h ÚVODNÍK h
Jestli jste vkročili do měsíce září mrzutí z nastávající školy, otrávení
z práce či prostě jen v depresi a v očekávání nepříjemností nastávajícího
podzimu, nesmutněte, mám pro vás prima hru! Nemusíme být nutně jako
happy Američané s pozitivním úsměvem na kolagenových rtech... ale
přece... zkuste se zasnít s rukama za hlavou a vybavovat si jen
ty hezké zážitky, které jste v létě zažili. Zkusila jsem to
a překvapilo mně, že je jich spousta a že se v paměti docela
rychle vynořují. Zatímco jsem si skoro nemohla vzpomenout na
to, kdy, kdo, kde a jak mne naštval...
Slunečnicové pole plné přezrálých slunečnic. Malý parčík
v jednom městečku, kde je každý strom i keř označený tabulkou
o jakou rostlinu jde (i obyčejný kaštan má svá tajemství!).
Šestnáct kroužících čápů na modré obloze nad městečkem
u jezera, kde čápi mají louku vyhrazenou jen pro sebe a čapí
hnízdo na každém komíně – i na kostele. Čapí zamilovaný tanec
a klapání zobákem pro čápici, která už letošní mláďata sice
vyvedla... no, ale manžel je zkrátka ještě pořád zamilovaný
džentlmen. Autobus plný zahraničních penzistů, kteří vystoupili
v jednom z těch nejparnějších dnů, uondaní a utahaní po
celodenním dobývání památek a za kterými se vznášel nečekaný
a neuvěřitelný voňavý oblak deodorantů, mýdla a kvalitních
parfémů! (Asi neměli v bedekru česká pravidla platící pro
užívání autobusů MHD a dálkových linek.) Strašně dobrý
nepančovaný srpnový burčák přecpaný vitamíny v každém
sklípku rakousko–slovensko–maďarského pomezí (všichni
zmínění vinaři se dohodli, že část hroznů sklidí dřív a udělají
burčák, protože ho lidi mají rádi – a vinaři mají pro všechny
lidské emoce pochopení). Šéf malé zahradní restaurace, kde
měli moc dobré červené víno, výborné sýry pokojové teploty
(proč já hloupá pořád podávám jen sýry z ledničky?) a dokonce uzené
úhoře (četl Otu Pavla??) – pilně obsluhoval hosty, ale v jedenáct večer
sedl ke klavíru a hrál hostům Haydna (má výročí).

Snídaně venku, horká káva a mléko a kolem pobíhá naše malé štěně
a snaží se sežrat všechny mravence, kteří přičinlivě sbírají drobky na
dlažbě terásky. Dvakrát jsem letos v létě upadla – jednou na štěrku
a jednou na dlažbě, pokaždé až na nos, a ani jednou se mi vůbec, ale
vůbec nic nestalo. Představení Hamleta na hradu
Kašperk byla beznadějně vyprodána – sice se na
nás nedostalo, ale zase je fajn, že jsme tak kulturní
národ. Noc po dnu, kdy se ochladilo a já mohla
krásně spát a nebyla jsem zpocená jako myš jako
v těch subtropických dnech předtím. Vysvětlení
maďarské rekreantky, že to, co se tady ve vodě
vlní, je pijavka koňská, která by ráda sála vaši
krev, ale Drakula to není – podvědomě dokazuje,
že v maďarských Karpatech asi ještě není zcela
bezpečno. Krátká letní setkání s lidmi, které už asi
nikdy neuvidím, ale s kterými se hezky popovídalo.
Jednodenní splutí Vltavy ze Zlaté Koruny, kdy já
jako háček obezřetně a s obavami hlásila každý
kámen a on jako kormidelník na ně najížděl, aby
to bylo adrenalinové. Výborná česnekovaná
placka pečená na ohništi, zakoupená rovněž při
splouvání Vltavy. Jízda se štěnětem v košíku na
kole – jeho poprvé a moje málem poslední – nad
hlavami se nám vznášely uřícené šiky andělíčků
strážníčků. A spousta dobrého jídla, které jsme
v létě ochutnali – nemohu než vzdychnout s velmi
živou a voňavou vzpomínkou a jít se dívat na fotky
– fotím si své porce jako Japonci na zájezdu...
Bohužel na rozdíl od našeho velmi chlupatého psa,
když já se celá namočím, nevypadám automaticky o hodně hubenější...
Mohla bych ve hře na krásné vzpomínání pokračovat dlouho, předlouho...
ale víte co? Radši si ji zahrajte sami...

h ZPRÁVY Z RADNICE h
h Město získalo na základě žádosti grantového pracoviště z prostředků

h SPOLEČENSKÁ KRONIKA h
BLAHOPŘÁNÍ: Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje
občanům, kteří v měsíci září 2009 oslaví významná výročí
Václav Beneš
Miroslav Janát
Zuzana Makovická
Ludmila Faktorová
Václav Pešek
Věruška Křížová
František Kvapil
Václav Kantor

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let

Poděkování

V měsíci září oslaví 50 let společného života »Zlatou svatbu«
manželé Jiří a Bohuslava Klimešovi z Hluboké nad Vltavou.
Do dalších let přejeme dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Oliver Daniel Hanzlík
Marcela Jarošová
Eliška Rybová
Barbora Síkorová
Ondřej Soukal
Kryštof Tůma
Josef Joza
Tadeáš Jarolímek
Karel Bačiak
Opustili nás
František Malecha
Stanislav Pravda
Jiří Kalina
Marie Brázdová
Milada Lomská
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Hluboká
Hluboká
Hluboká
Bavorovice
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Vladimír Zíka
Hluboká
Daniel Márovec
Poněšice

Hluboká
Hluboká
Purkarec
Hluboká
Hluboká

Anna Chromá
František Šimek
Marie Štěrbíková
Miroslav Halada
Jan Valentín

Jč kraje peníze na realizaci projektu Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ
Schwarzenberská (celkové náklady 375 tis. Kč. Město se podílí 20 %.
h Rada města souhlasila s poskytnutím příspěvku na zajištění společné
prezentace Destinace Hluboká nad Vlt. na veletrhu cestovního ruchu
MADI Travel Markt 2009.

Upřímně děkujeme všem, kteří se zúčastnili posledního
rozloučení s panem M iroslavem Haladou,
a všem, kteří nám vyjádřili svou soustrast.
Manželka s rodinou

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou
oznamuje prodloužení pracovní doby sběrného dvora
(v areálu PMH) a to každou středu až do 17,00 hod.
V ostatní dny beze změn, včetně soboty,
kdy je otevřeno od 8,00 do 12,00.
Hluboká
Hluboká

Hluboká
Hroznějovice
Hluboká
Hluboká
Hluboká

Rozšíření autobusových linek
Na základě podnětu Městského úřadu Hluboká nad Vltavou dochází
od 1. září 2009 ke změně trasy spojů
č. 1 a 5. respektive 7 linky 320740 Týn/Vlt. – Ševětín – České
Budějovice, které pojedou přes Hlubokou na lince 320800
Týn/Vlt. – Poněšice – České Budějovice.
Tato změna byla projednána s dotčenými obcemi.

Hlubocký zpravodaj | září 2009

Vinobraním
letos už počtvrté
ožije Hluboká
V plném proudu jsou přípravy na
Jihočeské slavnosti vína, které se
uskuteční v sobotu 19. září 2009 na náměstí v Hluboké nad Vltavou. Pro
návštěvníky hlubockého vinobraní se připravuje bohatý kulturní program
i široká nabídka vín k degustaci.
»Každoročně je největší zájem o burčák. Rozhodli jsme se tedy letos
připravit pro návštěvníky více než dva tisíce litrů tohoto nápoje,« uvedl
Jan Šmidmayer z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko, jež akci
realizuje. Slavnosti budou zahájeny ve 13 hodin, kdy městem projde
zahajovací průvod. Hned po průvodu proběhne slavnostní sklizeň vína na
místní vinici pod Knížecím Dvorem, která obnovuje tradici vinařství z
16. století. V té době byla na Hluboké vysazena první vinice tehdejším
majitelem panství Ondřejem Ungnadem ze Suneku. Následovat bude
bohatý kulturní program, který bude trvat až do večera. Ukázky ze svého
muzikálu Romeo a Julie předvede Divadlo Hluboká, vystoupí mažoretky
Hlubocké princezny, návštěvníky pobaví balónkový kouzelník či
představení Co se hodí k vínu. Proběhnou také rozhovory s vinaři,
vystoupí folklórní soubor Furiant a mnoho dalšího. Odpolednem bude
doprovázet dechovka Václavanka. Chybět nebude ani tradiční trh
s ukázkami lidových řemesel a občerstvení.
Pro děti se chystá zábava na nádvoří Knížecího Dvora. Připraveny jsou
nafukovací atrakce, například skákací hrad, dětský koutek s programem
a od čtyř hodin divadelní představení. »Od půl druhé bude probíhat
degustace vín v hotelech Podhrad a Záviš z Falkenštejna, ve večerních
hodinách za doprovodu cimbálové kapely Štěpána Hanuše. Je přichystáno
více než 100 druhů vín k degustaci. Pro ty, co dávají před vínem přednost
pivu, bude k dispozici pivní stan s posezením. Vedle připomenutí tradice
vinařství na Hluboké chceme také slavnostmi symbolicky zahájit
turistickou mimosezonu. Chceme, aby návštěvníci zjistili, že Hlubokou
stojí za to navštívit i mimo hlavní turistickou sezónu,« vysvětlil Jan
Šmidmayer. Slavnosti pořádá Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko,
a to zejména díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad.
Akce se uskuteční za
každého počasí.

Prodám byt v Hluboké nad Vltavou, na M asarykově třídě.
Tel: 607 505 205

Protipovodňové opatření v Líšnici
Město Hluboká nad Vltavou se dlouhodobě snaží řešit
protipovodňovou ochranu v regionu. V roce 2009 byly uskutečněny
dva projekty, které mají za cíl snížit povodňová rizika a zvýšit ochranu
osob a majetku. V průběhu měsíců května a června 2009 bylo v
městské části Líšnice zkapacitněno koryto drobného toku v délce 276
metrů a byl vystavěn odlehčovací trubní kanál v délce 210 metrů
včetně odlehčovací komory.
Na tento projekt město
Hluboká nad Vltavou získalo
grant z Jihočeského kraje
z Grantového programu
Ochrana před povodněmi
ve výši 1 950 584 Kč.
Dále byla za finanční podpory
z Grantového programu
Jihočeského kraje Ochrana
před povodněmi ve výši
80 500 Kč vypracována
projektová dokumentace na protipovodňové opatření v Purkarci. Tato
dokumentace bude použita pro podání žádostí na realizaci projektu do
budoucích dotačních programů.
Grantové pracoviště MÚ
www. hluboka.cz

Na návštěvě v partnerském městě
Bela Crkva
Ve dnech 2. – 8. července jsme společně s ing. Karlem Ouškou jako
zastupitelé města Huboká nad Vltavou navštívili krajany v partnerském
městě Bela Crkva v Srbsku.
V tomto takzvaném srbském Banátu žije poměrně velká skupina Čechů,
kteří se sem přistěhovali v devatenáctém století z území Rumunska.
Cestovali jsme společně s krumlovským pěveckým sborem »Perchta«,
který tam jel na několik vystoupení a také částečně na dovolenou. Cesta
autobusem přes Rakousko, Maďarsko a Chorvatsko byla úmorná. Na
první noc jsme zakotvili v maďarských termálních lázních Harkány.
Druhý den po strastiplném průjezdu Bělehradem, který je místy ještě
poznamenán bombardováním, jsme dorazili do města Bela Crkva. Město
je vlastně střediskové a má asi 20000 obyvatel převážně srbské
národnosti.
Před českou Besedou (což je kulturní dům, kde se krajané scházejí) nás
již očekávala skupina Čechů, u kterých jsme byli ubytováni v rodinách.
Druhý den byla v plánu návštěva vesnice s názvem České Selo. V této
vesnici, která má 38 stálých obyvatel, žijí pouze Češi. Před Českou
Besedou nás očekával starosta obce Ladislav Tesař. Následovalo uvítání,
předání dárků a samozřejmě pohoštění. Naši krajané jsou velice srdeční
a i když sami moc nemají, snaží se v rámci možností hostům nabídnout to
nejlepší.
Na dlouhých stolech byla připravena spousta masa, zeleniny
a domácího pečiva. Samozřejmostí je domácí pálenka.V této oblasti se
pálí snad v každém domě (mají to povolené, ale nesmí pálenku prodávat).
Domácí mají pro podávání pálenky svůj vlastní výrok, říkají »jdeme
připravit veselou kuchyni«.
Po oficialitách následovala prohlídka kostela, muzea a samozřejmě celé
vesnice. I když já nepamatuji padesátá léta u nás, myslím že tato vesnice
se jim velice podobá. Asfalt končí před vsí, dál pokračují pouze prašné
cesty. Po vsi se pohybuje dobytek a drůbež. V každém stavení byla
otevřená vrata a domácí nás zvali na pohoštění a ukázali nám, jak žijí.
Dvorky jsou plné květin a vinné révy. Každý má jednu až dvě kravky,
několik prasat a kus pozemku a to je vlastně uživí. Jinak je v této oblasti
až 60 % nezaměstnanost. Po prohlídce místního hřbitova, kde jsou na
pomnících (1000 km od Čech) pouze česká jména, následoval společný
večer v České Besedě. V povznesené náladě jsme se rozloučili a plni
dojmů odjeli na nocleh zpět do Bela Crkva.
Krušcica, tak se jmenuje srbsko–česká obec, kterou jsme navštívili
další den. Obec má asi 900 obyvatel, katolický a pravoslavný kostel
a samozřejmě národní dům ve kterém sídlí Česká Beseda. Obyvatelstvo
tvoří jak Češi, tak Srbové. Jak říkali domácí, v poslední době si již hezká
česká děvčata berou Srby a hezcí čeští hoši si berou Srbky.
Opět proběhlo oficiální přivítání, předání darů a pohoštění. Následovala
mše v pravoslavném kostele, zpívaná mše v katolickém kostele. Láhev
s pálenkou je samozřejmostí i po odchodu z pravoslavného kostela. Pak
si nás opět naši krajané rozebrali na návštěvu svých domácností. Tato
vesnice se již v mnohém podobala životu na vesnicích u nás. Každý se
snaží uživit svou rodinu především z domácích zdrojů. Prohlídka vsi byla
pro některé účastníky velice náročná. Bylo to něco jako masopust u nás.
V každém domě jiný druh pálenky (švestkovice, hruškovice, kalvádos,
meruňková, broskvová a ostatní pochutiny). Po obědě, který se skládal ze
studeného vepřového, guláše a spousty zeleniny, následovala prohlídka
místní školy.
Pan ředitel nám ukázal, v čem se děti učí. Škola má dvě třídy, kam
dochází celkem 80 žáků 1.– 8. tříd. Aby se vystřídali, navštěvují školu
ráno i odpoledne. Tělocvična není, bradla, koza i žíněnky jsou součástí
tříd. V poslední době dostala škola i nějaké finance z České Republiky
a za ty pořídila nové osvětlení a podlahy do učeben. Mimoškolní činnost
(kroužky) prakticky nejsou. Přál bych všem našim dětem do této školy
nahlédnout, aby si pak vážili toho, co je jim v současné škole na Hluboké
nabízeno a v čem se pohybují.
Opět se všichni sešli v České Besedě, místní mládež nám představila
svůj kulturní program. Děti nastoupily v krojích, které se podobaly
krojům našich Baráčníků. Zazpívaly nám české písničky a krásně
i zatancovaly. Zahrála i harmonika a nakonec jsme zpívali všichni
dohromady. Na naší zpáteční cestě nás naši hostitelé zavezli k Dunaji,
který je v těchto místech již veletokem a my – zvyklí na naši Vltavu
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– si jen představujeme, co taková řeka dokáže při povodni. Poslední den
naší návštěvy byla naplánovaná prohlídka města Bela Crkva. Za ranního
kuropění jsme vyrazili na místní trh, kam se sjíždějí trhovci ze všech
okolních vesnic. Zde se nakoupí prakticky vše. Počínaje šrotem (celé
vozy), kukuřice, ovoce, zelenina,
maso, drogerie, elektronika i živá
zvířata. Pak následovala prohlídka
místních kostelů. Pro mne jako pro
nevěřícího to bylo dost náročné.
Začali jsme v rumunském, následoval
ruský, pak pravoslavný a nakonec
katolický.
A byl čas na oběd. Já jsem
samozřejmě jako představitel
hlubockých hasičů chtěl vidět ještě
místní hasičárnu. Bylo mi bez problémů vyhověno. To, co jsem viděl, mi
trochu vzalo dech. Ve městě jsou profesionální hasiči, které platí stát (ne
město). Slouží dva na směně. Přál jsem si vidět, s jakou technikou
zasahují. Ve dvou garážích stál jeden Mercedes neurčitého věku (odhaduji
asi 30 let starý) prakticky bez vybavení. Vedle stála cisterna ještě staršího
věku. Automobily byly bez připojení na vzduch. Na mojí otázku, jak
vyjíždějí k zásahu, mi bylo řečeno, že nejdříve 5 minut foukají vzduch
a pak jedou. Opět opakuji, tak jako jsme my po revoluci záviděli hasičům
z Rakouska a Německa, tak mohou dnes hasiči ze Srbska závidět nám.
Po volném odpoledni proběhl rozlučkový večer v České Besedě. Místní
omladina nám předvedla folklorní vystoupení, česká kapela hrála celý
večer písně českých skladatelů a samozřejmě nechyběly oficiální proslovy
a předávání drobných dárků.
Přišly se s námi rozloučit rodiny všech občanů, u kterých jsme byli
ubytování i Češi z okolních vesnic. Celá návštěva probíhala ve velmi
srdečném duchu. Místní česká menšina je velice přátelská, dobrosrdečná
a návštěvě rádi dají vše, na co jen pomyslí (Ing. Ouška si přivezl párek
liliputek).
Všichni vzpomínají na jejich loňskou návštěvu u nás ve městě, kde –
jak říkají – se jim moc líbilo a pro některé to byl životní zážitek, protože
byli nejdále v Bělehradě, což je asi 100 km. Všichni pozdravují své
hlubocké hostitele a znovu děkují za to, jak jsme se jim na Hluboké
věnovali a co vše jsme jim zde ukázali. Samozřejmě se těší na příští
setkání a srdečně nás opět zvou do Srbska.
Cesta domů se zastávkou na Českém velvyslanectví v Bělehradě
v autobuse provoněném několika litry pálenky trvala asi 15 hodin.
Děkuji městu Hluboká, že mi umožnilo podívat se, jak žijí občané
v partnerském městě Bela Crkva v Srbsku.
Jiří Karvánek
ilustrační foto: katolický kostel v Bele Crkvi

Princezny
Bětuška a Baruška
na princeznovském
bále v zahradách
zámku Hluboká!
Konal se 1. srpna
a bylo prý trochu
přeprinceznováno!

Přátelská návštěva Moravy
Naši přátelé, bratři hasiči v Závišicích u Nového Jičína, oslavili 115 let
trvání sboru. Členové našeho sboru jim jeli blahopřát. S hasiči ze Závišic
se známe od roku 2002, kdy u nás pomáhali likvidovat následky povodně.
V roce 1997 u nás ve školní tělocvičně přebývaly závišické děti
a zapomínaly na hroznou velkou vodu u nich doma. Naše přátelství trvá.
V pátek odjelo 8 členů našeho sboru s Ivecem směr Severní Morava.
Dlouhá cesta měla svůj konec v 16 hod. v Závišicích.
Už nás čekali domácí hasiči i přátelé z Černovíru, kteří též přijeli na
pozvání. (Hasiči z Černovíru také zasahovali na Hluboké při povodních).
Po přivítání a ubytování v tělocvičně jsme si zahráli bowling v nové
místní herně. Večer byla taneční zábava v zahradě hostince U Kremlů.
V přestávkách kapely byl čas si i mezi tancem popovídat, co je kde
nového a co kdo kde dokázal.
Večeři připravovali hasiči, byl guláš, sekaná a párky. Na povzbuzení
domácí pálenka. Počasí vydrželo a večer se vydařil.
V sobotu po snídani jsme se podívali do Moravského Betléma do
Štramberka. Mladší vyrazili na věž Trůbu. Starší už tam byli a tak obešli
náměstí a skončili v městském minipivovaru. Ve sklepení jsme se schovali
před sobotním vedrem a 12° Trubač nám šmakovala. Mladší nás
neomylně našli. Společně jsme poobědvali a museli jsme se vrátit do
Závišic.
Dalším bodem oslav byla hasičská soutěž. Nejdříve soupeřily dětské
týmy. Domácí starší žáci, kteří vloni vyhráli 27 soutěží z 35 předvedli svůj
útok. Čas 12,41 vteřin, to jsme viděli poprvé. Naše děti jsou výborné,
když dosáhnou času okolo 26 vteřin.
Po dětech soutěžili dospělí. Závišická soutěž má svá pravidla. Saje se
z potoka (3x dlouhé savice) a útočí se na tři proudy. Dopravní vedení
vede tunelem, který se předtím musí uvolnit. Jeden terč se sráží z malého
tunelu, druhý ze žebříku přes bariéru a třetí oknem bariéry. Naše
kombinované družstvo, obsadilo bez tréninku 6. místo mezi 13 družstvy.
V sobotu večer byla v hostinci slavnostní schůze, účast byla veliká, sál
hostince plný. Většina osazenstva v modrých hasičských uniformách.
Domácí se pochválili, co vše udělali a vykonali. Pracují opravdu dobře.
I poslední letošní letní povodně zvládli. Po ocenění a rozdání medailí byly
slavnostní gratulace. Pepa Růža z Hluboké předal vyřezávaného
Sv. Floriána. Z Černovíra dostali závišičtí vlaječku a šek na pomoc po
povodních. K večeři byl řízek a výborné veliké koláče, kdo neviděl
a neochutnal, neví jak voní a jak jsou výborné.
Po schůzi následovala volná zábava dlouho do noci. Neděle byla dnem
odjezdu, po snídani jsme se rozloučili a slíbili si, že se uvidíme příští rok
v Černovíře.
Cestou domů jsme navštívili vojenské muzeum ve Vyškově. Muzeum,
jehož většina exponátů je pod širým nebem, je zaměřeno na vojenské
letouny, vrtulníky a těžkou vojenskou techniku. Zase jsme byli na chvíli
kluky a bojovali jsme. To jen do chvíle, než si člověk uvědomí, že je vše
určeno k zabíjení a ničení.
Hlubokou reprezentovali: manželé Mrskošovi, otec a syn Růžičkovi,
Vlasta Gröger, Martin Bárta, Jirka Beneš a Karel Šantora. Spolehlivě nás
vezl Peťa Mrskoš.
PS: Ten šek byl z Ústí nad Orlicí, Černovírští hasiči ho získali a předali
obci Závišice na pomoc.
Přání: Mít takový minipivovar v Zámecké restauraci, to by bylo pro
domácí i pro turisty velké lákadlo!
Karel Šantora

Pozvánka na výstavu
Dne 14. 9. od 17 hodin bude zahájena výstava
v Galerii Na dvorku v Českých Budějovicích –
srdečně zveme!! Vystavuje opět trio Flídrová– Klíma
– Zeman. Název výstavy: M oje světy...
Danu Flídrovou znáte jako hlubockou rodačku,
a pokud ji neznáte, tak znáte její obrazy Záviš
a královna Kunhuta. Visí v restauraci hotelu Záviš...
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VYUŽIJTE SLUŽEB HOTELOVÉ
CUKRÁRNY
Parkhotel **** Hluboká nad Vltavou
# Narozeninové dorty
# Svatební dorty
# M ini-dezerty pro Vaší cukrárnu
# Tématické dorty »na míru«
Volejte kdykoli: 387 006 200
Mailujte: recepce@parkhotel-hluboka.cz
Cukrářský katalog k dispozici na: www.parkhotel-hluboka.cz

LOVECKÁ CHATA
– stylová restaurace s nabídkou tradiční české
kuchyně rybích a zvěřinových specialit
Ve dnech 1.– 30. září 2009
jste zváni na GASTRO AKCI:

»STEAKOVÉ DNY«
Přijďte si pochutnat – těšíme se na vás.
Na co se můžete těšit: od 1.10. je připraven NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK
s tématem zvěřinové sezóny!
Upozornění: od 1.10. dojde ke změně provozní doby stylové restaurace
Lovecké chaty – sledujte naše webové stránky
www.parkhotel-hluboka.cz – menu AKTUÁLNĚ.
Rezervace: 387 006 200, recepce@parkhotel-hluboka.cz

POWER JÓGA S DENISOU se vrací!
Začínáme 3.9.2009 od 19.00 hod.
Parkhotel **** Hluboká nad Vltavou – salonek B.
Dále pak se na vás těšíme každé
úterý v čase od 19.00 hodin!

Cestovní agentura Houška
Vás zve na výlet
# Jezera Solné komory – 19. září. Cena 450 Kč.
# Berchtesgaden, Německo – 26. září – malebné
bavorské Alpy, možnost prohlídky Hitlerova Orlího
hnízda. Cena 580 Kč.
# Polsko – nákupy.
Termíny říjen, listopad, prosinec. Cena 490 Kč.
# Bad Füssing, termální lázně, Německo.
Termíny říjen, listopad, prosinec. Cena 600 Kč
# Benátky – 2.až 4. října – 980 Kč
# Podzimní Vídeň – 24. října – 480 Kč
# Adventní Vídeň – 5. a 12. prosince – 480 Kč.
U všech zájezdů možné pojištění (14 Kč/osoba).
Informace: ? 387 313 125 a 602 379 803
e-mail: Info@cahouska.cz

www. hluboka.cz

Volejte kdykoli!
Klub maminek Andílek
Plánovaný program v klubu od září 2009
(začínáme od 14. 9.)
Další informace a kontakty na
www.klubmaminek-andilek. estranky.cz
nebo na tel. čísle 604 213 804
Úterý
9:30 – 11:30 Všestranný rozvoj nemluvňat a předškolkových dětí
(klub)
Hry a činnosti zaměřené na rozvoj: – smyslového vnímání –
rozumových schopností – pohybových schopností – řeči
a dorozumívání – prožívání emocí
+ volná herna
17:00 – 18:00 Všestranná pohybová příprava předškolních dětí
( 3 – 6 let) ( Sokolovna – velký sál )
Hry a činnosti zaměřené na rozvoj:
koordinace, rychlosti, síly
vytrvalosti, kooperativní hry
+ hudebně pohybová průprava
Čtvrtek
9:30 – 11:30 Výtvarná dílna pro
maminky + volná herna pro děti
každý 1. čtvrtek v měsíci (klub)
19:00 – 20:00 Cvičení pro ženy ( Sokolovna – malý sál )
Těšíme se na všechny současné i nové členky a jejich dětičky!
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K věci...

Webová kamera vás vidí!

Dovolím si – trochu opožděně – reagovat na tu část postřehů, které se
týkaly bezbariérového WC v budově základní školy a řešení přístupu
maminek s kočárky do vestibulu a jídelny školy.
S první částí Vašich připomínek plně souhlasím. Ano, WC je
bezbariérové – ovšem dost dobře se k němu nelze dostat, protože před
ním je několik bariér – skleněné dveře, jejich jedním otevřeným křídlem
vozík neprojede, dále schody a dále další skleněné dveře. To v přístupu
z vchodu k družinám. V přístupu od tělocvičny brání schody, skleněné
dveře a druhé skleněné dveře. Proč bylo bezbariérové WC vybudováno
právě v této části školy, nechápu. Myslím, že škola by prostředky,
vynaložené na vybudování WC, jistě mohla využít mnohem užitečněji –
za investovaný obnos by mohla mít interaktivní tabule, tolik potřebné
a důležité pro výuku (dosud nemá ani jedinou tuto tabuli, na rozdíl od
jiných škol z mnohem méně »bohatých« měst). Nebo by mohla mít nové
nábytkové vybavení tříd. Nebo by mohla mít (a nutně by potřebovala)
nový systém tzv. školního rozhlasu – stávající zastaralé reproduktory ve
třídách nefungují, raději nedomýšlet, jak by při případném ohrožení
vypadalo vyhlášení evakuace. Nebo... je toho opravdu hodně, co škola,
děti a pedagogové potřebují. Na to »hodně« prostředků mnoho není, na
bezbariérové WC byly...
Je pravdou, že v době, kdy byla škola projektována a stavěna, byly
jakési požadavky na bezbariérový přístup a pohyb vzdálenou hudbou
budoucnosti. Náprava faktu, že škola je plná schodů a dalších bariér, by
vyžadovala koncepční projekt, který by toto dokázal řešit. Otázkou ovšem
je, není-li důležitější řešit již zmíněné interaktivní tabule, rozhlasový
systém, zcela nevyhovující škvárovou běžeckou dráhu na hřišti,
stará, netěsnící okna, venkovní horolezeckou stěnu v havarijním
stavu a mnohé další.
Tolik tedy k první části. A nyní druhá část Vašich připomínek.
Týká se opět bariéry – a to bariéry schodů před hlavním vchodem
do školy a tedy i školní jídelny. Schody jsou překážkou pro
maminky s kočárky. Ano. Navrhujete řešení – instalaci dvou
traverz, U profilů, po kterých by se mohlo kočárky vyjíždět.
Obávám se, že nemohlo. Vzhledem k prudkému sklonu, které by
tento nájezd měl, by jistě nebylo možné ani kočárek nahoru
vytlačit. A pokud by se povedlo, bylo by obtížné, přesněji
nemožné, udržet kočárek při jízdě dolů. V zimě, kdy je sníh a
náledí, by to bylo naprosto nereálné...
A podstatným protiargumentem je i vynalézavost školních dětí,
které by nepochybně okamžitě začaly nájezd využívat k různým slézacím,
sjížděcím a vůbec riskantním aktivitám. Předpoklad úrazu je víc než
evidentní. Určitě existují zařízení, která slouží k překonání bariér. Zvedací
plošina, výtah ( mimochodem, ten by jistě velmi prospěl i provozu školy,
v níž se dějí neustálé změny a vylepšení a např. stěhování nábytku po
schodech je velmi náročná činnost) . Ovšem náklady na pořízení takového
zařízení jsou vysoké. A obávám se, že vůle investovat do školy víc, než
je standardně obvyklé, už tak vysoká bohužel nebude. Lucie Burianová

Oficiálně oznamujeme, že byla spuštěna testovací verze webové kamery
v Hluboké nad Vltavou.
První kamera je dle dohody s městem nasměrována na kostel a okolí ze
směru od náměstí. Ještě to není finální nasměrování. Nyní testujeme
funkčnost a tak je možné, že se ještě bude s kamerou hýbat. Speciální
poděkování patří Hotelu Knížecí Dvůr, kde je kamera namontována.
Bohužel u kamery je strašně špatná konektivita a tak upload obrázku
probíhá každé 2 minuty namísto plánované minuty a zároveň je snížena
kvalita fotografii (lze pořizovat snímky až 9Mpx).
Pohled a návrh kamery na zámku Hluboká – musíme uznat, že umístění
je dokonalé. Pohledem zachycuje vstup do zámku a část zimní zahrady.
Umístění je vyjednáno s kastelánem, AJG a památkáři. Také starosta
města nemá proti umístění kamery přímo na zámku připomínky a pomáhal
i při vyjednávání.
Kamera je k nahlédnuti na: http://infocentrum.hluboka.cz/cs/webcam.html
Zatím tam je jen procházení historií po časových intervalech a náhled
v pěti různých rozlišeních (vpravo nahoře od obrázku).K dispozici bude:
– videosekvence a prohlížení videa z jednotlivých dní
– prohlížení v historii podle kalendáře
– meteostanice včetně historie
Budu rád za jakékoliv připomínky a návrhy, případně uvítáme i další
zájemce o podobné kamerové řešení, protože zajímavých míst je na
Hluboké víc než nakonec vybrané 3 plochy. Po otestování by neměl být
problém dodat kameru kamkoliv během cca 3 dní. Kamera může
pořizovat snímky v rychlosti dle dohody a v kvalitě dle potřeby (a
možnosti konektivity do internetu), zároveň může pořizovat
i videosekvence...
Jen pro zasmání uvádím,
že se stanou i takové
příhody, že odpoledne
nějaký drzý pavouk udělá
před kamerou pavučinu a
někdo to musí dojít
uklidit.
Budeme rádi, když se o
kameře zmíníte známým .
Věřím, že se snímky
líbí. Zejména podvečerní
jsou moc pěkné. To je
skoro na pohlednice...
Josef Grill, Infocentrum
Hluboká
Pozn. redakce: Foto zámku je právě z webové kamery. Ostatní záběry
kamer najdete na stránkách města:
http://infocentrum.hluboka.cz/cs/webcam.html
Tak se koukněte! V noci například zjistíte, že zvířátka v zoo neponocují,
zhasnou lampičky a hezky spí. A při pohledu k zámku se nelekejte, že ten
stojící muž v zimní zahradě je zloděj... není, je to Mikoláš Aleš. AM

AD: Z deníku šílené matky.

h MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE h
# 19.6. strážníci řešili dopravní situaci v
Bezručově ulici u hotelu Štekl během srazu
veteránů. V noci opět strážníci krotili vášně
před diskotékou DDC.
# 26.6. strážníci uzavírali páskou zatopenou
cyklostezku pod železničním mostem u Bavorovic a taktéž Pražskou ulici u mostu do
Zámostí kvůli závodům X– Terra. Předtím od
pořadatelů X– Terry převzali psa, zjistili jeho
majitele a zařídili jeho předání.
Odpoledne městská policie varovala chataře
u Bezdreva před vysokou vodou
# 27.6. Strážníci zajišťovali veřejný pořádek
a kontrolovali dopravní situaci v průběhu
konání akce v ZOO, Mysliveckých slavností
v Loveckém zámečku a závodů X– Terra. Také
monitorovali stav vody v Bezdrevu a ve Vltavě
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a odstranili větev z hráze Zvolenovského
rybníka.
# 28.6. Nalezen pes a předán majiteli.
# 28.– 29. 6. Monitoring zvýšené hladiny
Vltavy a Bezdreva.
# 4.7. Městská policie zajišťovala průjezdnost
obcí a veřejný pořádek v Purkarci během
konání závodu Dračí lodě.
# 15.7. Kvůli dopravní nehodě musel strážník
v Municích usměrňovat provoz.
# 17.7. Strážník převzal nalezený mobilní
telefon a zajistil jeho předání majiteli.
Strážníci uklidňovali situaci po rvačce v DDC
do příjezdu hlídky PČR.
# 29.7. Strážník vykázal dvě podnapilé osoby
z veřejného prostranství u masny Kozel a poté
řešil táboření v lese u Purkarce.

# 30.7. Strážník zavřel otevřené auto a
vyrozuměl o tom majitele.
# 31.7. Strážníci zajistili zábor 7 parkovacích
míst na Masar.ykově ulici kvůli zásobování
kamionem.
# 1.8. Městská policie se podílela na organizaci
a usměrňování dopravy během konání akce
Princeznovský bál. Navíc převzali dvoje
ztracené klíče od vozidla, jedny předali majiteli
a druhé PČR.
# 2.8. Nalezen svazek klíčů u kapličky u ZOO
Ohrada – předán do ztrát a nálezů na úřadu
Města.
# 3.8. Hlídková činnost u zámku kvůli
kapsářům a vydání odchyceného psa majitelce.
# 5.8. Monitorování hladiny vody v Bezdrevu.
Nutné usměrňování provozu u ZOO, později
předáno hlídce PČR.
Hlubocký zpravodaj | září 2009

# 7.8. Zjištěn nepořádek na pozemku v Municích (řešeno písemnou výzvou k jeho
odstranění).
# Večer strážníci zajišťovali veřejný pořádek
během akce Beatles u golfového hřiště.
# 8.8. Městská policie kontrolovala veřejný
pořádek a dopravní situaci během oslav výročí
založení obce Hroznějovice a pouti v Kostelci.
Večer strážníci pomáhali očkovat odchyceného
psa.
# 13.8. Strážníci otevřeli na žádost majitelky
vozidlo se zabouchnutými klíčky.
# 15. 8. Nalezen občanský průkaz a vyrozuměn
jeho majitel.
V noci strážníkem řešeno rušení nočního lidu
hlasitou hudbou ze svatby na Šteklu a porušení
veřejného pořádku rozbitím skleněných lahví
u kostela (mladiství přestupci museli nepořádek
ihned odstranit).
# 17.8. Strážník odchytil psa v Bezdušově ulici.
# 18.8. Městská policie řešila stížnosti na volně
se pasoucí ovce v Křesíně – zjištěn a
vyrozuměn majitel.
Nově začali strážníci od poloviny srpna řešit
dopravní situaci v Hamrech (porušování zákazů
stání a zastavení návštěvníky plovárny).

Napsali jste nám...
Encyklopedii o Hluboké, kterou se rozhodl
sestavit pan Pavel Juřík, lze zajisté považovat
za velmi dobrou ideu. Přál bych si, aby se mu
podařilo sestavit stejně dobrý tým, jako byl ten,
který sestavoval před lety encyklopedii
o Českých Budějovicích. Tenkrát se několika
desítkám odborníků a znalců podařilo sestavit
během neskutečně krátkého času – pouhých pěti
let – skutečně reprezentativní publikaci. Pravda,
existuje celá řada pramenů, ze kterých se dají
čerpat nesčetná fakta o městě, zámku i jejich
okolí. Není zatím např. lepšího průvodce po
dějinách zámku a jeho interiérech, než ten
z pera universitního profesora PhDr. Jiřího
Kuthana DrSc »Zámek Hluboká – reprezentační
sídlo Schwarzenberského rodu«, za jehož
reedici by byli jistě vděčni jak turisté, tak
i Hlubočáci. Je zde také výtečná publikace
o městě od dnešního ředitele pobočky SOA
Třeboň v Českých Budějovicích PhDr. Daniela
Kováře a jeho spolužáka z FF UK v Praze
dr. Pavla Koblasy »Město jménem Hluboká«
z roku 1997. Nelze opominout ani dosud
vskutku reprezentační obrazovou publikaci
»Hluboká«

s fotografiemi od pánů Miroslava Kroba
a Miroslava Kroba jr. S odborným textem od
paní Mag. Máji Havlové, dlouholeté odborné
pracovnice krajské pobočky Národního
památkového ústavu v Českých Budějovicích.
Pramenů je mnoho také ve schwarzenberských
periodicích »Tradice« a »Blau – weise Blätter«
a v ročenkách. Lze jen doufat, že encyklopedii
doplní rozsáhlá bibliografie knih a článků
zpracovávajících hlubocké dějiny a umělecké
památky včetně okolní přírody. Tak tedy pane
Pavle Juříku, přeji vám hodně trpělivosti, píle,
vytrvalosti a mnoho zdaru ve vaší záslužné
práci.
PhDr. Jiří Marsa
(Z dopisu, kráceno)

STALO SE
# Skelná huť v Hrdějovicích nezahálela ani
v létě a hned začátkem prázdnin se v ní
například pořádala akce Mezinárodní setkání
mladých sklářů.
# Tradiční Poněšické slavnosti se konaly
1. srpna 2009. Na oslavách se podílelo
Občanské sdružení Poněšice a Lihovar
Poněšice.
# Hroznějovice oslavily 630 let obce na
slavnostech dne 8. srpna.

Pozvánka na vernisáž:
Knížecí dvůr:
5.9. vernisáž – Vladimír NOSEK, obrazy, grafika, koláže (výstava k životnímu jubileu autora, 50 let). Zveme všechny milovníky umění!
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Jitčiny korálky
Jitku Fikotovou mám v živé paměti z doby, kdy jsem si jí poprvé všimla – a nevšimnout si nebylo
možné. Jeví se jako nezkrotná a přímo živelná ženská – v tom dobrém slova smyslu. Když kdysi po
vydařeném koncertu pěveckého sboru Záviš při večeři v partnerském městě Neustadt zazpívala mírně
hanbatý kuplet a usedala přitom na klín tu červenajícímu se sbormistrovi panu Chvátalovi, tu starostovi
ze spřáteleného města, padaly ostatní zpěvačky i hostitelé smíchy pod stůl
a v sále hned byla navozena přátelská a uvolněná atmosféra.
Zkrátka je to ženská, která zřejmě vždycky byla a bude vidět a slyšet. A jestli Pán Bůh opravdu břemena
nakládá jen těm, kteří je mohou unést, pak mu tedy Jitka ukázala!
Vyrovnala se s osudem, který ji posadil na vozík, opravdu obdivuhodně.
I když určitě řeší velké problémy, a před pár lety musela pořádně zabojovat o holý život, na její energii a optimismu,
kořeněném přímo ohňostrojem vtipu, výkřiků, nápadů a dobré nálady, to naštěstí nic neubralo.
Jitka má po svém boku snad toho nejtrpělivějšího mužského pod sluncem a taky skvělou dceru. Takže s jejich pomocí se nemusela
vzdát ničeho, co její život naplňovalo: cestování, kamarádství, zpěvu v pěveckém sboru Záviš
(do kterého chodí i s dcerou už 11 let) a společenského života.
Co o sobě řekla sama Jitka: Jsem moc ráda mezi lidmi a ráda si
povídám. Jsem držkatá, to vím, ale díky mému drzému přístupu k životu
zvládám všechno snadněji. Pro hodně lidí není život procházka růžovým
sadem a někdy nám připraví různé překážky,v takovém
případě se nesmíme vzdávat !!! Člověk může ztratit
ruku, nohu... ale nikdy nesmí ztratit srdce a víru
v dobré lidi. Ve společnosti bezva lidiček na svůj
handicap často zapomínám a i bolest vnímám mírněji.
Mám skvělého muže, hodnou dceru a okolo sebe
spoustu milých přátel.
I když mě můj zdravotní stav připoutal k
invalidnímu vozíku, díky obětavosti, tolerantnosti
manžela, dcery a přátel se nemusím zříkat žádných
společenských událostí. Mám ráda hudbu a také si ráda
»zatančím«. Mé přítelkyně »rukodělky« mě přivedly na
cestu, kde jsem se našla!!! Objevila jsem kouzlo
korálků a z koníčka se stal kůň. Je mi vždy příjemně
u srdíčka, když se mé výrobky líbí a udělají radost... Výroba šperků mě
moc baví, chci se stále zdokonalovat. Věřím, že korálky mají duši a na
každou ženu nějaká ta perlička čeká!!!
Jitko, jedno mi není jasné! Jak tak cholerický typ člověka jako ty, může
poklidně navlíkat korálky...?
Já když vyrábím, vypnu a jsem jako beránek, vidím před sebou konečnou
podobu šperku a dělám velmi soustředěně. Ale
kdyby se stalo, že šperk dodělám a nebude vypadat
jak jsem chtěla, tak ho roztrhám a začnu znovu. Já
prostě neumím předělávat, na to trpělivost nemám....
Prostě když mám inspiraci, vím, co chci udělat a jde
mi to, tvořím s velkou radostí. Je to stejně tvůrčí
jako být malíř, prostě vidím to před očima a
nepřestanu, dokud nebude ležet přede mnou hotový
výsledek.
Jsou různé typy lidí a každý taky tvoří jinak, říká
Jitčina přítelkyně Milena, velká pomocnice Jitky
a její častá průvodkyně. Já jsem zas taková, že když
některá kamarádka odhodí něco rozpracovaného,
pokaženého nebo nedošitého, já se toho ujmu,
vypářu, předělám, zachráním a dodělám.
Jako malá holka jsi taky byla na ruční práce?
Jsem z pěti dětí, nejstarší a jediná holka. (Pak se
divte, že je Jitka tak od rány!) Pocházím z Pardubic.
A moje maminka kdysi dávno dělala doma pro
jabloneckou bižuterii, takže u nás doma visívaly
šňůry dlouhých rokajlů, takže jsem s korálky chvíli
žila. V té době se nosily takové hipísácké dlouhé
korále, tak jsem si občas taky nějaké navlékala.
V roce 1993 jsem se šťastně vdala na Hlubokou.
Jsem vyučená kuchařka, ale tady jsem svou původní profesi už
nevykonávala. Byla jsem doma s Janičkou na mateřské, potom jsem jeden
čas pekla perníčky (když už jsem z těch Pardubic) a později na
živnostenský list dělala sítě pro jednu firmu.
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Pracuješ teď pro radost svojí a kamarádek, které tvé šperky nosí... Co
se dá všechno udělat? Nejvíc si mé tvorby užívá asi moje dcera, která si
každý den vezme jiný šperk (pro ni jsem udělala i korálkový klobouček
ze zvonkového drátku), má své oblíbené barvy, protože
je blonďatá, sluší jí tyrkysová, růžová, červená
s černou...Udělat se dá, na co si vzpomeneš. Materiál si
objednávám v internetovém obchodě (je to pro mě v mé
situaci velice příjemné nakupování). Velmi jsem si
oblíbila polymerovou hmotu, Fimo, ze které si sama
uděláš tvary korálků a jejich strukturu, barvu a vzhled,
jak potřebuješ. Třeba napodobíš dřevo nebo džínovinu.
Vyzkoušela jsem například náramek, uděláš malé
čtverečky napodobující dřevo, do nich dírky,
pospojuješ a vypadá to skutečně jako dřevěný náramek.
K tomu měděné doplňky, zavírání, vypadá to pěkně.
Udělala jsem korálkový kočárek i s polštářky mamince
právě narozeného Jozífka. Pro radost jsem rozdala
hodně jablůněk z drátků i s jablíčky. Drátky a spojovací
materiály kupuji zvlášť, různě barevné, aby se to k sobě hodilo, všechno
musí být antialergenní materiál. Odrátuji hezky tvarované lahve, kamínky
od moře (vzpomínka na krásnou dovolenou), přívěsky z achátu, hematitu,
z různých kamínků... Nápadů je spousta...
Jak dlouho trvá vyrobit jeden šperk? To je různé, nejdřív musím mít
představu konečného šperku, rozložím si korálky,
sladím barvy a začnu kompletovat. Výroba
náročnějšího šperku může trvat i pět hodin, to se
těžko odhaduje... Nejpracnější je vymyslet vzhled,
připravit si materiál, kompletovat už není problém.
A kdo tě to všechno naučil?
První inspirace přišla od šikovných kamarádek,
které se věnují ručním pracím. Kvůli mé
imobilnosti jsem žádný kurz neabsolvovala. Proto
mám nakoukaných možná víc než 150 hodin
videoinstruktáží na internetu... Pořídila jsem si
různé pomůcky, nářadíčko a jinak už tvořím podle
představ a citu..
Neřekla bych, že bižuterie až tolik podléhá
módě, spíš je o výtvarníkovi, každý má svůj styl a
podle něj se stylizuje jeho tvorba. Některá žena si
oblékne ráda bohatý šperk, jiná naopak
jednodušší. Barvy mohu přizpůsobit tomu, co teď
frčí, ale i to bývá individuální, každá žena má svou
oblíbenou a té dává přednost.
Kdepak, není jedno, jak si náhrdelník na krk
pověsíš, má líc a rub, jednou stranou víc přilehne
k tělu a stejně tak náušnice je levá a pravá, aby
vynikla víc do prostoru...
Tvé práce by už vydaly na módní přehlídku!
Já bych raději uskutečnila taková holčičí posezení nad korálky. Nakoupila
bych materiál a společně bychom zkoušely vyrábět, povídat a něco se
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naučit, předala bych zájemkyním bezzištně své amatérské, ale dá se říct,
že už celkem bohaté zkušenosti... Je to na dobré cestě, snad už nic nebrání
tomu, abychom mohly brzy začít. Jedno celkem úspěšné povídání
o korálcích se uskutečnilo ve Zlivi, v pečovatelském domě babičkám...
Nastudovala jsem spoustu informací o korálkářství, sklárnách a různých
technikách. Na vlastní oči se mohly potěšit s korálky na výstavce mých
hotových prací... Babičky seděly, ani nedutaly,vypadaly spokojeně. Bylo
to velmi příjemně strávené odpoledne.
A kdo všechno tvoje šperky nosí?
Děvčata ze zpívání, Janička občas donese do školy kamarádkám, pár
známých si přijde a přejí si udělat něco podle
svého nápadu, někdy tvořím, a přímo vím,
komu by ten náhrdelník slušel, už mám odhad,
co se ke komu hodí. Velmi ráda tvořím pro
nevěsty, je pro mě velkou ctí, že si obléknou v
tak pro ně důležitý den šperk ode mne.
Nevyrábím na výdělek, jsem v invalidním
důchodu, moc práce nezvládnu. Podle mého
názoru ale není lepší terapie na bolest,(když už
si člověk neví rady a léky nepomáhají) než
jednoduše vstoupit do kouzelného světa
korálků. (Tohoto úniku od bolesti využívám
hlavně v noci, kdy je bolest
nejnesnesitelnější.!!!) Já si prostě tvořím pro
radost a pro lidi, které mám ráda.
A říkám,že každý šperk si svou majitelku
najde. To je prostě zákonitá pravda...
Foto na této straně: Jan Pirgl
Jitka s dcerou Janou. Jana má na hlavě korálkový klobouček. Jitčiny
korálky si můžete prohlédnout na www.koralky-jitka.ic.cz
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Celkem 56 285 slovenských korun bylo
darováno Rolničce
Celkem čtyři měsíce mohli lidé darovat neplatné Slovenské koruny.
Výtěžek této netradiční sbírky byl určen na nákup nového mikrobusu
Diakonie ČCE – střediska Rolnička.
Sbírka probíhala v devíti městech v Praze, Táboře, Soběslavi,
Jindřichově Hradci, Veselí nad Lužnicí, Bechyni, Týně nad Vltavou,
Hluboké nad Vltavou a Třebenicích. Ke sbírce se připojily i některé sbory
Českobratrské církve evangelické. V průběhu června proběhlo
rozpečetění všech sedmnácti kasiček a výsledkem sbírky je 56 285
SK a k tomu 2 932 Kč. Z toho v Hluboké nad Vltavou se
vybralo 2 569,50 SK a 358 Kč.
»Z počátku jsme neměli velká očekávání, jak se však kasičky
postupně plnily, bylo zřejmé, že akce veřejnost zaujala a lidé byli
ochotní nám takto přispět. Jsme za to velmi rádi a děkujeme,« řekl
Mgr. Karel Novák, ředitel Rolničky. Znám je také výherce
tipovací soutěže, nejvíce se konečnému výsledku přiblížil pan
Martin Balcar z Prahy, který hádal 37 748 SK. Vyhrává originální
keramickou misku z chráněné dílny Rolničky a notýsek
s rolničkou.
Peníze nyní Rolnička postupně bez poplatku rozměňuje na
Slovensku. Slovenské koruny jsou měněny na platnou slovenskou
měnu, tedy Eura. Po dokončení výměny budou peníze převedeny
na České koruny a vloženy na účet sbírky, který je určen na
pořízení mikrobusu pro každodenní dopravu klientů do Rolničky.
»Sbírku jsme oficiálně ukončili, stále však máme v pohotovosti
jednu kasičku v Rolničce v Mrázkově ulici.
Kdo by nám chtěl ještě Slovenské koruny věnovat, může tak učinit v
Soběslavi. Peníze můžeme měnit na Slovensku bez poplatku
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ještě několik let.« dodává Karel Novák. Na nový mikrobus sbírá Rolnička
peníze od loňského roku. V této souvislosti již proběhlo několik
benefičních akcí, jako třeba veřejná sbírka Rolničkové dny. Aktuální
částka na nový mikrobus dosáhla 600 889 Kč. Cena nového
devítimístného mikrobusu s bezbariérovými doplňky se pohybuje kolem
1 mil. korun. Na nový mikrobus tak Rolničce chybí zhruba 400 000 Kč.
Poděkování za podporu sbírky Slovenských korun:
Slovenský inštitút, Praha; Palác YMCA, Praha; Knihkupectví sv.Víta,
Soběslav; Lékárna U Zlaté koruny, Soběslav; Infocentrum, Veselí nad

Lužnicí; Obuv Milena Tůmová, Hluboká nad Vltavou; Keramika
U Nováků, Týn nad Vltavou; Sbory ČCE (zejména Jindřichův Hradec,
Nové Město na Moravě, Praha 4 Chodov, Třebenice); střediska a školy
Diakonie ČCE; Diakonie ČCE; Městská knihovna Tábor; Městská
knihovna Jindřichův Hradec; RC Radost, Tábor; SPŠK, Bechyně; KPMG
CZ; Divadlo Na Zábradlí; Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor
a mnoho lidí z celé České republiky, kteří Rolničce věnovali Slovenské
koruny.
Za Rolničku, Mgr. Eva Janatová, www.rolnicka.cz

Týden žen na Hluboké
Skoro to v zářijovém Zpravodaji vypadá, že si na Hluboké všímáme hlavně žen a že se tu ženám výjimečně dobře žije. Shodou okolností jsem pár
účastnic Týdne žen potkala, aniž by tušily, že mám s Hlubokou cokoli společného – takže jejich chvála a těšení se na příští rok byla zcela spontánní
a chlubily se svými zážitky bez postranních úmyslů. A jestliže se na Hluboké vede dobře ženám, myslím, že o to líp se tady pak cítí muži... pozn. red.

Rozhovor s hercem Jiřím Mádlem
Jirko, mohl bys čtenářům říci, proč ses zapojil do projektu »Evropský
týden sportu a relaxace žen«?
Hlavním důvodem je, že jedním z hlavních organizátorů je můj brácha
a poprosil mě, jestli bych se nestal jedním z patronů a taky určitě proto,
že ten projekt je opravdu unikátní, neznám nic podobnýho, co by se
organizovalo. Lidi, kteří se zabývají takovými akcemi, nic podobnýho
neznali. Přišlo mi dobrý do
toho jít.
Slyšel jsi nějaké ohlasy na
tuto akci m ezi svým i
hereckými kolegy?
Většinou jsem to slyšel od lidí,
kteří slíbili účast, od mých
k a m a r ád ů , kt e r é j s e m
přemluvil, ať dorazí. Ti se mě
na to hodně ptali.
Ale pak i něco málo, co
někdo slyšel od nich, pomalu,
ale jistě se ta informace
rozlejzá.
Myslíš si, že když tato akce
bude úspěšná a bude se konat
i příští rok, že se do ní zapojí
více celebrit? Ono to tak vždycky je, když se akce povede, jako jsme to
měli s fotbalovou exhibicí, pak ten další rok je větší důvěra. Myslím, že
příští rok bude o něco jednodušší sem ty lidi dostat.
Včera ses zúčastnil zahajovací »Welcome party«. Jak se ti tato akce
líbila? Akce se mi líbila velmi, měl jsem výbornej úvod, kdo tam byl, ten
ví... Nemohlo to být lepší. Šli jsme i relativně brzo spát.
Co se ti líbilo nejvíc? Slyšela jsem, že sis vyzkoušel i skákání na
trampolíně. Ano, ale to je zatím jediný, zkusil jsem to tak kolem půlnoci.
Týden žen nabízí širokou paletu sportů, masáže i různé přednášky.
Zkusil jsi již něco?
Kromě trampolíny ještě nic, ale právě teď
směřuju s dětma do zoologický zahrady a pak
zkusím masáž, na to se těším.
Všichni víme, že jsi velice pracovně vytížený.
Mohl bys čtenářům přiblížit, na čem teď
pracuješ?
Teď máme nějaký dokončovací práce na filmu
Ulovit miliardáře režiséra Tomáše Vorla, ale
hlavně teď točím s Hynkem Bočanem televizní
pohádkový film Zlatý oči.
Opět to bude role prince? Ne. Princ, ne. To si
myslím, že si dám na chvilku pauzu. Je to čert,
takovej neklasickej. Nemám rád klasický
pohádky. Těch pohádek se u nás dělá hrozně
moc a já jsem si vybral dvě takový neklasický.
Pohádka je nejpohodovější natáčení, všechno je
tam daný a člověk si herecky může dovolit
téměř cokoliv.
A další projekty, kromě natáčení pohádky?
Tak jsou nějaký, ale nemá moc cenu o tom
zatím mluvit.
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Nedávno jsi získal bakalářský titul, budeš ve studiu pokračovat nebo
máš jiné plány? Chtěl bych ve studiu pokračovat, ale myslím si, že si dám
rok pauzu. Jsem přijatý na magistra, ale uvidím, ještě si to musím
promyslet. Myslím si, že bych chtěl poprvé od mých šesti let být rok bez
školy a vyzkoušet něco novýho.
Je léto, čas prázdnin a volna. Plánuješ nějakou dovolenou?
Určitě. Pojedeme s bráchou do Itálie, to si slibujeme už dlouho. A pak
chci ještě jednou do Itálie, na jazykovej kurz do Benátek na dva tejdny.
Italštinu? Italštinu.
Vím, že jsi byl i na studijním pobytu v Americe. Jaké jazyky
ovládáš? Angličtinu, němčinu a teď poslední rok a půl dělám tu
italštinu.
Děkuji za rozhovor! Hana Duroňová
– Manažerka Press centra Týden žen
Foto ze ZOO Ohrada, kde byl Jirka Mádla s miniškoličkou
dětí účastnic ETZ

Rozhovory s manažery ETZ
Od 6. 7. do 12. 7. 2009 se v malebném prostředí Hluboké nad
Vltavou a okolí uskutečnila ojedinělá sportovně – relaxačně –
kulturní akce, na jejíž přípravě, realizaci a průběhu se podílela
řada dobrovolníků.
Do početného organizačního týmu patří i slečna Petra
Vojnarová/ kulturní sekce/, pan Petr Požárek/ sportovní sekce/ a paní
Marie Ticháková/ zdravá výživa a zdravý životní styl/. Mgr. Hana
Duroňová, manažerka Press centra je požádala během vrcholících příprav
o rozhovor, který se týkal blížícího se »týdne pro ženy«.
Jak jste se dozvěděli o pořádání ETZ? Proč jste se rozhodli aktivně se
podílet na této akci? Petra: O pořádání ETZ jsem se dozvěděla od
obou jeho »duchovních otců«, Jana Pirgla a Davida Šťastného.
K organizačnímu týmu jsem se přidala, protože tuto akci považuji za
naprosto jedinečný projekt, který mě zajímá, přináší mi nové
zkušenosti a přátele.
Marie: O ETZ jsem se
dozvěděla od hlavního
manažera Davida
Šťastného, a protože
oblast zdravého
životního stylu je
vlastně náplň mé práce,
tak jsem souhlasila s
tím, že budu
spolupracovat. Taky
jsem mu chtěla pomoci
a být součástí týmu
nových
přátel.
Petr: Byl jsem do ní
zakomponován hlavním
manažerem Honzou
Mádlem, se kterým se
známe z mládí.
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Máte zkušenosti s projektem podobného druhu?
Petra: S žádným podobným projektem určeným výhradně ženám a v tak
velkém rozměru jsem se nikdy nesetkala. Jak už jsem řekla, jde o
jedinečný projekt.
Marie: Podílela jsem se během své profesní kariéry na mnoha akcích,
které se týkaly zdraví a zdravého životního stylu. ETZ je však rozsáhlejší,
hlavně pokud se týká doby pořádání.
Petr: Tato akce je ojedinělá díky své velikosti, ale pořádám také Steve
camp pro malé fotbalisty a Aktivity pro děti ze základních školách.
Jaká je vaše pracovní náplň během ETZ?
Petra: Během ETZ mám na starosti kulturní program a organizaci
mezinárodního softballového turnaje pro ženy, který je součástí celé akce.
Společně s naším IT odborníkem Radkem Bartuškou řešíme registrace,
rezervace a stravu účastnic.
Marie: Snažím se zorganizovat pestré akce v rámci »Zdravého životního
stylu.«
Petr: Věnuji se sportovním instruktorům a lektorům.
Kým je tvořen váš tým spolupracovníků?
Petra: Náš tým se skládá z dvou skupin. První skupinu tvoří členky
hlubockého softballového klubu, které mají na starosti organizaci
večerních programů a softbalového turnaje.
Druhá skupina je složena z několika hudebníků o.p.s. Ars Iuvenum. Tato
společnost pomáhá mladým hudebníkům s rozvojem jejich kariéry.
Marie: Mými spolupracovníky jsou kolegové ze Státního zdravotního
ústavu a studenti JČU – katedry výchovy ke zdraví.
Petr: Spolupracuji se slečnou Janou Štěchovou a Jiřím Rosenfeldrem,
který mi zprostředkovává instruktory z fitness centra Factory Pro.
Jak dlouho se již připravujete na tuto akci? Je vše hotovo?
Petra: Na přípravě ETZ pracuji společně s celým týmem již od letošní
zimy. Momentálně připravujeme detailní harmonogramy večerních party
akcí.
Marie: Od té doby, co jsem slíbila pomoc, se snažím aktivně pracovat
a skloubit tuto akci s vlastní pracovní činností v zaměstnání a mými
dalšími aktivitami. A pokud se týká otázky, zda je vše hotovo? Tak to asi
nikdy není, je stále co vylepšovat a co řešit. Ale to mne právě baví.
Petr: Přípravy probíhají od března a v dnešních dnech vrcholí.

Lanové centrum na Hluboké
Sportovně relaxační areál hlubokého baseballového oddílu Sokola
Hluboká nad Vltavou se opět rozšiřuje. Novinkou celého komplexu bude
zbrusu nové lanové centrum, které bude otevřeno v sobotu 3. října od
13.00 hodin.
Lanové centrum se bude skládat z 19 lanových překážek a 50 m dlouhé
lanovky. Všechny překážky budou umístěny v 9 m výšky, kde si příznivci
adrenalinu budou moci vyzkoušet své schopnosti. Vstup bude i pro děti
od 140 cm výšky. Celé lanové centrum bude rozprostřeno mezi 23
dřevěnými sloupy, které dodaly a podpořily tak tento jedinečný projekt
v Hluboké nad Vltavou Lesy ČR, Lesy a.s. a lesy města Hluboká nad
Vltavou. Krásné smrky dosahují výšky cca 13m o průměru kmene 40cm.
Návštěvníci si budou moci lanové aktivity vyzkoušet pod vedením
oficiálně zaškolených instruktorů.
Celá výstavba je samozřejmě finančně velice náročná a bez podpory
dalších subjektů (betonárka Candrmrk, betonárka Mane, město Hluboká
n. Vlt., Lesy ČR, Lesy a.s.) by se nemohla uskutečnit. Projekt je finančně
podpořen Jihočeským krajem z grantového programu Zážitková turistika.
Na všechny věrné i nové návštěvníky našeho opět o něco vylepšeného
Sportovně relaxačního areálu se budeme těšit v nově otevřeném lanovém
centru!
Petra Vojnarová, Baseball Hluboká

Poděkování hasičům
Baseball & Softball Club Hluboká nad Vltavou děkuje hasičským sborům
z Bavorovic a Hluboké za obětavou pomoc v období přívalových dešťů.
Bez jejich zásahu by nebylo možné zrealizovat žádné celorepublikové
turnaje či soutěžní zápasy našeho klubu. Ještě jednou děkujeme a srdečně
zveme všechny hasiče na podzimní část domácích zápasů Českomoravské
baseballové ligy.

Jak byste několika slovy charakterizovali ETZ?
Petra: Jedinečný projekt určený všem ženám, v každém věku a s různými
zájmy.
Marie: Léto začíná na Hluboké – super akce pro ženy každého věku.
Petr: Všestranná akce pro něžné pohlaví.
Doporučili jste tento týden plný sportu a dalších aktivit svým blízkým a
kamarádům? Proč?
Petra: Účast na ETZ jsem samozřejmě doporučila všem známým
a kamarádům, protože věřím, že se akce povede a bude se líbit.
Marie: Doporučuji ETZ každý den, na každém kroku. Proč nezkusit něco
nového, co ještě v našem okolí nebylo. A proč? Kvůli novým setkáním
a novým zkušenostem.
Petr: Doporučil jsem ho nejdříve rodině, ta oslovila své známé a ti
pozvali své známé.
Vyzkoušíte si sami něco »na vlastní kůži«?
Petra: Ráda bych si vyzkoušela nějaké zajímavé sportovní aktivity, ale
samozřejmě se jako organizátor budu rozhodovat až podle aktuální
obsazenosti lekcí.
Marie: Jistě, k narozeninám jsem dostala super hole na Nordic walking,
tak se těším, co Petr Požárek pro mne – turistku – vymyslel.
Petr: Působím mezi instruktory, takže budu v centru dění.
Na co se nejvíce těšíte?
Petra: Mým největším přáním je vidět co nejvíce spokojených,
překvapených a usměvavých žen, slečen a dětí.
Marie: Až bude každý den večer a řeknu si, že všechno klaplo a účastníci
i mí pořadatelé a kolegové byli spokojeni.
Petr: Na večerní společenské programy a tři večerní párty.
Je něco, z čeho máte trochu obavy?
Petra: Vzhledem k většině našich outdoorových aktivit se nejvíce bojím
přírodních zákonů, především potom počasí.
Marie: Hlavně z počasí. To doufám, že se vydaří.
Petr: Z jediného – počasí.
www. hluboka.cz
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Jak si ušít anděla...?
Pokud si pod pojmem »dovolená« představujete povalování u sladké nebo
slané vody, dobré jídlo a pití a nákupy suvenýrů – asi budete
následujícím sdělením překvapeni!
Existují totiž ženy, které týden volna obětují tomu, aby se zdokonalily
v ručních pracích! Leckterý manžel nad vidinou takové ženušky zajásá!
A já potvrzuji, že se to vskutku děje a že frekventantky semináře pod
vedením všeumělky Ludmily Dominové z Hluboké, nejsou vůbec žádné
vymyšlené postavy, nýbrž zgruntu opravdové a sympatické ženské...
A tahle letní setkání se pořádají od roku 1997,
tedy už 12 rok...
Co nám paní Ludmila Dominová, která se
může pyšnit titulem Nositel tradice lidových
řemesel Ministerstva kultury ČR za rok 2008,
prozradila:
Téma, kterému se věnujeme, vymýšlím pro
každý rok jiné. Letos jsme se zaměřily na
lidovou hračku, v našem případě šitou textilní
hračku. Začaly jsme marionetou klauna. Loutku
někdo zvládl ušít za den, někdo za dva, někdo
ji ještě v průběhu týdne došívá... A loutka je to
úžasná, každý klaun je jiný, i když je šitý podle
stejného návrhu a střihu. Tak máme ušitých
různých 14 klaunů, protože každá z nás ho
pojala jinak, pusu výš, níž, nakřivo, smutného,
veselého, zamyšleného... Úžasný pocit byl, když první večer byli hotoví
první dva klauni a toho jednoho si šťastná majitelka vzala do náručí
a přitulila se k němu, pomazlila si ho, to byl krásný pocit pro všechny...
Pak jsme šily anděla, což je vlastně panenka s křídly. Aplikaci motýla
jsme si udělaly a vyzkoušely různé drobnosti – třeba textilní šperky. Přišla
za námi paní Poláková, povídala nám o přírodním šperku. Já přinesla na
ukázku korále, které se nosily ke kroji, jsou z kuchyňského koření –
hřebíčku. A nejen korále se v tehdejších časech dělaly, ale třeba nevěsta
měla hřebíčkovou korunku na hlavě, muselo to krásně vonět... Pokud dřív
si mužští k ženám tolik nedovolovali, tak aspoň měli záminku, aby mohli
k ženě – trochu zblízka – přivonět...
V úterý přijela další kamarádka z Tábora a protože je
fotografka, tak předvedla minivýstavu fotografií, četly se
k tomu verše, krásné, tyhle verše jsem použila už jednou
jako součást k jedné výstavě. A poslední páteční dopoledne
jsme šily ducha svatého – holubičku – a teď odpoledne si
právě šijeme další textilní hračku – malého pejska.
Abychom měly změnu, vydaly jsme se v týdnu na půldenní
návštěvu do sklárny u Hrdějovic a každá jsme si vyfoukla
skleněnou kouli...
Kolik času denně jste věnovaly ručním pracem?
Hodně!! Denně od rána od devíti hodin a některé dámy
končí tak v 11 večer... Pro nás je to skvělá relaxace –
ozývají se přítomné pilné včelky. Onehdy nás pan domácí
(hoteliér) poslal spát, že už ani v restauraci na baru nikdo
není, zatímco my stále pracujeme... je to tak, ani opilci
nevydrží tolik, co my.
To k vám pořád jezdí stejné frekventantky rukodělných seminářů?
Pořád se chtějí zdokonalovat ? Ano, setkáváme se pořád ve stejném
složení, za těch 12 let se okruh lidí, který se kolem mě nashromáždil,
strašně zvětšil, takže jsme se musely rozdělit na dvě skupiny. Ta jedna se
osamostatnila a už si jede podle svého plánu, setkávají se v Týně nad
Vltavou – a my jsme zůstaly na Hluboké, v létě se scházíme na Barborce.
Jsme tu podruhé a už jsme si objednali třetí pobyt, protože je to tady moc
příjemné, vycházejí nám ve všem vstříc a strašně hodný jsou na nás, celý
týden nás nikdo neruší, a my, doufám, taky nikoho nerušíme. Aspoň si
nikdo nestěžoval.
Když se některá z nás chce svlažit, jde se vykoupat do bazénu. Některé
tady přespávají, přijela děvčata až z Lysé nad Labem, Prahy, Nových
Hradů... Máme k dispozici jeden bungalov, někdo pokoj přímo v hotelu
a budějovická děvčata dojíždějí. Rády by další zájemkyně přibyly do
kroužku, ale nejde to, je nás tak akorát, takže zůstáváme uzavřená
společnost, vysvětluje paní Dominová.
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Čeká se, až někdo uvolní místo... Holky, aby tak některou někdo
nezamordoval, aby se sem dostal... vtipkuje kdosi.
A co muži? Ne, ne, ne! Mužům vstup zakázán. Přišel si pro nás sklář, ale
radši počkal ve dveřích, sem mužská noha za ten týden nevstoupila.
V albu hotových výrobků paní Ludmily Dominové prohlížím nádherné
ruční práce. Krásná taška s plastickými kvítečky (říká se jim jojo),
neuvěřitelně pracné a dokonale vypracované patchworkové deky,
polštáře, šité panenky s velikostí
postavičky 12 cm...
Budu mít příští rok v Týně nad Vltavou
výstavu nazvanou Panenky z košíku, říká
Ludmila. S Honzou Smrtů, který předvede
své košíky a já svoje panenky. Jak ty
vlastnoručně vyrobené, tak starožitné
z mojí sbírky, dřevěné, hadráčky i panenky
s porcelánovými hlavičkami.
Panenky, které Ludmila vlastnoručně šije
třeba jako dárky kamarádkám, většinou
vystihují povahu či řemeslo obdarovaného.
Jinak má také ušité postavičky z Betléma,
Ježíška i andělíčky a svatou rodinu, různé
řemeslníky, také třeba celou rodinu z
Velešína konce 19. století, kompletně
oblečenou do doudlebského kroje. A to ve
verzi krojů letního a zimního, panáčci blaťáci mají na sobě dokonce
originální látky. Mezi ušitými panenkami nechybí ani Pipi Dlouhá
punčocha a jiné nesmrtelné postavičky. V její sbírce také najdete i ruské
panenky, japonské, trola z Finska, šitého panáčka z roku 1945, všechno
originální hračky z různých koutů světa.
Možná netušíte, že dnes si můžete přivézt a koupit střihy na panenky
podle návrhu italské výtvarnice, nebo návrh na panenku až z Austrálie.
Střihy jsou pak drahé úměrně věhlasu výtvarníka, který je navrhl.
Pokud si myslíte, že zdejší dámy dělají ruční práce jen pro sebe a čančají
si své domácnosti svými výtvory, jste daleko od pravdy.
Pro Nadaci Terezy Maxové paní Dominová v kruhu
dalších spřízněných patchworkářek věnovala ušitou
deku. (Loňská akce pod názvem »Deky pro radost«
byla zaměřena na šití dek pro maminky z pěstounských
rodin, předloni se šily dětské deky... pro letošek byly v
plánu deky pro seniory.)
Ve společném šití pro dobrý účel rozhodně stojí zato
pokračovat a tyhle dámy to mají v plánu...
Ludmilo, vy jste přímo studna inspirace...
Seminář připravuji průběžně celý rok, dávám
dohromady nápady, které potkám, a vypočtu, kolik času
na to asi budeme potřebovat. Když já nějakou věc
udělám za hodinu, tak děvčata ji za půl dne taky ušijí,
usmívá se paní Dominová.
Páni, nepanuje tady nějaký teror? Neznámkujete,
nedáváte tresty? Já bych určitě propadla z vyšívání...
Velký smích všech frekventantek letní rukodělné školičky. Zdá se, že
tělesné tresty zde nehrozí, na to je atmosféra příliš uvolněná.
Ani vysvědčení letos nemám napsané, pošlu ho poštou, směje se Ludmila.
Já spíš chválím, pochvalu zaslouží každá, která tady ten týden vydrží. Ale
vždyť je to úžasné, když se celý týden věnuješ tvoření a rodina ti do toho
nemluví. Je tu snad někdo, koho to nebaví?
Mě to baví! ozývají se hlasy. Kdepak, nikdo, koho to nebaví, tady není,
kdyby tu někdo takový byl, tak by utek´ míní jedna ze švadlenek.
Tyhle ženské jsou opravdu obdivuhodné bytosti a v teple uklidňující
oranžově a žlutě vymalované místnosti pod střechou hotýlku Barborka,
v prostoru, do kterého okny ze svahu nahlížejí stromy, panuje vřelá
atmosféra. Své výrobky si účastnice semináře odvážejí domů. (Jak
bychom vypadaly, kdybychom přijely domů s prázdnýma rukama?)
Většina z žen má při ruce vlastní album s výběrem fotografií svých
výtvorů a je opravdu na co se dívat a čím se inspirovat. Domů se vrátí
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plné nápadů a nabité energií a můžou tvořit dál. Šicí stroje si přivezly
s sebou a z dovolené se vrací s rozpíchanými prstíky. A přitom všechny
vypadají spokojeně a ponocování ani přemíra práce na nich není vidět,
dobíjejí se vzájemně...
Většina z účastnic jsou profesí učitelky nebo
zdravotnický personál. Paní učitelky, které pak své
zkušenosti využijí ve škole, rehabilitační sestřičky
z různých ústavů některé ušité věci používají jako
pomůcky, některé techniky zkouší i se svými svěřenci.
Další z nich šily panenky pro UNICEF, hračky se dají
koupit jako panenka s »rodným listem« konkrétního
dítěte, dozvíte se, jak je staré, jakou má barvu očí,
jméno... Když si koupíte panenku, jedno africké dítě
oočkují a výrobce panenky za každou pannu dostane od
adoptivních rodičů pohlednici, že za vaši panenku bylo
jednomu dítěti pomoženo.
Zatím jsem ušila tři panenky – říká Daniela. A to
znamená tři děti v Africe! To není málo. A přestože
Daniela dělá v bankovnictví – i když tvrdí, že peníze
potkává jen na papíře a nešustí jí v rukou – tohle je
opravdu jiné téma – možná je to vážně lepší nápad, než
si vyjet na zatraceně drahou dovolenou...!
Odcházely jsme a uvízly nám na sukních nitě a
ústřižky látek a podle téhle cestičky plné vytroušených nití byste do
pracovny pilných švadlenek našly cestu docela snadno.

Paní Dominová nosí na krku stříbrný šperk ve tvaru nůžtiček a náprstku,
takže příslušenství k cechu je naprosto jasné. A jako věrný doprovod s ní
i tady byla vnučka, která už taky umí vzít jehlu či háček do ruky a baví ji
to. Tak snad podědila i nadání a chuť do práce.
## Ludmila Dominová
se narodila ve Zlivi u Hluboké nad Vltavou.
Ručním pracím se věnuje od mládí a zvládla
množství textilních technik, jako je síťování,
krosienka, frivolitky, háčkování, pletení, šitá krajka,
paličkovaná krajka a výšivka. Léta pracuje v
Národopisném sdružení při Jihočeském muzeu v
Českých Budějovicích. Zajímá se také o výrobu a
rekonstrukci krojových oděvních součástí.
Dokázala se naučit mnoho zaniklých textilních
technologií, mezi nimi i způsob výšivky rybí
šupinou, která se uplatňovala na jihočeských
krojích a doplňcích.
Usilovným pátráním v literatuře i zpovídáním
pamětníků se jí podařilo nejenom celou technologii
zdokumentovat a rekonstruovat, ale shromáždit
řadu dokladů, včetně unikátního vzorníku tvarů
rybích šupin a způsobů jejich aplikace.
Svoje zkušenosti si Ludmila Dominová nenechává pro sebe, ale
pravidelně s nimi seznamuje zájemce o ruční práce.

Jak se vám líbil muzikál Romeo a Julie?
William Shakespeare, Zdeněk Barták, Eduard Krečmar, Zdeněk Pikl, Divadlo Hluboká,
hostující herci, režisér, Taneční divadlo Na tenkém ledě s choreografickým zpracováním od
Pavly Nýdlové a ztvárněním tanečních rolí Život a Smrt a veškerý technický ansámbl
předvedl v létě poctivé divadelní řemeslo. Premiérový večer byl předznamenán hustým
odpoledním lijákem, ve kterém se stavěla scéna i hlediště. Dramatické okamžiky se zkrátka
odehrávaly ještě před začátkem představení. Pravda je, že nakonec se nad zámeckým
nádvořím rozklenula bezdešťová noční obloha a představení mohlo začít... Po celé prázdniny
chodili na představení nejkrásnější divadelní tragédie diváci – a jejich dojmy jsme si
vypůjčili z webových stránek divadla. Hodiny zkoušek, nervozity, emoční vypětí a očekávání
bylo odměněno premiérovými ovacemi ve stoje, Zdeněk Pikl přiznal bezesné noci posledních
14 dnů, autoři, dirigent, režisér, herci, technici, diváci, ti všichni zažili uspokojení z
podařeného díla.
Premiérové, ještě teplé CD nahrávek písní pokřtili »naši hlubočtí« sportovci Karel
Poborský, Václav Prospal a pražský filmový režisér Filip Renč. A jak se cítili na
představeních diváci? Asi dobře, negativní ohlasy jsem nenašla... Tím líp. Hluboká si tak
může přidat další plusový bodík k letní nabídce koncertů, výstav, koupání a jiných letních
radostí...
 Dobrý den, 1. 8. jsme byli na představení
Romeo a Julie. Chtěla bych tímto všem
poděkovat za nádherný zážitek!! Bylo to něco
opravdu neuvěřitelného a nepopsatelného.
Vaše představení se mi opravdu velice líbilo!
Přeji všem, kteří se na tomto úžasném
představení podíleli, a hlavně účinkujícím,
hodně štěstí a doufám, že se ještě někdy bude
tento nádherný muzikál opakovat!!!!
S pozdravem Milena L.
 Chtěla jsem poděkovat všem, co se podíleli
na krásném muzikálu Romeo a Julie... byla jsem
na představení ve středu 19.8. s kamarádkou a
skoro celou naší rodinkou, byla to taková
nevýslovná nádhera, moc se nám to všem líbilo,
Romeo byl skvělý, Julie také, chůva v podání
p. Paškové byla tak krásně zahraná a zazpívaná,
no prostě všichni byli skvělí, nedokážu to ani
vyslovit jak to byl tak silný prožitek... nemám
slov... byli jsme i předloni na Jedné noci na
Karlštejně a také na to dodnes vzpomínáme ...
jsem moc ráda,že nám počasí přálo a mohli
jsme si ten krásný prožitek vychutnat až do
konce... Ilonka

www. hluboka.cz

 Dobrý den, děkuji za nádherný zážitek
z muzikálu Romeo a Julie. Na tomto
překrásném muzikálu jsme byli 9.srpna,
nádherné počasí, prostředí, ale krása
tohoto představení se nedá popsat!!!
Všem moc děkujeme!!!!
 Dobrý den, v loňském roce jsme
viděli o dovolené v Nových Hradech
Váš muzikál Jedna noc na Karlštejně,
který měl u naší rodiny ohromný úspěch.
CD s tímto muzikálem se stalo nejvíce
hraným CD u nás doma po celý rok a tak
jsme se moc těšili na Váš nový muzikál Romeo
a Julie. V pátek 14.8. jsme za Vámi přijeli na
zámek Hluboká nad Vltavou a stali se diváky
krásného představení. Jan Kopečný a Zuzana
Benešová příběh Romea a Julie zahráli tak
přesvědčivě, jakoby to byl jejich vlastní příběh.
Prostě nádhera! Krásná hudba, pěvecké výkony
a scény, ještě hezčí kostýmy, úžasný zážitek na
dlouhou dobu. To je náš dojem z tohoto
představení, do kterého jste opět všichni dali
kus svého srdce. Celému Vašemu týmu i za
tento muzikál patří náš velký obdiv a dík.
Přejeme Vám i do budoucna hodně úspěchů a

ještě mnoho nadšených diváků. Mějte se
všichni moc hezky, krásný den a ať se Vám
všechno daří!
 Na doporučánie stréca Hanáka zme došli na
tu velikú slávu, muzikál Romeo a Julie. Tož
bylo to fakt fajnové, moc zme sa bavili... moc
děkujeme...
 Dobrý den, vstupuji do nového týdne
s elánem a energií, kterou jste mi předali svým
krásným představením včera 9.8. na Hluboké.
Musím opravdu smeknout, protože něco tak
pěkného jsem opravdu nečekala, i když z
vyprávění kolegů, kteří již muzikál navštívili,
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jsem měla jistá očekávání. Velká pochvala
celému týmu, od režie, přes kostýmy, zvuk
a světla, která dokonale korespondovala s
nádvořím zámku. Jmenovitě musím
vyzdvihnout charismatickou roli otce Lorenza
v podání pana Chrta a velmi procítěnou chůvu
paní Zabilkové. Ač jsem žena, tak co se týká
hlavní dvojice, musím smeknout před slečnou
Benešovou, které jsem roli v jejím podání věřila
do posledního slůvka... Gratuluji. Jana
 Dobrý den, nerad bych se opakoval, ale
nemohu jinak, než opět vyjádřit hlubokou
poklonu a velký dík. Představení z 24.7. v nás
i přes nepřízeň počasí zanechalo tak silný
dojem, že jsme se rozhodli s mou sestrou
a rodiči Váš muzikál navštívit ještě jednou.
Rozhodnutí to bylo více než správné. Nejraději
bych řekl, že zážitek to byl neopakovatelný, ale
nemohu. Opět jste nám ukázali neskutečné dílo,
při kterém se člověku až tajil dech a přiznávám,
málem i slzu uronil.
Rád bych také velmi rád poděkoval
pořadatelům a zejména panu Zdeňku Piklovi za
velkou ochotu a pomoc. Moje sestra je
vozíčkářka a prostor nádvoří zámku
pochopitelně není úplně ideálně bezbariérový.
Avšak při obou představeních jste mojí sestře
zajistili krásné místo přímo u jeviště. Za to Vám
ještě jednou velmi děkujeme.
V neposlední řadě bych ještě rád poděkoval
Janu Kopečnému, který mne (a věřím, že nejen
mne), doslova ohromil. Jeho výkon byl úžasný
a v kombinaci s jeho vizáží si troufám říct až
nebezpečný.

Co říci závěrem... nezbývá nic jiného než
obrovské díky a doufám, věřím na shledanou.
Václav
 Dobrý den, včera 29.7.2009 jsem byl
divákem na muzikálu Romeo a Julie, na
nádvoří krásného zámku. Ohromující muzika,
krásné texty a hlavně úžasné pěvecké a
herecké výkony, všech zúčastněných. A tu mi
utkvěl v mysli jeden krátký okamžik, u
kterého jsem si uvědomil, že pan Werich měl
svého času pravdu, když tvrdil, že není malých
rolí, protože i ta nejmenší role Bratra Jana
byla zahrána s obrovským hereckým
nasazením. Bohužel už jsem se nestačil
podívat po skončení muzikálu, kdo z pánů
herců takto mistrovsky tuto roli ztvárnil,
protože tabule s informací o obsazení již byla
pryč. Tak prosím principála souboru nebo
produkci muzikálu, ať vyřídí tomuto Panu
Herci můj neskonalý obdiv, s jakým citlivým
přístupem se zhostil role Bratra Jana. Je to role
malá, ale klíčová.
Ještě jednou dík. Jakub
 Byť neumím se oháněti brkem, jako
Shakespeare, tu dovolte mi, vypsati se, ze
svých dojmů. Za včerejší představení(25.7.),
obrovská poklona a dík. Nejprve panu
Piklovi, za úžasnou smlouvu s Rákosníčkem.
Deset minut před zahájením vypnout déšť
a otevřít nad nádvořím oponu hvězdnému
nebi, to už vyžaduje opravdu vysokou
diplomacii. Dále k hvězdnému souboru.
Všichni jste společně vytvořili dílo, vskutku
světových parametrů. Smekám a hluboce se
klaním Vašemu Umění.
Nu a můj milovaný pár,
Zuzka s Lukášem?
Prosím, příště pouze s
lékařskou asistencí,neboť
takovýto atak na nervovou
soustavu, by leckdo
nemusel přežít ve zdraví.
Prostě, další stupeň
Vašich excelentních
uměleckých schopností.
Jen tak dál a výš. Jan
 Byla jsem na druhé
premiéře a bylo to něco
úžasného!!

Nemám slov, ten zážitek ani slovy nejde popsat,
bylo to prostě úžasnééé!! Všem Vám patří
velikánský obdiv! Děkuji za tak krásný večer,
který jsem díky Vám strávila!
 Viděla jsem generálku, premiéru a ještě se
chystám znova... pokaždé mě mrazilo,
neuvěřitelně silný zážitek. Moc děkuji, slovy se
to nedá vyjádřit.
 Jste opět úžasní! Stejně jako loni! :p :p :p
Děkuji za krásné zážitky.
 Vážení, přišel jsem, viděl jsem a zůstal jsem
ohromen. Muzikál Romeo a Julie se vám všem
moc povedl, především musím vyzvednout
výkon hlavních představitelů Romea a Julie
pana Randáka a slečny Benešové, pak určitě
režijní práci Davida Codyho a v neposlední
řadě odvahu Zdeňka Pikla do tohoto projektu
jít, protože je to o několik tříd těžší téma (a také
tak stravitelné) než byla Jedna noc na
Karlštejně. Nemohu ani usnout, jak jsem z toho
všeho unesen. Nezbývá mi než všem popřát:
plný tyjátr a pohodové počasí.
Pokud jste neshlédli ani jedno představení,
nezbývá, než počkat na další sezónu...
Anebo jen pro inspiraci se podívat na
www.romeoajulie-muzikal.cz
a aspoň trošku atmosféry najít ve fotografiích...

WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY
O prázdninách zahájil provoz významný neziskový
internetový projekt pro seniory v České republice. Na
adrese ww w .sedesatka.cz je u místěn
informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně
členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů.
Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům
zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník
může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat
redakci to, co jej zaujalo. »Společnost v Česku spojuje seniorský věk
s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve
zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled.
Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor
k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát
jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon,« vysvětluje Jan Vojvodík,
šéfredaktor webu Šedesátka.cz.
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Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil
seniorům jednoduché grafické i technické řešení webu.
Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila
aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje
a buduje společenské vztahy. »Regionální charakter
projektu vytváří prostor i pro města a obce, které
mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie
i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na
jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory,
zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času,
se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji
nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů,« dodává
šéfredaktor webu Jan Vojvodík. Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se
budete rádi vracet!
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Volejbal – soustředění žáků
Poslední prázdninový týden proběhlo soustředění nejmladších
hlubockých volejbalistů a volejbalistek pod vedením zkušeného
a dlouholetého trenéra pana Petra Kuncla, kterému asistovala
hráčka ženského B–týmu Zdeňka Chmelová. Každý tréninkový
den byl zasvěcen určité herní činnosti – horní a spodní odbití,
podání, pády, smeč, blok a na závěr byl uspořádán turnaj.
Trénovalo se na antukových kurtech u restaurace Kuki – Dvořák
a pro zvládnutí techniky pádu posloužily kurty na plážový
volejbal za baseballovými hřišti. Od poloviny září budou žáci
soutěžit v minivolejbalu (okresní přebor), ve kterém nabyté
znalosti a dovednosti jistě zúročí. Poděkování patří paní
Dvořákové a celé restauraci Kuki za vynikající obědy a také
rodičům, kteří své děti podporují ve sportu.
Pokud by měl někdo z rodičů nebo přátel volejbalu zájem
o trénování žáků, bude vítán v týmu.
Společné foto: Vojta Hrdý, Tomáš Smrčka, Gina Maria Guffanti,
Jarka Šimková, Adélka Heppnerová, Katka Kořanová, Katka
Bláhová, Hanka Šimková, Helča Hrdá, Lukášek Vácha, trenér Petr Kuncl
Za TJ Hluboká – oddíl volejbalu Zdeňka Chmelová

Volejbal ženy
Hlubocké ženy B zdárně zakončily jarní kolo soutěže OP1. Družstvo
sehrálo celkem šest zápasů a umístilo se na 2. místě tabulky. Na
tomtéž místě skončily i po podzimním kole a celkově tedy sezónu
uzavřely 2. místem, které je velkým úspěchem! V soutěži OP1 vítěz
postupuje do soutěže KP2, ale vítěz Spartak Trhové Sviny postup odmítl,
a proto byl postup nabídnut Hluboké. Po pečlivém zvážení situace
Hluboká postup do KP2 též odmítla, protože už tento podzim bude
oslabena o dvě důležité hráčky. Momentálně si všechny užívají volna
a dovolených nebo hrají plážový volejbal, který k horkým letním dnům
neodmyslitelně patří. V polovině srpna opět začnou trénovat na antuce,
aby podzimní kolo soutěže nastartovaly stejně dobře, jako v loňském roce.
Soutěže se zúčastnily tyto hráčky hrající na následujících postech:
náhra: Kamča Sedlická, Marcy Hošková, Miluška Krátká
smeč: Štěpánka Nedvědová, Monča Čutková, Janča Wertigová
blok: Verča Koudelková, Marťa Jedličková (hostující z žen A,ale bohužel
už jen tento podzim), Martina Čejdíková, Valča Chromá, Zdeňka
Chmelová.
Ač se zdá, že je hráček dostatek, díky pracovním povinnostem a studiu
bylo někdy těžké dát na zápas dohromady základní šestku, o to víc je
může těšit jejich umístění. Všem hráčkám patří velké poděkování!
Za oddíl napsaly Marcy a Štěpa
Konečná tabulka OP 1 ženy
1. TJ Spartak Trhové Sviny A
2. TJ Hluboká nad Vltavou B
3. TJ Jiskra Týn nad Vltavou

4. TJ Slavoj České Budějovice A
5. SK Pedagog České Budějovice B
6. TJ Dubné A
7. SK Hlincovka B

Mezinárodní hry přátelství 2009
17. – 19. července uspořádal Baseball and Softball Club Sokola Hluboká
nad Vltavou další ročník turnaje, pro který se již vžil název Hry přátelství.
Tento ročník byl vskutku mezinárodní, protože se ho účastnily i týmy
z Maďarska a Chorvatska. Dalšími účastníky byly extraligové týmy
Tempo Praha, Domažlice Wolfs a pořádající Sokol Hluboká.
V základní části se odehrálo celkem 10 zápasů systémem každý
s každým. Vítězem turnaje se stal chorvatský tým Vindia.
Výsledky: 1. Vindia Chorvatsko 2. Tempo Praha 3. Cardinals Hluboká
4. Erd Maďarsko 5. Domažlice Mix. Věřme, že se letos podařilo úspěšně
navázat na tradici mezinárodních mužských turnajů, které se na Hluboké
konají s přestávkami již od roku 1996.
Radek Drmota

Turnaj v Itálii
Příjemný prodloužený baseballový víkend si užili obyvatelé poklidného
severoitalského městečka Castions delle Mura mezi 10. – 12.červencem.
Místní klub zorganizoval již 18. ročník mládežnického turnaje Memoriál
Federico Zuttion. Souběžně probíhaly turnaje starších kadetů, žáků
a žaček za účasti celkem 17 týmů. Italští pořadatelé opět ukázali svou
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nekonečnou obětavost,
vstřícnost
a
pohostinnost a tak se
všichni účastníci mohli
plně soustředit na co
nejlepší hru a
výsledky.
Také letos patřily
mezi zúčastněné týmy
Sokol Hluboká (st.
kadeti a žáci) a Wolfs
Domažlice (žáci).
Nejlepších výsledků
dosáhl žákovský tým
Hluboké, který si
připsal 2 výhry a 2
prohry a skončil na
5. místě. Tým byl
složen z hráčů Hluboké
(Katka Měšťanová, Jirka Mlsek, David Martínek, Lukáš Kouřil, Tomáš
Duroň, Filip Hošna a Martin Baloun), Zlivi (Jirka Císař a Dan
Borský) a Sp. Poříčí (Karolína a Pavel Šrámkovi). Ve skupině
Hluboká prohrála s New Panthers 8:12 a Butriem Dragons 3:8, poté
porazila 2x Domažlice 12:11 a 10:6. Hlubočtí žáci nepropadli v
žádném zápase, drželi poměrně vyrovnaný průběh s favority s
Panthers a nejlepší výkon si nechali na poslední zápas s
Domažlicemi, kdy měli celý zápas pod kontrolou. Žáci se pyšnili chutí
pálit, kvalitním nadhozem a radostí ze hry. Předvedenou hrou nejvíce
vynikl nejužitečnější hráč týmu Lukáš Kouřil (vnitřní polař, nadhazovač,
na pálce 3 z 8, 6 bodů, 4 RBI), nejlepší pálkař týmu David Martínek
(catcher) – 5 z 8, 6 bodů, 2 RBI a nejlepší nadhazovač týmu Pavel
Šrámek (nadhazovač, zadní polař) – 2 vítězství. Pavel Šrámek získal také
trofej pro Nejlepšího nadhazovače celého turnaje.
Vítězem turnaje žáků se stala domácí Europa Baseball.
Žáci Domažlic odehráli také 4 utkání, bohužel i přes nadějné začátky
ani jeden zápas nevyhráli. Ukázali, ale slušný pokrok ve srovnání s
loňským létem. Nadhazovač Michal Štefek patřil k těm nejrychlejším na
turnaji. Na pálce se dařilo Janu Vejvodovi. Domažlice obsadili konečné
6. místo.
Kadeti Hluboké měli nejmladší tým ze všech účastníků kadetského
turnaje. Družstvo bylo složeno z kadetů a ml. kadetů Hluboké (Michal
Soukup, David Lukáš, Vojta Velecký, David Smetana, Martin Mužík,
Jarda Duroň a Albert Schandl), Sp.Poříčí (Kryštof Novák, Matěj Linhart,
Jan Kuneš a Aleš Vyskočil), Zlivi (Lukáš Račman) a Domažlic (Petr
Škorňák). Kadeti měli na to porazit všechny své soupeře, největší slabinou
však byla nevyrovnanost a nesoudržnost hráčského kádru. Ta ovlivnila
zejména slabý útok. Po výsledcích 3:7 s domácí Europou, 2:4 s
Bolzanem, 5:7 a 3:7 s Union Picena skončili na 6. místě. Z hlubockých
hráčů podal kvalitní výkon na pálce Michal Soukup, na nadh. kopci si své
odházeli David Lukáš a Vojta Velecký, z mladších kadetů pálkařsky
obstáli Martin Mužík a David Smetana. Pohár za 1. místo si odvezli
kadeti z Colecchia.
Žáci a kadeti kromě hraní baseballu využili také pátečního volnějšího
programu k návštěvě přímořského letoviska Grado, kde si dali italskou
zmrzlinu a vykoupali se v moři.
V sobotu a v neděli trávili volný čas povětšinou dalším tréninkem,
zejména nadhazováním, sledováním jiných zápasů anebo válkou všichni
proti trenérů s různými druhy míčů v tělocvičně. V italském parnu bylo
také důležité dodržovat pitný režim. Příkaz vypít alespoň 2,5 litru za den,
»dodržel nejlépe« Jirka Císař, který toto množství měl vypito již po obědě,
kdy hrdě hlásil, že vypil 2,5 litru Sprite.
Největším silákem mezi našimi se ukázal nejmladší Filip Hošna, který
dokázal při rozpalování zlomit na dvě stejně dlouhé části kovovou pálku
zn. Nike. Nutno dodat, že již předtím byla naprasklá.
Výlet a turnaj v Itálii se opět vydařil, žáci a kadeti ukázali, že leccos již
umí, ale na Italy to stále nestačí. O kvalitní vedení týmů se starali: Pepa
Novák, Jarda Duroň, Tomáš Strádal a Michal Malý – vřelý dík za ne vždy
jednoduchou práci.
Radek Drmota
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Softballový turnaj
Hluboká Baseball and Softball Club TJ Sokol Hluboká nad Vltavou
uspořádal 10. – 12. 7. po delší přestávce opět softballový turnaj žen!
Turnaj byl součástí projektu České Budějovice – město sportu 2009 –
2010 , který probíhal v areálu 11. 7. 2009.
Turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů. Roli favorita potvrdil pražský tým
Řepy a turnaj vyhrál ve finálovém zápasu 13:3 proti týmu Ledenic. Mladý
ledenický tým část finálového zápasu proti pražskému týmu i vyhrával,
nicméně nestabilní výkon v několika směnách znamenal konec žraločích
nadějí. Nejlepší pálkařkou byla vyhlášena Sybille Zak (Deggendorf)
a nejlepší nadhazovačkou byla zvolena Michaela Egnerová (Ledenice).
Výsledky: 1. Řepy 2. Ledenice 3. Kostelec 4. Deggendorf 5. Hluboká
6. Angels
Michal Pirgl

Little League
Baseball & Softball Club Sokola Hluboká nad Vltavou získal
pořadatelství kvalifikace Little League, jejíž vítěz pojede bojovat do
polského Kutna o účast ve finále v USA.
V základní části se utkala družstva složená z oblastních výběrů – Praha,
Jižní Moravy, Severní Moravy Jihozápadních Čech.
Nepříznivé počasí turnaji nepřálo již předem. Organizátoři vynaložili
veškeré úsilí, aby po deštivém týdnu připravili hřiště na víkend, stačila ale
jedna sobotní odpolední přeháňka a veškerou práci odnesla voda. Bylo
proto přistoupeno ke zkrácenému systému zápasů, odehrála se pouze tři
utkání.
Sobotní zápas mezi výběrem Jihozápadních Čech a Jižní Moravy
skončil po odehraných 47. minutách výsledkem 0:11, kdy hráči byli
nuceni ukončit zápas z důvodu přívalového deště. Jižní Morava se tak
stala prvním jasným finalistou. O druhém finalistovi rozhodl první nedělní
zápas, hraný již na fotbalovém hřišti s umělým trávníkem, který byl bez
jediné kapky, což se o baseballovém hřišti říci nedalo. Souvislá 40 cm
vrstva vody organizátorům sebrala veškeré naděje na vysušení hřiště.
Zápas Severní Morava vs. Praha skončil 7:2 a po 15 minutách vítězové
opět běželi do pole, do finálového souboje s Jižní Moravou.
Při sledování moravského derby snad nikdo nelitoval, že přijel a útrapy
počasí vydržel. I přes celkem jasný výsledek 10:0 pro výběr z jihu, šlo
o výborný zápas s mnoha krásnými situacemi.
Rovněž v individuálních cenách bodovali zástupci moravských
družstev. Cenu MVP (nejužitečnější hráč utkání) získal Ondřej Satoria
(SMOP), nejlepší pálkařem byl vyhlášen Adam Jarolím (JMOP)
a nejlepším nadhazovačem Martin Červinka (JMOP).
Nyní nezbývá než držet palce vítězům při bojích o postup do velkého
finále v USA, do kterého se musí probojovat v kvalifikačním turnaji
v polském Kutnu. Velký dík si zaslouží všichni organizátoři, kteří mohli
jen odevzdaně sledovat, jak jejich celotýdenní úsilí zaplavuje voda
a hlavně fotbalový klub TJ Hluboká bez jejichž ochoty a půjčeného hřiště
by se zbytek turnaje zřejmě ani nekonal.
František Přibyl, ČBA

Koncert Beatles Revival
V pátek 7. 8. se v rámci 14. ročníku Hudebního festivalu na zámcích
Hluboká uskutečnil ve Sportovně relaxačním areál hlubockého Sokola
koncert skupiny Beatles Revival!! Hostem večera byla taneční kapela
Globus. The Beatles Revival vystoupili na hlubockém Hudebním festivalu
poprvé. Skupina pochází z Kladna a byla založena v roce 1996. Během
večera mohli diváci uslyšet nejen úžasnou hudbu, ale zažili také
světelnou show. Kapela patří v současné době k nejlepším evropským
revivalovým skupinám.
Vstupné bylo dobrovolné. Během večera se pro všechny příznivce
dobré hudby připravovaly také dobré klobásky, pivo a další dobroty
z baseballové klubové restaurace. Petra Vojnarová, Baseball Hluboká

Světový baseball na evropském kontinentu – Praha
9. – 12. 9. 2009 Česká republika – Austrálie – Tchaj-wan – Mexiko
Letošní Mistrovství světa se bude konat v pražském baseballovém areálu
Eagles Praha v Krči. Všechny podstatné informace o MS včetně rozpisu
jednotlivých zápasů najdete na http://wc2009.baseball.cz/ nebo na
internetových stránkách ČBA http://www.baseball.cz/. Lístky je možné
si zakoupit na pobočkách TicketPro či přes internetnahttp:
//www.ticketpro.cz /jnp/sport/ostatni/178826-baseball-wc-09- cze
www. hluboka.cz

-vs-australia.html. Vstupenky na středu a čtvrtek se dají pořídit za 150,Kč na jeden zápas, VIP místa za 400,- Kč. V pátek a v sobotu už si diváci
budou muset trochu připlatit, vstupenka bude stát 190,- Kč, VIP 490,- Kč.
Pokud budete mít vy, jako hráči, trenéři či přátelé klubu zájem o
hromadn ý výlet na MS, kontaktujte mě na emailu
vojnarova@good-agency.cz nebo na telefonu 602 893 363. Pokud nás
bude více, pojedeme mikrobusem či autobusem. Pozvánka platí také pro
žákovské kategorie i rodiče!
Rozpis zápasů: # Středa 9. 9. 18:00 CZE:AUS # Čtvrtek 10. 9. 18:00
CTP:MEX # Pátek 11. 9. 13:00 AUS:CTP 18:00 MEX:CZE
Sobota 12. 9. 13:00 AUS:MEX 18:00 CZE:CTP
PS: první fanoušek z řad Hluboké je Lukáš Kouřil ... přidejte se do
hlubocké fanclubu a fanděte České republice !!!
Petra Vojnarová

Baseballové nábory
Hluboká Baseball & Softball Club TJ Sokol Hluboká nad Vltavou
doplňuje stavy svých týmů. Ambiciózní plán vedení klubu se letos
soustředí na základní i mateřské školy na Hluboké i v Českých
Budějovicích. Chceme žákům a dětem nabídnout kvalitní výuku baseballu
přímo u nich ve škole, a to pod vedením zkušených hráčů a trenérů.
Nejvíce se budeme soustředit na děti ve školkách a v první a druhé třídě
základní školy, ale pochopitelně jsou u nás v klubu vítáni všichni zájemci
od 5 do 15 let. Chceme pro děti vytvořit sportovní kroužky v družinách
jako součást odpoledních aktivit, kde získají základní baseballové
dovednosti a naučí se, jak hrát v týmu a spolupracovat.
Naším dlouhodobým cílem je ale šíření baseballu mezi širokou
veřejnost. Rádi bychom baseball představili jako zajímavý a v naší zemi
netradiční sport, který každému sportovci nabídne nové dovednosti
a hlavně opravdu promyšlenou zábavu. V mnoha městech v republice, kde
je baseball rozšířenější než v jižních Čechách, lidé ví, co je to baseball a
kde se hraje. Toho chceme dosáhnout i v našem regionu. Rozšiřování
hráčské základny o nové mladé členy pak už bude přirozeným důsledkem
naplnění tohoto záměru.
Také chceme pomoci začínajícím baseballovým klubům v okolí, jako
je například Zliv nebo Dříteň. Budeme je podporovat jak materiálně, tak
i předáváním našich tréninkových a organizačních zkušeností. Bude
skvělé hrát zanedlouho proti nim a poměřit vzájemně své síly.
Plně doufáme, že naše úsilí přinese ovoce a velmi se těšíme na budoucí
hráče, hráčky i diváky.
Více informací o baseballu najdete na našich domovských stránkách
www.baseball.hluboka.cz nebo na www.baseball.cz.
V případě zájmu kontaktujte Milana Maříka na milano.mp@seznam.cz
nebo 774 413 314.
Milan Mařík, Baseball Hluboká

Muži A - Podzimní část
Na Hluboké se už týdny trénuje, a to v rámci přípravy na podzimní část
baseballové soutěže. Trenér mužského A týmu baseballového hlubockého
klubu Radek Drmota připravil čtrnáctidenní tréninkový plán před prvním
podzimním zápasem, aby vyvedl hráče z letargie. Tréninky jsou společné
s juniory, aby se co nejlépe začlenili do týmu a rozšířili poněkud úzký
kádr mužů. Příprava spěje k napravení reputace hlubockého týmu, kterou
si pokazil v základní části. Velká škoda je mnoha zápasů prohraných o
bod. Tým měl na těsně prohrané zápasy smůlu, kvůli jedinému bodíku
přišel nejméně o pět zápasů. První zápasy se uskuteční již tento víkend,
a to v sobotu od 14:00 proti Jablonci a v neděli od 13:00 proti týmu
Nuclears z Třebíče. Obzvláště sobotní zápas bude pro domácí tým Sokola
Hluboká důležitou zkouškou natrénovaných dovedností. V základní části
se hlubockým proti Jablonci příliš nedařilo. Nedělní zápas nabídne
divákům kvalitní hru vyrovnaných soupeřů.
Podle slov kauče Radka Drmoty chtějí muži hrát především dobrý
baseball a dát do zápasů všechno úsilí a snahu. Jen tak bude šance na
vítězství, které však není primárním cílem, ale odměnou.
Podzimní část zahrnuje šest zápasů rozložených do čtyř víkendů, což bude
i pro hlubocké baseballové Sokoly docela záběr . První tři zápasy sehraje
Hluboká doma a na další jede do Prahy, Šumperka a Olomouce.
# 5.9. Hluboká vs Sabat Praha 14:00 # 13.9. Tempo B vs Hluboká 13:00
# 19.9. Cannibals Šumperk vs Hluboká 14:00 # 20.9. Skokani Olomouc
B vs Hluboká 13:00
Milan Mařík, Baseball Hluboká
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PANORAMA
Biograf
pátek 4. září – Home. Francie 2009.
Dokumentární. Ze shora se vydáme na cestu
kolem světa do těch nejúžasnějších, ale také
nejponičenějších krajin. Hrají: Glenn Close,
Yann Arthus-Bertrand, Jasques Gamblin.
Režie: Yann Arthus-Bertrand. Přístupný.
středa 9. září – Gran Torino. Projekce DVD.
USA 2009. Drama. Příběh válečného veterána
a jeho okolí, které se zdá být pro něj
nepochopitelné … Hrají: Clint Eastwood, Bee
Vang, Anhey Her, Christopher Carley. Režie:
Nick Schenk. Přístupný od 12 let – české
titulky.
pátek a sobota 11. a 12. září – Dobře placená
procházka. ČR 2009. Jazzová opera. Všechno
se ukázalo být jen pouhou iluzí... Hrají: Jiří
Suchý, Dáša Zázvůrková, Petr Stach, Petr Píša.
Režie: Miloš Forman. Přístupný .
pátek a sobota 18. a 19. září – Proroctví. USA
2009. Sci-fi/akční/mysteriozní. Odhalení
mrazivých tajemství podle souřadnic – nastává
boj s časem ... Hrají: Nicolas Mendelsohn, Lara
Robinson, Sally Anne Arnott. Režie: Alex
Proyas. Přístupný od 12 let – české titulky.
pátek a sobota 25. a 26. září – Krvavé
pobřeží. Čína 2009. Historický/ válečný/
dobrodružný. Příběh se odehrává v roce 208 v
Číně během vlády dynastie Han. Hrají: Tony
Leung, Chiu Wai, Takeshi Kaneshiro, Fengyi
Zhang . Režie: John Woo. Přístupný od 12 let
– české titulky.
Začátky představení v 18.00 hodin.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
středa 2. září – Pipi dlouhá punčocha.
Projekce DVD. Švédsko/SRN 1969. Rodinný.
Příběhy děvčátka se zrzavými vlasy podle knihy
Astrid Lindgrenové. V 18.00 hod. Hrají: Inger
Nilsson, Pär Sundberg, Maria Persson, Paul
Esser. Režie: Olle Hellbom. Český dabing!!
středa 16. září – Doba ledová 3. USA 2009.
Animovaná rodinná pohádka. Další příběh
Mannyho, Sida, Diega a Ellii – tentokrát ve
společnosti dinosaurů … V 18.00 hod. Režie:
Carlos Saldanha, Mike Thurmeier.
Český dabing!!!
středa 23. září – Doba ledová 2. – Obleva.
Projekce DVD. USA 2006. Animovaný. Další
příběh Mannyho, Sida, Diega …18.00 hod.
Režie: Carlos Saldanha. Český dabing!!
středa 30. září – Doba ledová 1. USA 2002.
Animovaný. Další příběh Mannyho, Sida,
Diega …18.00 hod. Režie: Carlos Saldanha,
Chris wedge. Český dabing!!

Komorní scéna
sobota 5. září – Hradišťan. Kostel sv. Jana
Nepomuckého. 20.00 hod. (Předprodej
vstupenek KC panorama, Infocentrum Hluboká
a Musicentrum ČB)

30. 5. – 1. 11. Michael Rittstein / Vlhkou
stopou (O vodu se dělím s hady )
Wortnerův dům AJG v Českých Budějovicích
3. 9. – 18. 10. Libuše a Jaromír Knotkovi /
výběr z celoživotní tvorby

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
stálá expozice: Nejstarší česká odborná škola
keramická v Bechyni, Mezinárodní keramická
sympozia
1. 8. – 30. 9. Anna Klimešová, Dalibor Worm,
Ivan Hostaša

VÝSTAVY

KONCERTY

středa 9. září – Cestujeme... po Dánsku nás
provede ing. Jitka Bezděková.
17.00 hod. Zasedací síň MÚ.

Hluboká
stálá expozice: Gotické umění / Malířství a
sochařství, České sochařství 20. století,
Flámské a holandské malířství 16.–18. století

Hluboká
53. Hudební léto Hluboká 2009
10. 9. / 20:00 Milan Zelenka
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