení, která

poskytují občerstvení ducha nebo těla. Opakující se svátky, tradice jsou pak také občerstvujícím kořením všedního běhu života. 

Potřebujeme řád dne, měsíce, roku i celého života – ke smysluplnému prožívání života – a tradice jej utužují. 

Proto je dobře, že se na Hlubokou vrátil Živý Betlém. Proto je dobře, že se na Hlubokou každou zimu vrací Vánoce, 

Rybova mše, divadelní sezóna... S režisérem Gerhardem Vocilkou jsme si povídali o tom, 

proč a jak se po letech znovu objevil na náměstí Josef s Marií, oslíkem a Ježíškem.

Když jsem podával grant na jihočeský kraj, tak jsem to celé pojal jako
manifest proti Santa Clausovi a možná proto na to slyšeli, nějaké peníze
jsme dostali. Nechali jsme za ně udělat 15 kostýmů. Díky paní profesorce
Bačákové z oděvního učiliště v Třeboni jsme získali to nejdůležitější,
vytvořila dobré střihy a nastříhala je. Látky nám také sehnala sama. Ušití
pak už zvládly hlubocké ženy, které se toho ujaly. 

Když už se ve městě nějaká podobná tradice objeví, měla by nás
provázet každoročně, a proto jsem chtěl i kostýmy udělat tak, aby pro
Živý Betlém zůstaly k dispozici do budoucna. Myslím, že není dobré
takové to: Mámo, jdeme večer hrát, hledej, co si na sebe vezmeme? Aby
to nebyly věci sháněné na poslední chvíli, aby to byly opravdové
kostýmy a nějak to vypadalo. Ano, základní fundus dnes máme, teď už
se můžeme bavit jen o tom, čím a jak představení vylepšit, můžeme
Betlém realizovat už vlastně kdykoliv a s kýmkoliv. Takže zase za rok...

Živý Betlém není o strhujících hereckých výkonech. Má to být naivní,
lidové, musí u toho být muzika, koledy, na vsi to vždycky byli obyčejní
lidi, kteří ho sehráli. Je to vlastně rekonstrukce historie, obraz z Bible,
všem známá situace, a také v té naší hrálo hodně neherců, hlas někdy
zadrhával, ono to není jednoduché, před tolika lidmi. Koledy zpívalo osm
lidí, celé to hudební provedení měla na starost Hanka Hanušová s Jirkou
Prokešem. A když jsem nakonec sečetl všechny lidi, kteří se na tom
dvaceti minutovém představení podíleli, bylo to celkem 47 lidí. 

Přišlo také hodně diváků a myslím, že se jim to líbilo...
Co si diváci asi neuvědomují, ale co je velmi důležité, že to představení
bylo slyšet. Proto bylo ozvučeno. Herci měli mikroporty, nárok na
techniku byl veliký – jednak právě z důvodu velkého počtu účinkujících
a jednak to bylo ve velkém venkovním prostoru, až ke kostelu – pro celé
náměstí. Když si stoupnete na prázdné náměstí a křiknete, je vás slyšet
dobře, ale když se náměstí trochu zaplní lidmi, už by nebylo rozumět. 

Je dobře, že diváci tyhle technické starosti vnímat nemusí, ale já chci
pochválit Honzu Zvánovce, že to tak dobře zvládl. Nejen na Hluboké,
kde díky jemu slyšeli všichni diváci, a bylo jich dost, na náměstí i shora
z ulice přihlíželo odhadem pět set lidí... ale hlavně na Kvildě, kde to tedy
bylo pro zvukaře velmi náročné.

Je hezké, že jste živý Betlém předvedli v předpremiéře na Kvildě. Máte
povědomí, kolik měst a vesnic si podobný živý Betlém dělá?
Zkoumal jsem tohle téma přes internet, někde už je to opět
tradice, ale moc takových míst zase není. V malých městečkách
je to rodinnější, diváků není tolik, mají šanci vidět víc zblízka,
je to takové pospolité setkání obce.

Na Hluboké sice pár sněhových vloček spadlo, ale bohužel
bílo nebylo. Zato na Kvildě se do nás opřela fujavice, zima,
sníh, mráz, bylo to obtížné, ometali jsme kulisy – stromečky,
aby bylo vůbec vidět, že jsou to stromečky, během chvíle bylo
všechno olepené sněhem. Místní Betlému dělali velikánskou
reklamu, prošlo to novinami, vědělo o tom hodně lidí, takže
jsme se až báli, aby nepřišlo lidí až moc, ale možná díky
vichřici jich přišlo tak akorát.

Nakonec je to jak od diváků, tak herců vlastně oběť, protože kvůli malé
chvilce a trošce romantiky, se jelo takovou dálku tam a zase zpátky, hrát
a být divákem v tak nepříznivém počasí – a samozřejmě, že je to čistě
dobročinný podnik, za něco takového nemůžete vybírat peníze.

V každém případě, odehráli jsme  nejvýše položený Živý Betlém, pod
nejvyšším vánočním stromem v Čechách, za největší šumavské
chumelenice, a to jsme o žádný rekord neusilovali...

V loňském roce jsme na Šumavu dovezli hodně kultury z Hluboké. Na
Kvildě hráli Kříž-žáci hru Dědeček, pěvecký sbor Záviš zpíval, vy jste
přivezli Betlém. Na Betlém se jelo autobusem a dvěma tranzity, jeden
vezl techniku a jeden kulisy, takže to byla velká kulturní výprava. Honza
Zvánovec začal připravovat ozvučení na sněhu a za chumelenice, když

si uvědomíte, jak je to zařízení drahé a jaké nepřízni počasí ho vystavil,
nebyl rád, slova chvály neužíval, přesto se toho hrdinně zhostil. A celé
to mělo ještě takovou výstražnou dohru. Na závěr, když jsme dohráli,
autobus s herci odjel a na nás zbylo sbalit veškerou techniku, což v tomto
případě obnáší asi hodinu, pak jsme se zahřáli trochou horkého čaje a jeli
domů. Asi 10 km pod Kvildou jsme vjeli do zatáčky. Jedním autem jsme
smykem zajeli až do lesa, protože na hladkém sněhu to prostě nešlo
vytočit. Naštěstí druhý tranzit dokázal zastavit včas a pak nás odtud
vytáhl, nicméně jsme si uvědomili, že mohlo jít doslova o život. Hezké
bylo, že každé auto, které jelo kolem nás, zastavilo, chtěli pomoci. 

A všichni jeli nahoru, což je sice na sněhu ta lepší varianta, ale přesto
všechny jsme pak museli roztlačovat, žádný už se nerozjel, ani auta
s náhonem na čtyři kola. V tu chvíli jsme byli vyplašení a rozzlobení, ale
za rok už to budeme dávat k dobru jako veselou historku...

Takže představení na Hluboké už snad bylo úplně pohodové. Myslím,
že hlavně pro děti  je důležité vidět někdy živý Betlém, nebo pohyblivé
jesličky na vlastní oči, aby v nich sváteční vjem narození Ježíška zůstal
do dospělosti.
To je účel. Odehrát živý Betlém zavazuje, to není letní fraška na náměstí,
ale je v tom náboženský náboj. Asi se nedá nějak modernizovat, tady je
nesmyslné vymýšlet jiné formy, je to o tradici, která prochází generacemi,
měla by vyvolat pocity spojené s Vánoci. Jsou rodiny, kde si dnes
přestávají dávat množství dárků a snaží se vrátit k myšlenkám adventu.

Pro letošní Betlém jsem vybíral asi z osmi scénářů, chtěl jsem něco
velice jednoduchého, co se jednoduše nazkouší a co se týče kostýmů,
dumal jsem, jestli má být staročeský nebo nějaký klasický, nakonec to
rozhodl pan Macháček z restaurace na náměstí. Samozřejmě staročeský,
jaký jiný, takže Lada, to je to pravé kouzlo, až na ten sníh, který
nenapadal...

Těch osm scénářů bylo z různých časů, nejzajímavější byl valašský, asi
80 stránkový scénář v nářečí a ještě rýmovaný, obsah ztvárněný krásně
naivním způsobem. Zároveň jsem zjistil takovou věc, že to není tak, jak
jsem si myslel, že se Betlém zahrál jednou pro ten pravý slavnostní
okamžik. Kupodivu ne, klidně to sehráli v jediné vsi třeba pětkrát, aby si
to užili... 

Je pravda, nacvičovat něco kvůli jedinému představení je obtížné, ale
já si zas myslím, že od nás to byla taková
povinnost. Taky hodně lidí, když se
doslechli, že živý Betlém bude, řeklo:
konečně!

Já kdysi Josefa hrával, tehdy byla
představení jakoby dohrávaná, děj k němu
zněl z reproduktoru... Tenhle byl první
hraný a myslím si, že opravdu těch osm let
přestávky, kdy byla Hluboká bez Betlému,
bylo dlouhých.

Hezké doznívání večera proběhlo po
představení v hospodách kolem náměstí.

Zprvu prázdné lokály se naplnily diváky a zřejmě i herci. Lidi se potkají,
ve stejnou chvíli, u stejného zážitku, a o tom to má být.

Je to určitě dobře, že se na Hlubokou vrátil. Stejně tak v
Hroznějovicích měli krásný Betlém s živým Ježíškem... Ještě, že jsou tu
lidi, kteří chtějí něco dělat pro radost druhých. 
Ano, ale děkujme i za granty a za městský úřad, který funguje, protože
jednotlivci by finančně tyhle nevýdělečné nápady nemohli dotáhnout do
konce. A díky i za to, že když člověk osloví třeba hlubocké firmy, že se
také ochotně podílejí na nákladech.

A přijde letos váš spolek Alta ještě s nějakým divadlem?
S taneční skupinou Na tenkém ledě připravuji velice speciální
představení, jmenuje se Barmanky. Je o čtyřech barmankách a celé se to
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odehrává v baru a děj se odvine v jeden den... Na tom představení bude
zajímavé to, že jsme to tak trochu otočili. My jsme si řekli, půjdeme za
lidmi, uděláme z toho hospodské divadlo. Budeme hrát v restauracích –
tam kde to půjde a přijdeme přímo k divákům, hostům... Za barem budou
čtyři krásné tančící dívky, je to komedie, má to slova, děj, jsou to různé
situace z toho dne, různé typy lidí, které v baru potkáte a jejich představy
o životě, poznáte, že i barmanky mají svůj soukromý život a problémy...

Takže takhle oslovíte diváky, kteří jinak v hospodě zůstávají a do
divadla nepřijdou...? 
Stalo se nám to jednou, na vsi, hráli jsme v hospodě a do sálu přišly jen
ženy, samozřejmě, chlapi zůstali v lokále, nechali si otevřené dveře,
poslouchali, ale dovnitř nedošli. Bez toho piva to nešlo.

Takhle budou moci mít půllitr u sebe a ... vždyť v té hospodě je nuda...
sedět tam pět šest hodin... a teď budou za barem hezké holky... a budou
hrát...

Skutečně nejdete vyšlapanými cestičkami... 
Myslím, že je třeba zkoušet různé formy... jde to přece tolika způsoby. Je
to jedině o fantazii diváka, já mu přece nepředvedu doopravdy cestu
kolem světa, ale on má možnost si ji představit a herec má spoustu
možností, jak fantazii provokovat.

Myslím, že spousta lidí by si ráda divadlo zahrála, ale že se ostýchají.
A je to škoda. K neherci se dá divadelní postava krásně přiklonit. A pak
docílíte krásné originality postav. Sežeňte staršího pána, aby hrál... velký
problém. Chcete mladou holku? Najdete jich tucet... I starší dámy do

divadla nalákáte... A tak já v připravované hře, kde byli ve scénáři dva
starší otcové, byl nucen je přepsat na dvě starší matky. Takže jsem
zvědav, jak to dopadne. Otcové se chovají jinak než matky... Je to úkol,
s kterým se musíme poprat, ale to je výhoda amatérů, nám nejde o život,
hrajeme pro radost...

 A je to také výhoda malého města, kde lidi znají své herce osobně
a ještě po letech bude vzpomínat kdo koho hrál a jak. Ano, je důležité
vystihnout typologii lidí, no řekněte, nebyl nejlepší Herodes na světě
Tonda Krigler?

Další představení, které připravujete, bude od Moliera?
Ano, a bude se odehrávat klasicky na divadelních prknech. Ta hra se
opravdu Molierovi povedla a bude to hlubocké autorské představení,
protože kostýmy nám navrhla Eva Bezděková z Hluboké, scénu Simona
Pořádková, která studuje scénografii a je také z Hluboké a pak tu máme
mladého a nadějného umělce Františka Svobodu, který už dělal muziku
do Úžasné svatby, ten k tomu píše šest písniček a bude to hra se zpěvy.

Nejpozději v létě všechno vypukne... Barmanky budou hrát neherci,
tanečnice, takže je to náročné, ale dívky jsou to šikovné... a já si na ně
připravil takovou fintu. Protože nám opět přišla pozvánka na Dačické
kejklování, kde jsme byli loni velmi úspěšní, tak jsem jim nadnesl, že
bude dobré, když se to naučí do března. A pojedeme do Dačic na soutěž
podruhé...

Máme se tedy všichni na co těšit... A zdá se, že divadelní sezóna na
Hluboké letos vůbec neskončí...

Předjaří v zahrádce
Protože rybíz a angrešt brzy zjara raší,
dokončujeme v únoru řez těchto bobulovin.
Odrůdám angreštu citlivým na hnědé padlí
angreštu je třeba věnovat větší pozornost.
Všechny konce výhonů napadené padlím
odstraníme až do zdravých částí. Hloubku
zkrácení volíme podle délky a tloušťky
jednotlivých výhonů, čím kratší a slabší je
výhon, tím více ho seřízneme a naopak.
Po zimním udržovacím nebo mírně
zmlazovacím řezu jako nejstarší zůstávají
v korunce pětileté větve, tím dochází k
postupné obnově odplozených větví. Dalším
požadavkem při řezu je, abychom měli snadný
přístup do korunky při sklizni.

Chráníme kmeny vyšších tvarů stromů před
mrazivými deskami, jsou způsobeny prudkými
teplotními rozdíly mezi dnem a nocí při
vyjasnění. K nátěru kmenů se osvědčilo
vápenné mléko. Funkci odrazu světla a snížení
teplotních rozdílů splní i bílý chránič z umělé
hmoty nebo dřevěné desky umístěné před
kmeny z jižní strany.

Většina druhů vrby se snadno množí řízky,
které můžeme řezat do konce února. Z dobře
vyzrálých jednoletých  výhonů připravíme
řízky dlouhé 20 až 40 centimetrů. Na horním
konci uděláme rovný řez, na spodním šikmý
pod očkem. Zakořeňujeme v hlubší nádobě
v písčitém substrátu, který udržujeme stále
přiměřeně vlhký. Řízky zapichujeme tak, aby
alespoň jeden pupen zůstal nad povrchem
substrátu. Do léta zakoření a na podzim je
můžeme zasadit na trvalé stanoviště. Kočičky,
květy vrby, jsou první jarní pastvou pro včely
a čmeláky. Ze samičích květů sbírají nektar, ze

samčích pyl, který barví květy do zlatavé žluti.
Do malých zahrad a předzahrádek se hodí
převislá vrba. Řez hned po odkvětu udržuje

vrbu v dobré formě a podporuje
růst nových silných výhonů
bohatých na květy. 

Předpěstováním nové sadby
květin a zeleniny začíná nová
vegetace. Mladé rostliny si
můžeme vypěstovat sami nebo si je
později koupit. Úspěch při
pěstování závisí na vytvoření

vhodných podmínek pro
klíčení a počáteční růst. Při
klíčení je důležitá správná
teplota, která se sice podle
druhů liší, ale většinou se
pohybuje v rozpětí 20 až
24 °C. Po vyklíčení nároky
některých rostlin na teplotu
klesají a zvyšují se rozdíly
mezi druhy. Salát a košťáloviny dobře rostou
při teplotě 15 °C, plodová zelenina potřebuje
alespoň 20 °C, všechny druhy bez rozdílu však
potřebují dostatek světla. Pokud se jim ho
nedostává, jsou tenké a slabé, často se za
světlem naklánějí. Důležitá je také stálá
přiměřená vlhkost zeminy, kterou dobře
udržuje průsvitný kryt nad výsevnou nádobou,
stačí i plastový sáček. Vzcházení samozřejmě
ovlivní i kvalita osiva, samozřejmostí by měla
být i čistota používaných nádob a kvalitní
substrát.

Pokud trávník právě leží pod sněhovou
pokrývkou, máte po starostech. Vaší jedinou
prací bude nechodit po něm. To dodržujte i

v případě, že je pokryt jen tenoučkou vrstvou
sněhu, nebo dokonce jen jinovatkou. I když
jako takový přežije i krutou zimu, jednotlivá
stébla velmi trpí. Ušlapáváním je zatlačíte do
jakési ledové kapsy, v níž nemají šanci dýchat.
A to je nejlepší cesta, jak se dopracujeme
k plísni sněžné. Raději nevstupujeme ani na
promáčený trávník. Pokud je teplá zima nebo
sníh už roztál, můžeme koncem února pomoci
svému trávníku tím, že aplikujeme přípravek na
likvidaci mechu. Odumřelý mech později
z trávníku důkladně vyhrabeme.

Ve druhé polovině února (ve vyšších
polohách  většinou déle), provedeme
první předjarní postřik všech stromů a
keřů přípravky Kuprikol nebo Champion
v koncentraci 0,6 % v době, kdy se
začínají zvětšovat vrcholové listové
pupeny na broskvoních. Bývá to
obyčejně v době, kdy na lískových keřích
jehnědy uvolňují pyl. Tento postřik má

mnohočetný příznivý vliv: U broskvoní jde
především o první a rozhodující postřik proti
kadeřavosti broskvoní a suché skvrnitosti listů
peckovin, dále působí proti napadení větévek,
větví a kmenů bakteriemi a houbami, čímž
omezíme výskyt korových nekróz. U dalších
peckovin může toto ošetření bránit výskytu
puchrovitosti švestek, dále též klejotokovému
usychání větví, částečně omezit i vznik
monilioz a mrtvice u meruněk. 

U jádrovin tímto postřikem omezíme výskyt
neikriové rakoviny kůry stromů a strupovitosti
jádrovin. Postřik je třeba provádět až teplota
vzduchu vystoupí nejméně na 7 °C.

Petr Kumšta, zahradník
kumstapetr@seznam.cz

Těšíme se! Na volné dny a svátky: 
13. dubna – Velikonoční pondělí, 1. května – svátek práce, 8. května – den osvobození, 5. července – věrozvěstové Cyril a

Metoděj, 6. července – den upálení Mistra Jana Husa, 28. září – den české státnosti, 28. říjen – vznik samostatného státu, 17.

listopad  – den boje za svobodu a demokracii, 24. prosince – Štědrý den, 25. prosince a 26. prosince – 1. a 2. Svátek vánoční
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Baseball
Žáci opět trénují

Po vánoční přestávce začínají malí baseballisté  opět poctivě trénovat. Od
nového roku se bude náplň tréninků zaměřovat více na konkrétní
dovednosti hráčů a hráček a jejich specializaci na určité posty. 

Největší pozornost zaměříme na pálku a také na individuální
tréninky nadhazovačů a chytačů. Největší změnou bude
prodloužení tréninkové doby z 1,5 hodiny na 2 hodiny. Sezóna se
neúprosně blíží a je tedy potřeba již zařadit vyšší rychlostní stupeň.

Jak už bývá zvykem, bude připraven i doprovodný program. S žáky
máme v plánu návštěvu aquaparku a multikina Cinestar. Program má za
cíl podpořit týmového ducha a setkání hráčů mimo sokolovnu.

Popřejme společně našim nejmenším hodně zdarů v zimní přípravě
a ať jim jejich nadšení vydrží. Jakub Mařík

Nadhazovači Sokola Hluboká se těší na sezónu
Již od prosince probíhají každý pátek tréninky nadhazovačů s cílem jet
do jarní Itálie v plné připravenosti.

Skupina mladších nadhazovačů,jejíž jádro tvoří zlivští mladší kadeti
a mladší kadeti z Hluboké, se pilně připravuje již od prosince. Hráči se
zdokonalují v základech házení,pracují na zmenšování slabin ve svém
pohybu a pod pečlivým dohledem Romana Císaře a Aleše Trunečka jdou
rovným rokem vpřed po své baseballové cestě.

Nadhazovači juniorského a mužského týmu se pravidelněji vyskytují
na trénincích až od pozdější doby, což lze někdy vysvětlit studijním
zatížením,ovšem často ne. Každopádně pokud se již hráč na trénink
dostaví, pak ze sebe »vyždíme« maximum, což je v pátek večer
nepoměrně těžší než v pondělí. 

Od ledna se již hráči připravují specializovaně na nadhazování,
postupně zatěžují házecí svaly,běhají krátké úseky sprintů, na začátku i
konci tréninku strečují a kompenzují. Od února se bude už nadhazovat
z (improvizovaného nadhazovacího) kopce na catchera, zátěž se bude
zvětšovat tak,aby každý nadhazovač, co svědomitě absolvoval
specializovanou zimní přípravu, byl v jarní Itálii dobře připraven na
nadcházející sezónu.

Nezbytnými bratry nadhazovačů jsou catcherové, kteří se připojí od
února. Dalším zpestřením budou od února a března rozhodčí, kteří pod
dohledem Michala Bena budou osvěžovat své znalosti strikezony. 

Každopádně nás nečeká už nic nudného. Kdo nepřijde a opět se ani
neomluví, nemůže počítat s vstřícností. Jakub Janda 

Výlet do aqupulca !!!

Na 14. 2. 2009 je real teamem baseballové klubu připraven výlet

do bazénu Solen Felsen Bad v Horním Rakousku. Všichni členové

a přátelé Sokola Hluboká a baseballového klubu a Hluboké nad

Vltavou jsou srdečně zváni...

Odjezd z Hluboké nad Vltavou je plánován na  8:00 od

Sokolovny v Hluboké nad Vltavou. Příjezd na místo je plánován

na cca 9:30. Doprava bude řešena dle počtu přihlášených. Při

počtu osob nad 15 osob využijeme autobus společnosti K.B.A.

Tour. 

Délka pobytu dle dohody účastníků, ale předpokládáme 4 hodiny.

Cena se bude odvíjet dle délky pobytu. 

Dospělí 4 hodiny 12,00 €, celodenní vstupné 18,90 €

Mladiství (6– 15 let) 4 hodiny 7,00 €, celodenní vstupné  14,00 €

Více informací u Davida Šťastného a Petra Píši

Přihlášky zasílejte nejpozději do 5.2.2009 (čím dříve tím

lépe)  

stastny@hluboka.cz nebo 723 584 866

agentura@sinfonie.cz nebo 774 457 269

Hlubočtí trenéři Sokola na ELITE CLINIC

Dva zástupci hlubockého baseballové klubu pod Sokolem Hluboká se
zúčastnili víkendové Horské kliniky v Jeseníkách. Shromáždění
nejlepších trenérů České republiky bylo vyplněno přednáškami
českých reprezentačních trenérů, expertů a zahraničních lektorů v čele
s Jimem Jonesem.
Od pátku 16.ledna do neděle 18. ledna se Jakub Janda a Ondřej

Konvalinka zúčastnili Horské kliniky v Ostružné v Jeseníkách.
V příjemném prostředí špičkového horského hotelu si zdokonalovali své
baseballové znalosti a plnili povinnosti související se získáním trenérské
licence III.třídy. 

Pro českou trenérskou veřejnost, reprezentovanou zhruba osmdesáti
trenéry z téměř všech klubů ČR, byli zorganizovány kvalitní přednášky.
Jednotlivá témata zpracovali jak čeští reprezentační trenéři (A. Nesňal,
P. Chadim, Z. Josefus),tak i specialisté (F. Hudeček, přední český
ortoped a šéflékař ČBA, R. Procházka – pitching coach českého
národního týmu) a dále američtí lektoři(Jim Jones – španělský národní
tým, Pete Caliendo – byl za MLB na pekingské olympiádě, Jim Penders
– vyhrál College World Series).

 Seznam přednášek a jejich témata najdete níže,oba hlubočtí zástupci
si pilně psali poznámky a některé přednášky by rádi představili
v upravené formě na hlubocké jarní trenérské dílně. I přes více než
pětihodinovou cestu trenéři jistě nelitují účasti, rádi by poděkovali klubu
za podporu a těší se,až získané poznatky aplikují v praxi a předají dál.

 Jakub Janda

Floorballový víkend na Vltavě

Víkend přinesl na ZŠ Vltava další floorballové boje v partnerském
turnaji, jehož se zúčastnilo opět 12 partnerských či spřátelených týmů.
Víkend přinesl na ZŠ Vltava další floorballové boje v partnerském
turnaji, jehož se zúčastnilo opět 12 partnerských či spřátelených
týmů. Nedělní turnaj odstartoval jako již tradičně v 9.00. Všechny týmy
byly připraveny bojovat o další body do dlouhodobé tabulky.

Druhý turnaj přinesl několik změn. Hráči hráli na všech hřištích
v počtu 3 + brankář, bylo vyznačeno brankoviště a nastoupil ligový
rozhodčí František Janda.  Bohužel z důvodu nezájmu či vytíženosti
dalších ligových rozhodčích museli zbytek zápasů rozhodcovat
organizátoři či hráči ostatních týmů. I přes několik vypjatých situací a
hrubých zákroků byla hra dobrá. Doufejme, že na příští turnaj budeme
mít již samé ligové rozhodčí, kteří dokáží udržet hru na perfektní úrovni.
Jedinou nepříjemnou věcí v lednovém turnaji bylo zjištění, že za tým
ČSOB nastoupil s registrovaný hráčem Josefem Hronem, jež hraje 3. ligu
za FBC České Budějovice. Toto hrubé porušení pravidel zapříčinilo
odebrání 8 bodů za umístění ČSOB v tomto nedělním turnaji. Ostatní
umístění a bodování se v tomto nedělním turnaji měnit nebude.
Doufejme, že v příštím turnaji bude vše podle pravidel a nebudeme muset
řešit problémy tohoto typu. Toto rozhodnutí ze strany pořadatele je
neměnné a finální

Týmy turnaje: Čez , Bosch, Mc Donalds, Agrozet, LD Invest, ČBA,
CB auto, Hypoteční Banka, Rataj, ČSOB, Policie a pořádající Baseball
Hluboká.  Nejužitečnější hráči turnaje z 18. 1. 2009:  1. Kamil Vala,
Tým Hypoteční banky. 2. Michal Jílek, LD Invest, 3. Tomáš Brabec,
ČSOB. Celkové pořadí v turnaji ze dne 18. 1. 2009  ČSOB nemá za
vítězství žádné body – srážka za nastoupeného ligového hráče.  

Pořadí, Tým, Body
1. ČSOB, 0 – 2. LD Invest, 7 –  3. ČBA, 6 – 4. Rataj, 5 – 5. Hypoteční
banka, 4, 6. ČEZ, 3 – 7. Agrozet, 2 – 8. Policie, 1 – 9.-12.Baseball
Hluboká,0 – 9 -12. MC Donalds,0 – 9.-12. CB auto, 0 – 9.-12. Bosch,0
Celkové pořadí v zimní florballové lize 2008/2009 
Pořadí, Tým, Body : O 1. ČBA, 14 O 2. LD invest, 12 O 3. Rataj, 11
O 4. Hypoteční Banka, 8 O 5.ČSOB, 7 O 6. ČEZ, 5 O 7. Bosch, 3 O 8.
Agrozet, 2 O 9.-10., Baseball Hluboká,1 O 9 -10.,Policie,1 O 10..-
12.,<spa, Děkujeme všem hráčům, organizátorům a rozhodčím, za
příjemně strá vené nedělní dopoledne. Těšíme se na společné odvety,
a to již 22. února 2009 na ZŠ Vltava.  David Šťastný
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Ve víru tance

V sobotu 24. ledna proběhl v hlubockém Parkhotelu již 6. výroční ples
klubu. Fotografie »made by Zbynďa« si můžete prohlédnout na webu. 

Program plesu se už od začátku nesl v tradičním duchu. Tančilo se za
doprovodu hudebního orchestru Globus, nechyběla tombola ani taneční
soutěž či pivní štafeta. Naopak novinkou byl na letošním plese
»balónkář«, jehož balónková košťata byla použita také v pivní štafetě.
Předtančení bylo letos v režii hlubockých softballistek, vlnících se po
vzoru Meryl Streep na píseň Dancing Queen J.

Hlavní cenu věnovali do tomboly Jaderná elektrárna Temelín
(rotoped), Envisan GEM (popelnice), Budějovický Měšťanský Pivovar
(sud piva), Bohemia Chips (bedna brambůrků), CB Auto (zapůjčení vozu
Škoda Superb na víkend) a Baseball Hluboká (baseballové vybavení).

V druhé polovině večera byl k vidění velice vyrovnaný souboj v pivní
štafetě. Z celkového počtu čtyř přihlášených družstev se do finále
probojovali značně zkušení Pardálové v čele s Markem Svitákem a base
– softový Dream team ve složení čtyři dívky a jeden muž! Síly obou týmů
byly ovšem natolik vyrovnané, že musel nakonec rozhodčí David vyhlásit
dvě první místa. 

Celým večerem nás
provázela zkušená

moderátorka radia Kiss Jižní
Čechy slečna Adéla

Jirkalová.
Děkujeme všem přátelům a
příznivcům klubu za skvělý

večer a těšíme se na další
společná setkání!

P. S. pozorní si na fotkách
jistě všimnou

nezapomenutelného a značně
odhaleného Jana Pirgla .

Petra Vojnarová

Evropský týden sportu a relaxace žen 
v Hluboké nad Vltavou

Realizační tým hlubockého baseballového klubu připravuje na letošní
sezonu další velkou akci. Po dvou úspěšných ročnících žákovského
Mistrovství Evropy v baseballu se realizační tým zaměří především na
programy pro veřejnost, zejména potom pro ženy. 

Největší akcí letošního léta bude jednoznačně Evropský týden sportu
a relaxace žen (ETZ), pořádaný v termínu 6. – 12. 7. 2009 v Hluboké nad
Vltavou. Akce tohoto typu pořádaná v tak velkém rozsahu bude
bezesporu jedinečnou událostí pro celý Jihočeský kraj

Organizační
tým ETZ se

poprvé sešel
19. 1. 2009

v 18.00
v zasedací
místnosti

Městského
úřadu

Hluboká nad
Vltavou. 

David Šťastný
společně
s Janem

Mádlem jako
hlavní

manažeři akce
představili

organizačním
u týmu

strukturu akce
včetně popisů

práce
jednotlivých

manažerů. 
Hlavním

cílem schůzky
bylo

vytvoření jasné představy o jednotlivých úkolech a náplni práce
jednotlivých manažerů.  Program celé akce je tematicky rozdělen do
čtyř kategorií: sport, relaxace, kultura a zdravá výživa, ve kterých si

návštěvnice budou moci vybrat mezi zhruba dvaceti aktivitami v rámci
každé kategorie. Součástí ETZ bude také mezinárodní turnaj

v softballu a plážovém volejbalu.
Pro přihlašování na akci a rezervaci míst na jednotlivé aktivity či kurzy

bude všem zájemkyním k dispozici rezervační systém na internetových
stránkách Evropského týdne sportu a relaxace žen, které jsou v současné
době v přípravě. Internetové stránky budou uvedeny do provozu
nejpozději do konce února. Další možnost přihlášení bude po telefonu.
Všechny důležité kontakty a informace včetně rozvrhů na jednotlivé dny
bude možno nalézt na internetových stánkách ETZ.  

Záštitu nad touto jedinečnou akcí převzal starosta města Hluboká nad
Vltavou a senátor ČR pan Tomáš Jirsa, moderátorka a tisková mluvčí
Ministerstva pro lidská práva  Lejla Abbasová a herec Jiří Mádl.
V jednání je také záštita hejtmana Jihočeského kraje pana Jiřího Zimoly.
Jako významní hosté se budou účastnit také plavkyně Yvetta Hlaváčová
či herečka Tereza Voříšková.

Organizační tým ETZ: 

Hlavní Manažer: David Šťastný, Hlavní Manažer: Jan Mádl, Medializace, grafika: Ladislav Krátký, Pavel Jirák, IT manager :

Radek Bartuška Ubytování, strava: Hana Fatková, Zajištění areálu: Stanislav Fatka 1) Manažerka Sportovní části, 

Jana Štěchová 2) Manažerka relaxační části: Renata Šťastná 3) Manažerka zdravé výživy a zdravého životního stylu: 

Marie Ticháková 4) Manažer kulturní části: Petra Vojnarová 5) Manažer instruktorů a lektorů: Petr Požárek 6)

 Manažer Press centra: Hana  Duroňová Mezinárodní Beachvolleyballový turnaj Míša Šímová 

Mezinárodní Softbalový turnaj Jiří Votínský Zajištění programu pro děti Petra Vojnarová 
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Zpráva o činnosti Golfového klubu Hluboká nad Vltavou 

v roce 2008 a výhled do roku 2009

INFORMACE O KLUBOVÉ ČINNOSTI:
Golfový klub Hluboká nad Vltavou má k lednu 2009 563 členů, 
z toho 394 mužů a 169 žen, což znamená navýšení členské základny
oproti roku 2008 (370 členů) o 193 členů.
Turnaje na hřišti v roce 2008
V uplynulé sezóně bylo uspořádáno 132 turnajů (o 41 více než v roce
2007), kterých se zúčastnilo celkem 3472 hráčů (o 816 více než v roce
2007).
Turnaje v roce 2009
Na sezónu 2008 je připraveno cca 120 nejen komerčních, 
ale i klubových turnajů.
V sezóně 2009 mohou členové GKHNV opět pořádat
»narozeninové turnaje«, účastnit se meziklubových
utkání a dalších sportovních akcí. Mistrovství klubu je
naplánováno třídenní na našich partnerských hřištích
Hluboká, Weitra, Böhmerwald a bude vyhodnocováno
nejen celkově, ale i za jednotlivé hrací dny. 

Opět budou pořádány středeční turnaje o horská kola
a z každého pátečního turnaje si vítěz odnese mobilní
telefon.
Podrobné informace o turnajích v roce 2009 budou uveřejněny
v turnajovém kalendáři, na serveru ČGF (společně s propozicemi
o jednotlivých turnajích na www.cgf.cz), a dále pak na internetových
stránkách GKHNV. Budou rovněž k dispozici na recepci klubu, 
kde bude možno svou účast na turnaji nahlásit.
Meziklubová utkání
Na sezónu 2009 jsou opět připravena pro všechny naše členy, 
kteří budou chtít podpořit sportovní společenský klubový život, 
utkání s GC Weitra, GC Böhmerwald, GC Sterngartl a j.
Sportovní team GKHNV
V sezóně 2008 byl kapitánem teamu mužù GKHNV MUDr. Jiří Vlček
a zůstává jím i pro rok 2009, team juniorů povede i nadále PRO
Ladislav Ťupa jr. Doposud nejsou obsazeny funkce kapitánky
ženského a seniorského družstva. Věříme, že se těchto funkcí ujme
některý z našich členů a členek.
Trenéři
I v sezóně 2009 bude po celý týden k dispozici našim členům pan
Ladislav Ťupa jr., který, již jako člen PGA, bude nadále vykonávat
funkci hlavního trenéra na Hluboké. Kromě toho budeme nadále
externě spolupracovat s panem Davidem Šiplou.
Funkce STK
Funkci STK v GKHNV v sezóně 2009 bude nadále vykonávat 
Ing. Rudolf Klacek.
Funkce rozhodčích
I v sezóně 2009 budou garantovat regulérnost a dodržování pravidel
při sportovních soutěžích: Ing. Rudolf Klacek, Bc, Antonín Loužek,
Ing. Kristýna Tomášková, Ladislav Ťupa jr.
Maršalové na hřišti
Od dubna 2009 budou opět na hřišti fungovat v pravidelných
intervalech maršalové, kteří budou sledovat dodržování nejen etikety,
ale i platební morálky hráčù atd. Budou vítáni další dobrovolníci z řad
členů, kteří by měli zájem o tuto činnost. Rovněž přivítáme zájemce
o funkce rozhodčích.
Dětský golf
Tak jako v v sezóně 2008 budou pořádány golfové kurzy
s McDonald´s pod vedením našeho hlavního trenéra Ladislava Ťupy
jr. Tréninky budou probíhat 4 x týdně, čímž se zintenzivní výuka
mladých talentù. Je zároveň připraveno několik Juniorských kempù
a juniorská Tour – viz kalendář turnajù. Také každý pátek bude
probíhat »Junior golf Intenziv« s Davidem Šiplou a Ladislavem
Ťupou. Více na www. golfhluboka.cz.
Na Večeru Českého golfu, pořádaném ČGF, byl vyhlášen objevem
roku v českém golfu pro rok 2008 člen našeho klubu Štěpán Daněk.
Přiřadil se tak k naší úspěšné juniorce Dominice Šiplové, která stejný
titul obdržela v loňském roce. Našim juniorským golfistùm
gratulujeme a děkujeme také našim trenérům Juniorgolfu Hluboká
Ladislavu Ťupovi jr. a Davidu Šiplovi za obětavou a systematickou

práci s mládeží, jejíž vynikající výsledky řadí náš klub na špičku
tréninkových center mládeže. Rovněž výsledky ostatních našich
juniorů byly v minulém roce více než uspokojivé. Jejich umístění na
předních místech nejen v regionálních ale i celostátních soutěží
ukazují, že výukové metody a intenzita tréninkù v našem klubu je na
vynikající úrovni.

Členství ve sdružení Golferlebnis Waldviertel-Heart of Golf
I v sezóně 2009 zůstává GKHNV členem sdružení Heart of Golf
(Golferlebnis Waldviertel) a díky tomu budou moci naši členové
nadále využívat 50 % slev na green fee v dalších partnerských klubech

nejen na území Rakouska, ale i Čech (viz partnerské
kluby).
Dle rozhodnutí vedení Heart of Golf mohou však hráči
tyto slevy využívat až po zaplacení jednorázového
poplatku 44 Euro. Poté obdrží samolepku, kterou si
nalepí na členskou kartu ČGF. S takto označenou kartou
budou moci nadále využívat níže uvedené slevy.
Samolepky mohou členové zakoupit na recepci GKHNV.
V Rakouské Weitře a Rakouském GC Böhmerwald

mohou naši členové hrát neomezeně a bezplatně v rámci ročního
hracího poplatku GC Hluboká.
Partnerské kluby a organizace v roce 2009
Na sezónu 2009 jsme pro Vás připravili kromě stávajících slev na
hřištích sdružovaných Heart of Golf i nové partnerské kluby
v Čechách a Rakousku. Informace na webových stránkách či v klubu.
Také hotely v okolí poskytují našim členům slevy: Hotel Podhrad 10%
– ubytování, stravování, relax klub,  Hotel Štekl 10 % – ubytování,
stravování, relax klub, Hotel Zvon 10 % – ubytování a stravování,
Parkhotel Hluboká 10 % – ubytování, stravování, relax klub, Hotel
Gomel 15 % – na ubytování pro členy a jejich hosty, Hotel Zlatá
Hvězda – Třeboň 10 %, Bertiny Lázně Třeboň 10 %
Holiday Fitnes – 10 %, Olma R + rehabilitační centrum 10 %, Sphere
Card 10 %, Golf Fee Card 30 %
Propagace golfového klubu:
V roce 2008 byly zhotoveny nové propagační materiály golfu
Hluboká. Klub se pravidelně prezentuje na golfových výstavách
a veletrzích. Byly vytištěny rovněž propagační materiály v anglickém
jazyce, které jsou distribuovány do partnerských klubů v Rakousku,
Itálii a ČR. Tyto materiály obdržely také hotely a informační centra,
která přislíbila jejich prezentaci.

I nadále je prezentován nabídkový katalog produktů golfu Hluboká,
který je určen těm, kdož mají zájem propagovat svou firmu či výrobky
na hřišti.
Golfové balíčky:
Byly sestaveny a vytištěny golfové balíčky ve 3 jazykových mutacích.
Distribuce probíhá prostřednictvím cestovních kanceláří, partnerských
hotelů, klubů a výstav s podobným zaměřením.
2) INFORMACE O TECHNICKO - MATERIÁLNÍM ZÁZEMÍ
KLUBU
Knížecí dvůr
Tak, jako uplynulých letech i v sezóně 2009 mohou členové klubu
využívat klubové prostory v Knížecím Dvoře, např. pro uspořádání
soukromých i firemních akcí, na které lze zajistit veškerý servis, příp.
občerstvení, stravování atd.
Redesign 2008 – 2009
Mokřady, rybníčky, pískové bunkery, výsadba zeleně
Již na podzim 2008 byly a lednu a únoru 2009 budou opět prováděny
na Podskalské a Poříčské louce drobné terénní úpravy, zejména pak na
louce Poříčské. Cílem těchto úprav bude:
a) vytvoření vodních překážek, tůní, mokřadů, a tím zvýšení atraktivity
a obtížnosti hřiště
b) nahrazení padlých stromů novou výsadbou a vysazení travin, které
opticky oddělí některé hrací dráhy a zpestří hru na našem hřišti.
Bílá odpaliště
V roce 2009 budou zprovozněna dobudovaná bílá odpaliště, čímž
délka hřiště dosáhne 6200 m.
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Přenormování veřejného hřiště a mistrovského hřiště
Vzhledem k některým zásadním úpravám a prodloužení jamek nejen
na mistrovském, ale i na veřejném devítijamkovém hřišti budou hřiště
přibližně v měsíci květnu přenormována.
Zvýšení kapacity driving range
Vzhledem k velkému využívání tréninkových ploch bude možno
stávající driving range využívat oboustranně (od zahradnictví).
Vytyčená plocha je v dostatečné bezpečné vzdálenosti a nebude hrozit
riziko zasažení letícím míčkem. Výhodou bude, že v odpoledních
hodinách se bude odpalovat po a nikoliv proti slunci. 
Tréninkové odpaliště bude pouze travnaté a zavlažované a výdejní
automat bude i s této strany.
Nové billboardové plochy na hřišti + reklama na hřišti
Pro velký zájem o možnost propagace na našem golfovém hřišti na
atraktivních místech byly vytvořeny nové billboardové rámy
u klubovny směřující k odpališti č. 1. V případì zájmu nejen o tuto
možnost prezentace Vašich firem, ale i dalších variantách reklamního
partnerství, nás neváhejte kontaktovat
Recepce – provoz:
Provoz klubovny – recepce na Podskalské louce bude zahájen prvním
HCP turnajem dne 04.04. 2009.
V případě příznivého počasí a dobrého stavu hřištì po rekonstrukci
bude provoz hřiště zahájen dříve a všichni členové budou včas
informováni e-mailem. Na recepci bude opět k dispozici kniha,
do které mohou členové a hosté zapisovat své připomínky 
a přání k provozu GKHNV.
Členské poplatky 2009:
Opět zůstává výhoda – 
sleva 5 000 Kč pro členy,
kteří vstoupili do klubu do
31.12.2006 a zaplatili
vstupní poplatky v plné
výši 
Nové typy členství
V rámci snahy o rozvoj
členské základny a tím i
získávání větších
finančních příspěvků
sloužících k rozvoji
našeho golfového hřiště
a zkvalitňování služeb
jsme připravili pro nové
potencionální členy
– golfisty tyto produkty:
a) Golf na Hluboké = golf pro všechny (registrace+ slevy+ volná hra
v pondělí na  publicu+range fee): tento produkt je určen těm, kteří
nejsou doposud rozhodnuti do golfu investovat větší částky, nebo mají
zájem pouze o registraci u ČGF. Tato nabídka kromě registrace je
obohacena ročním range fee a volnými publicovými pondělními
vstupy.

b ) Golf na Hluboké = »Golf bez hranic« (72 jamek – Hluboká+
Weitra+ Böhmerwald): tento produkt je naopak určen již pokročilým 
–  náročným golfistům.
Díky rozšíření nabídky o další hřiště Böhmerwald ( +27 jamek)
přicházíme s bezkonkurenční nejzajímavější a nejvýhodnější nabídkou
v celé ČR. Za jeden roční hrací poplatek 16 900 Kč mají všichni
členové možnost zcela volně a neomezeně využívat 3 golfové resorty,
které jsou vybrány nejen pro svou kvalitu, ale i polohu tak, aby
oslovily co nejširší skupinu golfistů z Jižních Čech.
c) Speciální golfový dárek (registrace+členství public+ golfové hole):
tímto produktem, tak jako v loňském roce, oslovujeme nejen
jednotlivce, ale i firmy, které chtějí přijít s originálním dárkem pro své
klienty nebo své potencionální klienty získat. Tento produkt také
ukazuje, že golf na Hluboké včetně vybavení není drahým sportem, tak
jak si ho mnoho lidí s Hlubokou spojuje. Z většiny těchto začátečníků,
kteří »dárek« dostali nebo si ho sami koupili, se stali nadšení golfisté,
kteří přestupují do budoucí sezóny na »velké« hřiště.
NOVINKA (72 jamek)
Všichni členové, kteří uhradí roční hrací poplatek, mají v roce
možnost opět neomezeně hrát nejen na 27 jamkách v Hluboké a na
18 jamkovém mistrovském hřišti GC Weitra v Dolním Rakousku
(běžná cena ročního hracího poplatku ve Weitře činí 650 Euro!) ale
i na 27 jamkovém hřišti GC Böhmerwald, kde běžná cena ročního
hracího poplatku činí 800 Euro).

Ceník členských poplatků pro rok 2009
1. individuální členství

vstupní členský poplatek 0 Kč, roční členský
poplatek 16 900 Kč, roční členský poplatek
(vypořádaná členství vzniklá do 31.12.2006)
11 900 Kč
roční členský poplatek pro seniory 9 900 Kč
2. individuální členství mládeže do 18 let,
vstupní členský poplatek 0 Kč, roční členský
poplatek 6 900 Kč
3. individuální studentské členství (pro
studenty do 26let)
vstupní členský poplatek 0 Kč, roční členský
poplatek 9 900 Kč
4. individuální členství pro seniory (nad 60
let),vstupní členský poplatek 0 Kč, roční
členský poplatek 11 900 Kč
5. Členství BASIC (veřejné 9-ti jamkové
hřiště) vstupní členský poplatek 0 Kč, roční

členský poplatek 8 000 Kč
6. udržovací roní členský poplatek 
(pro všechny druhy členství) 3 500 Kč
7. Členství »Golf pro všechny« 3 900 Kč

Antonín Loužek, manager klubu

více na www.golfhluboka.cz

Aviatik klub pro ženy!
Takhle ano, pánové!
A my ženy nemůžeme než závidět.
Skutečně existuje jeden potvrzený exemplář
manžela, který své ženě k narozeninám
poskytl prožitek půlhodinového výletu do
jihočeského nebe.

Shora pak viděla Budějovice, Třeboň,
Hosín a samozřejmě Hlubokou, kterou si
mohla podrobně prohlédnout, protože vidět
shora ta »svá místa« z ptačí perspektivy
vám přinese nezapomenutelné zážitky.

Nebe, slunce a prostor bez hranic ve vás
už navždycky zanechá pocit, že i když se někdy pod tím samým
nebem vlečete s taškou nákupu do kopce k vašemu domečku s třemi
dětmi, že vesmír je přesto – nebo právě proto – nekonečně krásný.

Takže, pánové! Blíží se Valentýn, MDŽ!! Svátek nebo narozeniny
dámy vašeho srdce? Zapomeňte na diamanty, večeři s tchýní,
opovažte se domů přinést tři karafiáty! Darujte vaší nejmilejší zážitek!
A je fuk, jestli bude na zemi, v nebi, nebo v pekle! Čekáme na to!!!
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PANORAMA 

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

nebo 1 hodinu před začátkem představení!!! Rezervované vstupenky
nutno vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem představení,

poté budou uvolněny k prodeji!

Biograf
Středa 4. února – Hlídač č. 47. ČR 2008. Drama. Když zachránil
muže před skokem pod vlak, netušil, že se zamiluje do jeho
manželky… Hrají: Karel Roden, Lucia Siposová, Václav Jiráček. 
Režie: Filip Renč. Přístupný od 12 let.

středa 11.února – Vy nám taky, šéfe. ČR 2008. Komedie. Když
chcete zrušit krachující firmu, neberte si na likvidaci neschopné lidi…
Hrají: Jan Zadražil, Václav Vydra, Ladislav Hampl. Režie: Martin
Kotík. Přístupný. 

Středa 18. února – Den, kdy se země zastavila. USA 2008. Sci-
fi/drama. Mysleli jsme, že země je naše. Byla to chyba. Hrají: Keanu
Reeves, Jennifer Connely , Jon Hamm, Kathy Bates. Režie: Scott
Derrickson. Přístupný – české titulky !!!

Středa 25. února – Sněženky a machři po 25. letech. ČR 2009.
Komedie/drama. Co uděláte, aby se vaše 25 let stará platonická láska
stala skutečnou? Hrají:Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek,
Václav Kopta. Režie: Viktor Tauš. Přístupný.

Začátky představení v 19.00 hodin.

Komorní scéna
pátky a soboty 13. a 14. a 27. a 28. února
»Dva z devíti«. Občanské sdružení Křížžáci
Divadelní představení – detektivka 19.00 hodin

pátky a soboty  6. a 7. a 20. a 21. února – Klíče na neděli.  Divadlo
Hluboká. Divadelní představení – komedie. 19.00 hodin 

středa 11. února – Cestujeme… Mongolskem nás provede Jiří
Vach.  17.00 hodin  sál MÚ Hluboká nad Vltavou.

v pátek 20. února 2009 od 17 hodin

 v zasedací místnosti Městského úřadu 

Beseda s Pavlem Juříkem,   

autorem knihy Jihočeské dominium

20. února  – Masopust!
Karneval v maskách!

Restaurace Rosa 
u plovárny. 

Hraje Kapela Star.
 Začátek 20,30 hod.
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Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Děkujeme za vaše informace, upozornění či zprávy, které nám poskytnete.
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