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h ÚVODNÍK h
Je hodnì lidí, s kterými se pøátelím, protože je ráda a èasto
potkávám na ulici, v obchodech, v kavárnách, v pøírodì, doma,
v práci, na poštì, v bance, v Èechách, v zahranièí, na této planetì...
Množí se mi žádosti od rùzných pøátel, abych s nimi sdílela
pøátelství na Facebook (ráda – pokud se mi podaøí do této sítì
obèas pøihlásit a zorientovat se ve vzkazech), se spoustou lidí si
mailuju (a to nìkteré asi pøi setkání na ulici ani nepoznávám),
s nìkterými lidmi pracovnì obchoduji už pøes dvacet let a znám je
jenom po telefonu. A nìkteøí lidé jsou známí mých známých a také
mì zdraví a také se na mì usmívají. A já se nìkdy zmatenì
usmívám i na ty, které neznám, nebo možná znám, protože jsou mi
povìdomí...
A pøesto, že s nìkterými lidmi z tìch všech okolo se potkávám už
spoustu let – poøád si se spoustou dobrých a sympatických lidí
vykám! Prostì ve mnì zhruba tak 30 let pøetrvává atavismus, že
jsem moc mladá, možná mladší než dotyèný, nízkého postavení,
nedostateènì zkušená, málo vlivná a nejsem tedy oprávnìna jako
PRVNÍ nabízet tykání! Bohužel se poslední dobou nepøíjemnì
èasto potvrzuje, že jsem starší než leckterý dotyèný a množina
mladších než jsem já se zvìtšuje a zvìtšuje! A když pak na
Hluboké na námìstí kouknu do koèárku, kde je zrovna èerstvì
narozený herecký synek Adámek – tak si úplnì krásnì navodím

maminkovské pocity, jaké jsem mìla, když se narodil mùj Adam
mnì – jenže – a to je na tom to divné, ono to prostì bylo pøed
dvaceti lety.
A tak poté, co s tìžko vylíèitelným nadšením zjišuji, že za rok
mi bude padesát, musím konstatovat, že sice možná nejsem
dostateènì zkušená ani oprávnìná, ale pøesto – alespoò pro ty
mladší – vyhlašuji veøejnì tuto výzvu:
Kdo chcete, pojïte si se mnou tykat!
Tato výzva nemá èasové omezení. Ty schopné virtuálního styku
prosím, aby mnì o skuteènosti, že si se mnou tykat chtìjí,
informovali na mail alenoviny @ volny.cz. Ti ostatní a mi to
øeknou do oèí. A ehm, pokud je tady nìkdo, kdo si se mnou chce
pøestat tykat, neøíkejte mi to, ale zaènìte mi vykat. Dìkuji všem!
A všem vám pøeji milosrdné podzimní vystøízlivìní ze dnù
plných slunce, už snìdených jahod a malin nezralých, politých
šlehaèkou, záøijových hub v lese, už usušených, klíšat, už
vytoèených, letních lásek, pomalu už zapomenutých (pokud bez
následkù), pro letošek už definitivní konec veèerních táborákù
a noèního vyøvávání s kytarou a komáøích kousancù... Tužky už
máte oøezané, doufám, penál v tašce, no, už i vy vysokoškoláci,
alou do školy! Zaènìte šetøit na zimní boty a tìšte se pomalu na
Ježíška. Ale až po volbách!

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

h ZPRÁVY Z RADNICE h

BLAHOPØÁNÍ:

M ìsto Hluboká nad Vltavou

Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci øíjnu oslaví významná výroèí
Rychetská Karolina
Èížková Božena
Kladrubská Jarmila
Èerný Vladimír
Boubal Jan
Brùha František
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Do dalších let pøejeme dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Bartáková Františka
Konášková M arie
Scháòková Klaudie
Bárta František
Burešová Simona
Novotný Adam
Šuleøová Ela
Dvoøák Dominik
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Opustili nás
Matìjèková Marie
Vlášek Václav
Tlaèil Jan

Hluboká
Hluboká
Hluboká

Podìkování za vzornou péèi, kterou vìnoval personál
Domova dùchodcù U zlatého kohouta
paní R. Hrádkové,
která zemøela 17. záøí 2010
za celou rodinu dìkuje paní Jana Hrádková, snacha, Praha
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slavnostnì pøedalo výtìžek veøejné sbírky
uspoøádané mìstem na pomoc postiženým letošními povodnìmi.
Mìsto rozhodlo pøedat výtìžek sbírky
ve výši 73 981 Kè rodinì pana Jiøího Jeøábka z Chrastavy.
Rodina pana Jeøábka pøišla o celý dùm, dílnu a její pøíbìh byl
nìkolikrát medializován jako symbol letošních povodní.
Pøedstavitelé Chrastavy pøedání penìz rodinì Jeøábkových
doporuèili.
Na základì pozvání strávila rodina
na Hluboké bezplatnì víkend v hotelu Podhrad a pøevzala
slavnostnì šek v sobotu 25. záøí ve 14 hodin
na námìstí v Hluboké nad Vltavou
Dopis z Chrastavy pro starostu mìsta, Tomáše Jirsu:
Vážený pane kolego, dìkuji Vám za upoøádání sbírky pro Chrastavu
a dìkuji všem obèanùm Hluboké, kteøí do ní pøispìli.
A rozhodnutí pro Jeøábkovi Vám chválím. A moc jste se mi, pane
kolego, líbil v trièku Chrastavy v reportáži TV Prima.
S pozdravem Michael Canov - starosta mìsta Chrastava
M oje omluva...
... Velmi se omlouvám za to, že jsem v minulém èísle Zpravodaje
popletla, co jsem mohla a nebyla to chyba tiskaøského šotka. Tak
napøíklad:
Ve spoleèenské kronice jsem nesprávnì uvedla jméno paní
Marie Škopková – to nosila za svobodna – místo Marie Prokešová.
Paní Køížovou jsem pøekøtila na Marii – a to je prosím køtìná
krásným èeským jménem Vìruška.
Chybovat je lidské, odpouštìt ještì lidštìjší, a tak doufám, že mi
bylo odpuštìno... Dìkuji
Alena Mitter
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Slavnosti vína oèima mìstské policie
Co se týká mìstské policie, letošní slavnosti vína probìhly absolutnì bez
problémù. Návštìvníkù bylo tak akorát, nikdo nedìlal výtržnosti, p. Píša
po organizaèní stránce zaøídil vše, co bylo nutné (vèetnì hezkého poèasí)
s dostateèným pøedstihem, p. Raus poskytl dopravní zaøízení a znaèení
nutné pro zábor parkovištì vèas a v dostateèném poètu, vìtšina øidièù
využila objízdnou trasu Zborovskou ulicí bez zbyteèných obstrukcí
a hluboètí obèané již tradiènì ochotnì uvolnili parkovištì na námìstí pro
stánky.
Všem výše uvedeným subjektùm patøí naše podìkování a do budoucna
se tìšíme, že stejnì uspokojivì budou probíhat i další podobné akce.

Strážníci mìstské policie se v minulých mìsících mimo pravidelné
hlídkové èinnosti a bìžného øešení pøestupkù
zabývali i tìmito událostmi:
5x využili služeb p. Kössla (odchyt psù, odvoz mrtvých koat)
23.7. zajišovali odvoz uhynulých ryb u Bavorovic
11.8. zjišovali výstražnou páskou díru po vyvráceném stromu
nacházející se tìsnì vedle silnice u kaplièky u ZOO
12.8. øešili skupinku mladistvých kvùli házení kamení z Vyhlídky
pod zámeckou zahradou
13.8. s PÈR zasahovali pøi rvaèce u DDC
18.8. usmìròovali provoz kvùli autonehodì u letní plovárny a poté
zjišovali majitele nezajištìné chatky
30.8. zjišovali majitele nalezené penìženky
5.9. øešili stížnost na pálení trávy a listí v Tøeboòské ulici
10.9. usmìròovali provoz na Masarykovì ulici
15.9. zajistili odvoz uhynulé labutì od Munického rybníka
18.9. zajišovali veøejný poøádek a dopravní uzavírku v prùbìhu
Slavností vína
Za MP Hluboká nad Vltavou, Mgr. Karel Hubinger

POZOR! Uzavírka mostu do 30.6.2011
Mosty pøes Mlýnský náhon a Vltavu na silnici II/146 budou
uzavøeny. Provizorní objízdná trasa vede od parkovištì v Hamru
do areálu pily v Zámostí. Ocelový most bude pouze s jedním
jízdním pruhem, doprava bude øízena semafory.
Vjezd nákladních vozù bude povolen pouze na výjimku, provoz
autobusù bude zachován. Trasa pro chodce povede od souèasné
køižovatky u mostu v Hamru, okolo Mlýnského náhonu
k ocelovému mostu, kde je vytvoøen chodník,
a pak okolo øeky do Vltavské ulice.
ing. Petr Smrèka, stavební úøad MÚ Hluboká nad Vltavou

Townshend International School
Mezinárodní škola v srdci Evropy
Skvìlý tip pro rodièe, kteøí chtìjí »více« pro své dìti.
Historie dokazuje, že
n ejlep ší vyn á lezy,
objevy a nápady jsou
takové, které byly
motivovány touhou
èlovìka uspokojit celé
lidstvo. Townshend
mezinárodní škola není
výjimkou. Od jejího
zrodu v roce 1992 mìla
tato nezisková škola
jediný cíl: umožnit
studentùm objevit své
nadání a svùj potenciál schopností v bezpeèném prostøedí a pomoci jim
stát se prospìšnými obyvateli svých mìst, svých zemí a celého svìta.
Odkdy provozujete základní školu?
Základní škola Townshend otevøela své dveøe v záøí 1996 dìtem rodin,
které se vrátily zpìt z emigrace a postupnì pøivítala další dìti z Hluboké
nad Vltavou a z Èeských Budìjovic. Jedineènou spoleènou
charakteristikou tìchto dìtí, jak to pozorují jejich rodièe, je schopnost
pøirozenì pøijmout anglický jazyk v dìtském vìku a vyniknout v i v jiných
oborech. Dìje se tak pøedevším na základì filozofie Townshendu – malé
tøídy a schopnost rùst a rozvíjet se v prostøedí, které umožòuje èinit
správná rozhodnutí, vybízí k tvoøivosti a k dokonalosti. Škola je založena
na britských osnovách, které vycházejí z rigorózního akademického
pøístupu, zároveò je podporován systém malých tøíd a individuální pøístup
uèitelù k jednotlivým žákùm. Po vyuèování se dìti mohou zapsat do
hodin hudby a tance. Na pozadí odlišných kultur, které se ve tøídách
setkávají, se dìti uèí stát se lepšími obèany svìta.
Od jakého vìku pøijímáte dìti do základní školy? Mateøská škola zaèíná
ve vìku ètyø let dítìte. Novì je v tomto roce otevøena Pre – Kindergarten
– pøípravná mateøská škola, která pøijímá dìti od dvou a pùl roku
a poskytne dìtem možnost akademické a sociální pøípravy na mateøskou
školu. Osnovy mateøské školy jsou založeny na kombinaci britského
a amerického zpùsobu výchovy a vzdìlávání s dùrazem na rùst a vývoj
celé osobnosti dítìte.
Není Townshend drahý? Soukromé školy nepobírají státní dotace a proto
musí být sobìstaèné. Existuje jedno staré pøísloví: »Pokud si myslíte, že
je vzdìlání drahé, zkuste nevìdomost«. Townshend mezinárodní škola se
snaží udržet své ceny pøijatelné a zároveò poskytuje rodièùm, prarodièùm
a pøátelùm pøíležitost podílet se na vzdìlání dítìte.
Bezplatné vzdìlání versus soukromé školství? Souèasná globalizace
a zároveò vzájemná závislost zemí Evropské Unie vyžaduje nabídnout
mezinárodní vzdìlávací programy v anglickém jazyce. Souèasné státní
školy nejsou vhodné pro takový vzdìlávací program a nemohou
nabídnout dìtem vše, co potøebují pro život ve sjednocené Evropì.
Globální vzdìlávání se musí jednoho dne stát prioritou pro vlády svìta.
Než toto bude možné, musíme se sami zamìøit na to, co je v životì
dùležité a vzdìlání našich dìtí se pro nás musí stát prioritou èíslo jedna.
To znamená ušetøit na všem ostatním, abychom si mohli dovolit správný
druh školy. Není pochyb o tom, že pouze výchova a vzdìlání mùže
podporovat myšlení mladých. »Dívejte se na èlovìka jako na dùl plný
drahokamù nevyèíslitelné hodnoty. Jen vzdìlání mùže odkrýt tento poklad
a umožnit lidstvu, aby ho využilo ve svùj prospìch.« Budoucnost je v
rukou našich dìtí a není lepší investice, než investovat do výchovy a
vzdìlání dítìte.
Barbora Daòková,
School Office, Tel.: 387 688 113, www.townshend.cz

Volby do zastupitelstva mìsta. Pøijïte volit své kandidáty!
v pátek 15. 10 (od 14 do 22 hodin a v sobotu 16. 10. (od 8 do 14 hodin)
TOP 09 O Køesanská a demokratická unie – Èeskoslovenská strana lidová O Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a mìst
O Obèanská demokratická strana O ANO 2010 O Volba pro mìsto O Hlubocko – prosperující, bezpeèné, solidární a pohodové
O Komunistická strana Èech a Moravy OÈeská strana sociálnì demokratická
www. hluboka.cz
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Partnerské mìsto Neustadt an der Aisch slaví svátek
Mìsto Hluboká nad Vltavou již øadu
let rozvíjí partnerské vztahy na
nejrùznìjší úrovni se svými
partnerskými mìsty v zahranièí.
Poèáteèní opatrné poznávání
a seznamování se, zvìdavost a mnohdy
i opatrnost jsou již dávno pryè. Již
dlouho partnerství mìst pøináší vedení
mìsta i obèanùm poznání a vedle
partnerství i pøátelství mezi spolky
i rodinami.
Neustadt an der Aisch je nìmecké
okresní mìsto, které s Hlubokou nad
Vltavou spojuje mnohé, a tak na
mìstských slavnostech, které se konají
jedenkrát za desetiletí, nemohli
zástupci z Hluboké chybìt. Nechybìli
ani zástupci partnerských mìst
Montespertoli z Itálie a mìsta Lipik
z Chorvatska.
Mìstský svátek nese jméno Heimat – to znaèí vlast, domovina, pøístav
jistoty. A na mìstì to bylo znát. Na oslavu dorazili rodáci z blízka
i z daleka, mezi vzdálenými návštìvníky nechybìli potomci rodákù nyní

žijící v Mexiku, USA, Brazílii. Ti všichni se rádi vracejí domù – do svého
mìsta a regionu. A mìsto se na oslavu øádnì pøipravilo.
Poøádek a èistota v Nìmecku nikoho nepøekvapí, Neustadt byl ale
opravdu jako nový. A není to jen
fasáda na slavnosti. Protože jsem
mìsto navštívil již pøed osmi lety,
tak mohu porovnávat. Bylo
dokonèeno mìstské koupalištì s
využitím solární energie pro
dohøev bazénové vody, pøibyla
nová mìstská hala s velkým
parkem pro kulturní vystoupení,
mìstské èásti jsou propojeny sítí
cyklostezek, byly opraveny èásti
historického opevnìní. Moc pìkné
pozorovat všechny ty zmìny a
navíc dnes i s jistou pýchou, že
naše Hluboká se nemá ve zmìnách
k lepšímu za co stydìt. Pocit
opravdového partnerství má obèan
zvláš tehdy, když si u pamìtní
tabulky na mìstských hradbách všimne, že èást hradeb byla opravena za
finanèní pøíspìvek obèanù mìsta Hluboká. Snad každý Hluboèák, co zažil
poslední nièivé povodnì na Hluboké, si vzpomene na rychlou pomoc,
kterou nám zaslali obèané z Neustadtu. Tak funguje partnerství.
Oslavy probíhaly v celém mìstì øadou kulturních a spoleèenských akcí,
ale i malých a milých drobností. Jednou z nich byla tøeba prezentace
umìní paní Ludmily Dominové v místním muzeu, kde pøedvádìla po tøi
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dny návštìvníkùm umìní palièkování
a výroby ozdob z rybích šupin. Neustadt
stejnì jako Hluboká je oblast kaprù,
a proto i zájem o tuto, v našem regionu
historickou výrobu, byl znaèný. Vlastnì
velký zájem o všechny sváteèní aktivity
ve mìstì projevovali snad všichni.
Možná i díky poèasí, protože tøi sváteèní
víkendové dni bylo opravdu krásnì.
Partnerská mìsta v Neustadtu hrála
významnou roli – mnoho obèanù má
v živé pamìti vystoupení našeho
pìvecké sboru Záviš, pøímo na
slavnostech se prezentovala i mìsta
Lipik folklorním souborem a Italové
svým temperamentním vystoupením
skupiny vlajkonošù. Pøi oficielním
pøijetí partnerských delegací na
shromáždìní na radnièním námìstí jsem
mohl pøedat ve svém projevu nejen pozdrav mìsta Hluboká, ale jako
památku i velký džbán z Hrdìjovické keramiky s ruèním malováním.
Džbán na víno i na pivo a pro roky, kdy je tøeba šetøit, tøeba jen na vodu.
Ale džbán od pøátel. A protože pan starosta Jirsa ve svém mailu oznámil,
že vysílá jako svého zástupce pøímého potomka skladatele Antonína
Dvoøáka, pøidal jsem jako pozdrav i pøipomenutí vazeb Nìmecka
a nìmeckých skladatelù k èeské
hudbì Antonína Dvoøáka a také
pøipomenutí symbolù mého
pradìda – Bùh, láska, vlast. A vlast
bylo motto svátku v Neustadtu.
Velmi zajímavé pro mne bylo
také to, jak byly prezentovány ve
mìstì provedené zmìny a investice
soukromých osob.
Velmi významný podnikatel
s minerálními vodami ve mìstì na
mì s t s k ý ch p o ze mc íc h a
rekonstrukcí zastaralých objektù
sýpky a mlýna vybudoval
ètyøhvìzdièkový hotel s parkem
a soubor nìkolika restaurací
s minipivova re m a letní
promenádou. Mìsto tím získalo
krásné a hojnì využívané zázemí
a z celkové
prezentace bylo zøejmé, že si mìsto této aktivity
velmi váží a ve vzájemné symbiose privátního
a mìstského tyto aktivity dále podporuje. Pìkný
pøíklad.
Vrcholem celých
oslav byl nedìlní
slavnostní prùvod
mìstem. Byl
velkolepý – celkem
97 spolkù, sdružení a
rùzných uskupení,
hudby, mažoretky,
sportovní kluby,
zahrádkáøi, vèelaøi...
s alegorickými vozy i
dìtmi v koèárcích.
Moc pìkné.
Každý chtìl ukázat, co umí.
V ulicích prùvod sledovalo pøes šest tisíc divákù a v domech kolem
trasy prùvodu nebylo jedno okno, kde by nìkdo nemával. Protože jsme
byli úèastníky prùvodu, tak jsme vidìli jen èást. Snad nìkdy pøíštì.
Ing. Antonín Dvoøák, Munice
Foto: Lucie Jozová

Hlubocký zpravodaj | øíjen 2010

Šíleným støelcem snadno a rychle aneb èeho se vlastnì dìsíme?
Motto: Zpráva z tisku, internetu, televize:
# 12. záøí: Šílený myslivec støílí v parku... V zámeckém parku na Hluboké øádí støelec. Místní kastelán už proto na policii podal
trestní oznámení. Pachatel jezdí v autì a støílí z malorážky. Ohrožuje tak stovky turistù, kteøí zámek dennì navštìvují.
Policie už totožnost støelce zná...
Nejsem stateèná investigativní novináøka. Pøesto jsem se
zmínìným støelcem pøipravila rozhovor a opravdu jsem
nepociovala strach. Spíše lítost. Nad èím? Vysvìtlím pozdìji...
Poté, co se veøejnost dozvìdìla opakovanì zprávu, ze které
prostý ètenáø zdìšen usoudil, že – pár dní po masakru šíleného
støelce na slovenském sídlišti – se další objevil v našem parku
a pálí po nevinných lidských obìtech, že je zøejmì pomatený
a veskrze nebezpeèný, se pouze z jediné odpovìdi prezentované
v médiích ozval tento argument: ...Jedná se o váženého
hlubockého obèana a jeho jednání se jistì vysvìtlí... Starosta
Tomáš Jirsa tak na samém poèátku neztratil dùvìru v èlovìka,
kterého zná roky a nepodlehl mediální manipulaci, která za všech
okolností vítá jakékoli katastrofické zprávy... Pokud se èasem tyto
zprávy ukážou jako ne zcela objektivní, dobøe, už se stalo, náklad
novin byl vyprodán a televizní zprávy dostaly tuèné sousto. Kauza
mùže vyznít do ztracena... Pokud se ovšem obìtí neovìøených, leè
veøejnì prezentovaných faktù stanete osobnì a rázem jste
zdiskreditován, vìøte, že je to zážitek, který vás poznamená.
Pokud bychom charakterizovali událost nìkolika slovy, pak tedy
šlo o to, že vysokoškolsky vzdìlaný èlovìk, z pohledu všech, kteøí
ho znají, èlovìk vysoce morálních kvalit, celoživotnì se zabývající
ochranou pøírody, myslivostí navazující na rodinné koøeny a muž
s nikoli lhostejným pøístupem ke svému okolí, pøírodì, otázkám
šumavského parku a tak dále a tak podobnì – v oprávnìné víøe, že
je povolán k vykonávání dohledu nad ochranou zelenì
v zámeckém parku z hlediska udržení rovnováhy divoké zvìøe
a zachování zdravých vzácných porostù – vystøelil v parku
z legálnì držené malorážky. V pøesvìdèení, že nekoná
protizákonnì byl utvrzován jednak tím, že skuteènì se dvìma
pøedchozími kastelány zámku takto po léta spolupracoval a v ruce
má dohodu, jež ho k tomu opravòuje.
Tento èlovìk jako odborník už døíve v parku vypomáhal øadu let
pøi tìžbì suchých a jinak nebezpeèných stromù, podílel se na
spolupráci s Èeskou akademií vìd na tlumení výskytu kùrovcù
škodících na jasanu (napø. vzrostlí jedinci ve Vinici pøed Šteklem),
ještì jako zastupitel mìsta houževnatì usiloval o vydání stavebního
povolení na výstavbu novogotického plotu kolem severní èásti
parku, zámìr zøízení nového plotu nekompromisnì hájil i jako èlen
ekologické komise pùsobící pøi Mìstském úøadu Hluboká nad Vlt.
Jak sám sdìluje, o park se zajímá proto, že bydlí v jeho samém
sousedství, také z dùvodu lesnického povolání, ale nepochybnì
i z dùvodu vøelého vztahu k rodnému mìsteèku a celoživotnímu
zájmu o historii nejen v oblasti myslivosti a lesnictví...
Bylo vystøeleno v èasných hodinách po šesté ráno, a to na krysu
èi potkana. Dìsí mì pøedstava, že náš svìt dokáže medializovat, ba
kriminalizovat èlovìka už ve chvíli, kdy nezná základní fakta, ani
osobu, která je pranýøována.
Pøestože Památkový úøad naprosto popøel, že by mezi ním a zmínìným
støelcem existovala jakákoli dohoda, ona opravdu existuje a právì ji
ètu. Uzavøena byla pøed 20 lety. Média prezentovala situaci ohlednì
støelby v parku chvílemi vyslovenì zkreslenì, tak aby vydìsila co nejvíc
lidí a vyvolala emoce... Jak jste se cítil, když vás policie povolala
k vysvìtlení a média se vìnovala zprávám o hlubockém šíleném støelci?
Samozøejmì, že velmi nepøíjemnì. Starosta mìsta Tomáš Jirsa jako jediný
mi vyjádøil podporu a nenechal se zmanipulovat médii.
Pøitom dostaèující by bylo, aby Památkový ústav prohlásil, že buï
zapomnìl zrušit smlouvu se mnou, anebo že ji sice nezapomnìl zrušit, ale
že se natolik zalekl veøejnosti a události prezentované v médiích, že ji
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zapøel. A to vùbec netrvám na veøejné omluvì. Pokud opravdu zcela
zapomnìl, že taková smlouva mùže existovat, pak bych byl rád, aby tento
úøad zpytoval svìdomí a našel morální sílu pøiznat, že zapracoval
administrativní moloch a oni si neuvìdomili, že dohoda, kterou mám
a kterou nejenže nikdo oficiálnì nezrušil, ale ani ji nezpochybnil, nadále
trvá. Protože pokud je sice opravdu zapomenuta, ale nezrušena, tak podle
mého názoru skuteènì stále platí.
Mnì by úplnì staèilo jako urèité zadostiuèinìní, kdyby bylo øeèeno:
Podívejte se, my jsme prostì v rámci reorganizací, v rámci zmìny øeditelù
– my jsme prostì na tu smlouvu zapomnìli! Já vìøím tomu, že nebýt
pejskaøù, tak smlouva trvala dál a dál. Parku totiž všechno, co jsem dìlal,
vyhovovalo, v rámci redukce jednoho dvou kusù srnèí zvìøe roènì
a dohledu nad pomìry v parku bìhem celého roku. Nicménì nastoupila
masivní cílená kampaò sdìlovacích prostøedkù, a dohoda, která nikdy
nebyla vypovìzena, ba ani zpochybnìna – byla prostì zapøena.
Takže to nebylo o tom, že by o vás na zámku nevìdìli?
Naopak! Pøedchozí kasteláni, a už magistr Šmíd nebo paní Štìpková, se
mnou spolupracovali velmi dobøe a byli spokojeni. Když nastoupil pøed
osmi lety nový pan kastelán, tak samozøejmì jsme se u nìj na zámku sešli
v kanceláøi, já jsem mu pøedal kopii této smlouvy, on ji vzal na vìdomí,
pøevzal, založil, dal jsem mu navštívenku, abychom byli v kontaktu.
Pøedpokládal jsem, že tato spolupráce bude pokraèovat... A najednou
správce zámku tvrdí ve sdìlovacích prostøedcích, že žádná dohoda
neexistuje. K tomu se pøidala agresivita neukáznìných pejskaøù, kteøí by
si v parku evidentnì pøáli naprosté bezvládí. Že jsem pejskaøe opakovanì
a musím øíct, že slušnì, vyzýval, aby se chovali rozumnì, to pøece je spíš
moje zásluha než chyba a vyplývá to i z mého povolání lesníka...
Zøejmì ta prvotní panika a mediální útok proti vaší osobì byl pøiživený
a podporovaný majiteli psù, kteøí je venèí v parku. Nìkteøí pejskaøi
napøíklad zaparkují u høbitova a vypustí své psy volnì do parku...
Já chodím dennì pøes park na autobus do práce. Ráno zhruba po šesté
a veèer domù. Tam bìhá 20 – 25 psù a kde jsou jejich vùdci? Ti psi si
dìlají, co chtìjí, najednou vás zastaví vlkodav, manželce jeden ze psù
tlapami umazal kabát, myslím, že tahle situace obtìžuje i jiné návštìvníky
parku...
Víte, øeèi, že jsou to zvíøata, která pøece nic špatného neudìlají – já
k tomu mám svùj názor. Já jdu ráno do práce a vidím, jak velký pes žene
srnèe. Tak jsem samozøejmì na nìj køièel, ale pes ve své lovecké
náruživosti neposlechne. Slyšel jsem, jak zdálky na nìj volá panièka,
Asto, Asto, ale samozøejmì bez výsledku. Zaslechl jsem pak naøíkání
srnèete, øekl jsem si je zle, to srnèe je stržené. Jenže chvátáte do práce, co
nadìláte. Odpoledne mi to ale nedalo a šel jsem se do tìch míst podívat.
Samozøejmì – nad bývalým školním pozemkem jsem našel srnèe mrtvé.
Èili to je ta falešná láska ke zvíøatùm,ona všechna pravidla mají svùj
smysl, i když se nám nelíbí, jsou nám nepohodlná, z laických dùvodù je
nechápeme – a ti, kdo na nich trvají, nás otravují... Ono to tak v pøírodì
teoreticky má být, ale tuhle èinnost musí dìlat pøirození predátoøi, nikoli
smeèka všech psù z mìsta, která sem chodí na procházky.
Obvyklé predátory tady nemáme, taková rovnováha nelze dosáhnout ani
v Národním parku Šumava, i když je to obrovská plocha. Proto je
nezbytné tlumit pøemnožení srnèí zvìøe myslivecky, ale s rozmyslem a se
znalostmi... proto se na mne tehdy z Krajského støediska státní památkové
péèe a ochrany pøírody obrátili, proto vznikla dohoda o spolupráci, ale
bohužel, ty aktuální konce téhle spolupráce jsem právì poznal...
Ti, co dnes vyžadují dodržování poøádku nejsou populární, jsme spíš
zvyklí radši dát za pravdu tìm, kteøí víc køièí...
Èlovìka to samozøejmì mrzí. Já chci žít s celou mou rodinou v normálním
pøátelském vztahu s lidmi okolo, a vždycky jsem tak žil, takže nechci ani
dnes nìkoho napadat, že se vùèi mé osobì zachoval tak nebo jinak.
Chci to odpustit. Ale budu se bránit, a pøed správní komisí, která tento
pøípad bude øešit, chci uvést vìci na správnou míru. Vždy dìlám dvacet
let ve státní správì a myslím si, že nejsem nièím vinen.
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Park je dnes ohrazen, nenese to s sebou nìjaké zmìny v chování a poètu
zvìøe? Je to nehonební pozemek, to bezesporu. Ale plot není zvìøi na
pøekážku, jednak špršle jsou natolik široké, že zvìø migruje tam a zpátky,
jednak není zcela dokonèen, u Marešù vily projde zvìø z lesa do parku
bez problému pod plotem. Pravda je, že v zámeckém parku je pøes rok asi
pìt kusù srnèí zvìøe, v zimì i více. A to pochopitelnì s sebou nese škody,
protože srnèí zvìø je typický okusovaè. Tehdy pøed tìmi dvaceti lety
dnešní Památkový ústav, tehdy Støedisko státní památkové péèe a ochrany
pøírody – ale to je nepodstatné, je to poøád stejná firma a dokonce sídlí
stále na stejném místì v Budìjovicích na námìstí – se mnou uzavøel
dohodu. Tehdy mì oslovili proto, že stav v parku byl kritický. Všechno
okousané od zvìøe, od srncù otluèené, tam se nedopìstovali nièeho.
Proto vznikla tato dohoda, podepsaná tehdejším námìstkem. Èili není
to tak, že bych se já tehdy s paní ing. Pavlátovou, odpovìdnou pracovnicí
nad zámeckými parky v našem kraji, na nìèem dohodli ústnì. Dohodu
podepsal tehdejší námìstek øeditele a má svou právní sílu.
Když to vezmeme z hlediska bezpeènosti použití støelné zbranì. Vy
pracujete v oboru s lesnictvím souvisejícím, jste myslivec zhruba 42 let,
jak vás znám a tuším rozsah vašich zkušeností, myslím, že si zasloužíte
naprostou dùvìru. Veøejnost je zvyklá házet všechny myslivce do
jednoho pytle nespolehlivých, nebezpeèných a zvìø vraždících individuí.
Pøipusme, že bez myslivcù by lesy nefungovaly, jak mají a že je to
øemeslo stovky let staré a dùležité. Je pravda, že je na zodpovìdnosti
každého z nich, jak se chová a jak ruèí za svou zbraò. Byl jste, když jste
støílel v parku, nìkomu nebezpeèný?
Samozøejmì v tom parku je situace velmi ztížená, naprosto jiná než v lese,
v honitbì. Já jsem tomu vìnoval spoustu èasu a mnohokrát jsem zvìø
vidìl, ale netroufl si støílet. Tady v tomto prostoru musíte mít naprostou
jistotu, že kulka skonèí v zemi, nelze støílet do louky, kamkoli, kde to není
naprosto zaruèeno. Samozøejmì jsem také nikdy nestøílel v èase, kdy se
tady pohybují stovky turistù. Jsem už èlovìk zralý vìkem, a už jsem tak
velmi opatrný, že pokud nevím, že støela skonèí v pùdì, nestøelím.
Necloumají mnou lovecké vášnì. Protože vyøèené slovo a vystøelenou
støelu nikdy nevrátíte zpìt, to kdysi øíkával mùj šéf.
To v našem pøípadì pùsobí velmi symbolicky... Tak ještì k tìm
potkanùm... vy jste to páteèní ráno vystøelil na potkana. Proè?
Já bydlím vedle parku, a s potkany mám své zkušenosti, já bych už snad
mohl být profesor pøes potkany. Mì se do døevníku nastìhuje rodina
potkanù dvakrát tøikrát do roka, to je tak osm deset kusù. Potkan je zvíøe,
když pominu, že literatura uvádí, které zakousne i dìcko v koèárku, zvíøe,
které se prokouše zdí, nezná slitování, velmi rychle se množí a je
pøenašeèem nebezpeèných chorob. Doma je hubím samozøejmì jedem,
speciálními pastièkami – anebo flintou.
A kde se ti potkani tady berou? Ze Zíkova lomu. Pøestože je zrušený,
poøád tam existuje kolonie potkanù, protože bývalá skládka komunálního
odpadu Èeských Budìjovic pøilákala samozøejmì obrovskou kolonii
zvíøat. Tam, když jste pøišla veèer, tam to cinkalo, jak se v odpadu
pohybovalo to množství krys a potkanù, to bylo až hrùzostrašné, když jste
si pøedstavila, jaké množství zvíøat tam je. Proto je Zíkùv lom, mimo jiné
nebezpeèné vlivy, zdrojem kolonie potkanù, nadále se odtud šíøí a stìhují.
Ale v parku zøejmì nastražit jed na krysy nelze?
To právì chci øíct. V parku nemùžete položit ani jed, ani pasti. Ve mìstì
je možnost naklást jed do kanálù a podobnì, abyste neohrozil jiná zvíøata,
ani lidi. To, že jsem potkana vidìl v parku zrovna ten pátek, byla náhoda.
Dobøe, zkusil jsem to, vystøelil jsem dvakrát, myslím si, že jsem zasáhl,
ale pøesto odbìhl do køoví. Podstatné je, že krysy, potkani a lišky jsou
pøenašeèi smrtelných nemocí. V pøípadì lišky je to vzteklina, v pøípadì
potkanù trichinelóza, parazit svalovec, což je choroba, která mùže
zpùsobit až smrt. A když si vezmete, jak je ten park dnes využívaný,
vèetnì malých dìtí ze školek, maminek s dìtmi, samozøejmì našich
domácích miláèkù psù a koèek, já si prostì myslím, že je povinností
myslivce, aby si tìchto vìcí všímal. Protože kdo jiný už se o tohle má
zajímat, když ty normální nebo jiné zpùsoby regulace a deratizace tady
nejsou možné.
Budu upøímný. Pokud jsem mìl jednou, dvakrát za rok, pøíležitost
tlumit výskyt krys a potkanù v rámci plnìní povinností vyplývajících
z písemné dohody, považoval jsem to za svou, by nepsanou povinnost;
povinnost, která je tak øíkajíc ve veøejném zájmu. A spíš bych se stydìl,
kdybych se této èinnosti vyhýbal. Mám proto pocit, že za tlumení
nebezpeèných zvíøat bych nemìl být pranýøován.
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Jestli nebylo záhodno se vás spíš zastat, než opaènì, když se vskutku této
èinnosti a dohledu vìnujete nejen z dùvodu, že jste se k tomu cítil
písemnou dohodou zmocnìn, ale i z obyèejného zájmu a odpovìdnosti
odborníka...
Pokud komise Magistrátu, která mùj pøeèin bude posuzovat, prohlásí, že
smlouva se mnou uzavøená je neplatná, pak bych byl osobou prohrávající
tento spor. Pøestože je to smlouva èasovì neomezená a obì strany se
podle ní chovaly a léta ji respektovaly, takže jsem nemìl pochybnosti.
Poslední otázka. Byla to práce odmìòovaná?
Ne, to nebyla. Mohou mne napadat rùzné myšlenky, proè se to stalo, že
se èekalo na záminku, jak mne zdiskreditovat. Vždy jsem usiloval o to,
aby tato èinnost co nejménì návštìvníky parku rušila a aby byla absolutnì
bezpeèná. Chápu, že když se rozednívá a padne støelná rána – a v tom
prostoru je to dobøe slyšet, je to leknutí. Pro toho, kdo netuší, je
neinformovaný, že to tam má nìkdo na starosti, je to nepøíjemné,
bezesporu. Kdyby ta informovanost byla, kdyby nìkde bylo zveøejnìno,
že tato èinnost tam musí být provádìna, tak možná by ta situace byla jiná.
Faktem je, že veøejnost tohle vùbec netušila a byla utvrzena v opaku...
# # Nejen v Èechách, ale snad i celosvìtovì, se myslivecká èinnost
nesetkává s pochopením. Prohlásit, že je tøeba regulovat výskyt toulavých
koèek – protože která z nich je oèkovaná proti vzteklinì, deratizovat – to
se nahlas snad ani nesmí øíkat. Ale tahle zvíøata opravdu nemùžeme
považovat za objekt ochrany, tam musí mít pøednost ochrana zdraví
obyvatel i rovnováha v pøírodì.
Nìkdy není všechno tak, jak to zvenèí vypadá. Takže èeho je mi líto?
Nìkdy se stane, že dohoda uzavøená dvìma subjekty pøestane zmìnou
zákona platit. Pak by ovšem mìl být pøiznán urèitý podíl na
nedorozumìní. Dìsí mì, jak o dobré povìsti èlovìka rozhoduje zlovolná
interpretace jediné situace. Pokud je tak snadné nìkoho mediálnì
kriminalizovat a manipulovat s veøejným mínìním – pak se ptám, jak
pravdivá je vìtšina událostí, které nám média pøedloží. Samozøejmì, když
si pak pøeètete policejní zprávu, je vše dáno do jiných souvislostí
a závìrù, ale to už se vìtšina lidí nedozví.
Pravda je, že park nyní zùstane bez »samozvaného ochránce« – jak mu
pøezdila média. Sám jednostrannì vypovìdìl zmínìnou dohodu. Pejskaøi
budou mít pohodu. A až se parkem zase bude potulovat divnì krotká
liška, která doslova dìsila lidi pøed dvìma roky, a kterou tehdy právì on
zastøelil na žádost radnice, pochybuji, že se nechá pøemluvit k zásahu.
Mimochodem, podle policie, i tato žádost radnice o rychlé vyøešení
nebezpeèné situace bez pøedešlého povolovacího procesu, by byla brána
jako porušení zákona.
Výòatek ze znìní dokumentu, který vydalo Krajské støedisko
státní památkové péèe a ochrany pøírody (nyní Památkový
ústav) dne 10. 8. 1990
Vìc: Hluboká, zámecký park – žádost o povolení redukce srnèí
zvìøe v prostoru zámeckého parku.
Vzhledem ke škodám na okrasných keøích a jehliènatých
stromech, zpùsobených zvýšeným stavem srnèí zvìøe v prostoru
zámeckého parku Hluboká nad Vltavou, obracíme se na Vás se
žádostí o povolení k redukci stavu srnèí zvìøe o 1 – 2 ks roènì
na tomto nehonebním pozemku.
Na základì pøedbìžné dohody bude provádìt redukci
a prùbìžnou kontrolu pan XY, bytem....
Uvádíme potøebná èísla dokladù: è. zbrojního prùkazu, druh
zbranì, è. loveckého lístku, èíslo prùkazu Lesní stráže.
Podepsán øeditel K.T.
Dokument je orazítkován a podepsán Odborem vodního a
lesního hospodáøství a pøipojena poznámka, která vìc povoluje:
Odbor VLHZ souhlasí s redukcí srnèí zvìøe výše uvedeným
myslivcem.
Pozn. redakce
kopii smluvní dohody, úøedního záznamu o podání vysvìtlení na Policii
ÈR, i dopis s jednostrannou výpovìdí dohody Národnímu památkovému
ústavu ÈB má redakce Hlubockého Zpravodaje k dispozici

Hlubocký zpravodaj | øíjen 2010

Pøípad z pohledu policie
Pan nadpraporèík Bc. Martin Pešta z hlubockého oddìlení Policie ÈR byl tak laskavý, že se vyjádøil k projednání pøípadu, který
v prùbìhu záøí rozvíøily noviny i televize, vìtšinou pod dìsivými titulky na téma: Šílený støelec v hlubockém parku. Jeho vysvìtlení bylo
natolik podrobné a pochopitelné, že se z nìj dá vysledovat dìjová linie pøípadu, který pøinesl na Hlubokou velké emoce a také roztrpèení.
Pøípad byl vyšetøen velice peèlivì a uzavøen jako pøestupek.
Nebyl v nìm opravdu žádný úmysl ohrožovat lidi a k obecnému ohrožení vùbec nedošlo, protože nebylo støíleno smìrem ke skupinì lidí
ani jednotlivcùm. Rozhodnì nedošlo ani k tomu, že by nìjaká støela míøila smìrem k budovì zámku, kteréžto zdání se bulvární noviny
snažily vzbudit. Zrovna je doba, kdy je národ vydìšen tím, že se støílelo na Slovensku a v Budìjovicích po manželích Malhockých. Je
samozøejmì jasné, že hlubocký støelec není naprosto pachatel odpovídající tomuto typu, nicménì pøesto se kolem pøípadu rozpoutalo
bulvární šílenství... Hluboètí obèané mohou zùstat klidní, pøípad nebyl šetøen jako pøepadávání lidí se zbraní v ruce a magistrát Èeských
Budìjovic jej v dohledné dobì uzavøe.
• Pøípad jsme prošetøovali na základì nìkolika oznámení, už v srpnu, øíká
nprap. Bc. Martin Pešta, kdy jsme zjistili, že dotyèný vjel do parku a ve
vozidle mìl lovecké zbranì. Vjel do parku oproti zákazu vjezdu, zbranì
mìl ve vozidle nabité, a to zákon o zbraních a støelivech zakazuje. Støelná
zbraò mùže mít náboj v nábojové komoøe pouze v místech, které
vymezuje zmínìný zákon, tedy na støelnici anebo na místech tomu
urèených (honební pozemky). Tam je možné vykonávat právo myslivosti,
i když i tady musíte mít platné povolení na danou lokalitu a takové
povolení se podle souèasných platných pøedpisù vydává vždy na jeden rok
– jedná se o tzv. »Povolenku k lovu«.
Ovšem zámecký park je nehonební pozemek, a aè se dotyèný prokázal
jak platnými doklady ke zbraním, tak dohodou s povolením odstøelu
zvìøe, nebylo možné ji akceptovat. Pokud zmiòovaný doklad budu brát
jako povolení, tak bylo vydáno v roce 1990 a myslivecký zákon byl
novelizován v roce 2001, kdy v nìm nastaly kompletní zmìny
a v podstatì velký zlom v platnosti rùzných pøedpisù.
Podle souèasné právní úpravy zkrátka zmínìná dohoda nemá
náležitosti, které má mít. Jestliže máte zmínìny pøímo nehonební
pozemky, pak v mysliveckém zákonì jsou dnes pøesnì urèeny situace, za
jakých podmínek lze provádìt právo myslivosti na nehonebních
pozemcích. To znamená, když vznikne potøeba nìjakou zvìø redukovat na
nehonebních pozemcích, tak o redukci rozhoduje státní orgán. Je tam víc
podmínek a rozhoduje tak, že jednou z podmínek je souhlas vlastníka
pozemku, to jsou v tomto pøípadì Památkáøi. To je první pøedpoklad, bez
kterého se nedá pokraèovat. Pakliže ten souhlas je, tak státní orgán
vyhotoví povolení na konkrétní den, konkrétním myslivcùm, na konkrétní
zbranì a konkrétní druh zvìøe, která se bude lovit. A v tento den je nutno
zajistit, aby do tìchto prostor nikdo jiný nepovolaný nevstoupil. Tyto
striktní podmínky je potøeba dodržet.
My bychom tento pøípad vyøešili už døív pøed osudným pátkem, jenže
jsme k tomu potøebovali písemné vyjádøení Památkového úøadu
v Èeských Budìjovicích, který jsme písemnì obeslali, aby nám potvrdil
èi vyvrátil, jak je to s jejich souhlasem v souvislosti nám pøedložené
dohody. Pokud by souhlas byl platný, tak jediné, èím bychom mohli
argumentovat, bylo, že dotyèný od Památkového úøadu nemìl písemné
povolení k vjezdu vozidla do prostoru parku a byl by tam také porušen

Rybáøství Hluboká cz. s.r.o.
Tyršova 681, Hluboká nad Vlt

zákon o zbraních a støelivu. Ale nebyl by porušen myslivecký zákon. Na
písemné vyjádøení jsme èekali a èekali – a teprve 10. záøí pøi støelbì, kdy
se celá kauza rozvíøila díky deníkùm a televizi, nám v nedìli volal øeditel
Památkového úøadu, rozèilen na nás, že nekonáme. Nedali jsme se
a vysvìtlili, že bychom záležitost už dávno vyøešili, kdyby nám odpovìdìl
na písemnou žádost, kterou jsme poslali k jeho rukám.
Odpovìï jsme vzápìtí dostali s tím, že Památkový úøad se od této
záležitosti distancuje.
Každopádnì po zjištìní všech okolností – a vìøte, že jsme vše šetøili
opravdu peèlivì – pokud si k tomuto pøípadu pøeètete výklad trestního
zákona, konkrétnì trestného èinu »Obecné ohrožení«, došli jsme
k zjištìní, že skutková podstata trestného èinu nebyla naplnìna. Státní
zastupitelství v Èeských Budìjovicích se jednoznaènì vyjádøilo, že se
nejedná o trestný èin, ale pøestupek. Byl porušen silnièní zákon – vjezd
vozidla bez povolení, porušen zákon o zbraních a støelivu – protože se
støílelo tam, kde se støílet smí jen na povolení, a porušen zákon o
myslivosti – protože nehonební pozemek vyžaduje jinak postavenou
smlouvu (povolení), než kterou má dotyèný k dispozici.
Mám také myslivecké zkoušky, øíká nprap. Bc. Martin Pešta, a vìøím, že
pohnutky dotyèného byly skuteènì vedeny v dobrém úmyslu. Chápu ale
také, že lidé z takového jednání mají strach.
Je to tìžké, ono se pøi prošetøování této vìci mluvilo i o pøípadu
odstøelu lišky, ke kterému zavdalo podnìt mìsto, ale i v tomto pøípadì
bychom shledali pochybení, protože i tady by bylo nutné dodržet urèitý
postup a získat patøièné povolení. Zde bych rád podotkl, že pokud by
nastala situace, pøi které by byl ohrožen život a zdraví osoby, ze strany
zvíøete (nakaženého urèitou chorobou napø. vzteklinou) a vyžádání
patøièného povolení by nebylo možné ihned zajistit (o víkendu èi z jiných
pøekážek), lze k takové situaci zavolat hlídku Policie ÈR a policista by
vìc øešil v souladu se zákonem o policii, který tuto situaci pøímo øeší.
Bez platných pøedpisù øešit situaci v parku nelze. Myslím, že se mi
nepodaøilo pøesvìdèit dotyèného o tom, že povolení, které má, není
platné, ale v každém pøípadì je srozumìn s tím, že v parku už se za
úèelem v dohodì popsaném neobjeví.

POSKYTUJEME
PÙJÈKY

Podzim 2010 – termíny výlovù vybraných rybníkù
Datum
7. – 8.10.
18. – 19.10.
27. – 30.10.
1. – 6.11.

Rybník
Voblánov
Blatec
Munický
Dehtáø

Katastr. území
Dívèice
Dívèice
Hluboká n/Vlt.
Dehtáøe

Výmìra v ha
61,34
97,45
118,47
260,67

Návštìvníky upozoròujeme, že z technických dùvodù mùže dojít
ke zmìnì plánovaného výlovu nebo zkrácení doby výlovu rybníka.
Pøípadné informace o zmìnách získáte na telefonním èísle:
20 387 789 411.

až do 15 000 Kè
pro zamìstnané,
starobní dùchodce,
invalidní dùchodce
a ženy na MD.
TEL.724 581 907

Foto rybáøù z loòských výlovù: Jan Pirgl

www. hluboka.cz
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Voda, moøe, oceány
Pokud jste se nebyli podívat na jednodenní prezentaci dokumentárních filmù festivalu
Voda, moøe, oceány v kinì Panorama, pak tedy vìzte, že jste udìlali chybu!
Potápìèské a »podvodnické« sdružení kolem kavárnièky Bali splnilo svùj slib a pøeneslo na Hlubokou pøehlídku
festivalových filmù, které mají hodnì co dìlat s vodou – fakt hodnì HLUBOKOU. Ty hlavní osoby,
které jsou duší festivalu, totiž pánové Steve Loveèek Lichtag a Jindøich Soukal, jako viceprezident,
jsou muži, pro nìž je potápìní, filmování pod vodou a další cestovatelské
a potápìèské aktivity bìžným denním chlebem... a dobré pro nás je, že se do Hluboké zamilovali tak,
že si øekli proè ne a proè ne tady? Takže festivalové dokumenty se promítaly celý pátek 17. záøí
a my už se mùžeme tìšit na další roèník!
Pan Zdenìk Pikl v roli konferenciéra pøivítal
v podveèer obecenstvo krásnou vìtou. Øekl, že
si bìhem celého dne testoval u divákù, zda se
uvádìné filmy líbily a myslí si, že se vìtšinì
líbily. Pak se krátce zamyslel, mávl rukou
a opravil se: Co vìtšinì! Všem se líbily!
A vìøím, že to byla pravda. Filmy, jejichž
tématem byla voda, byly vskutku úžasné.
Pan Steve Lichtag, neboli Zdenìk Loveèek,
je velmi zajímavá osobnost, nejen se dvìma
jmény, dvìma rodnými èísly a dvìma pasy, je to
muž, který nejenže je svìtobìžník a muž mnoha
profesí, ale je také velký šoumen, umí úžasnì
vyprávìt – a na rozdíl od mnoha mužù má také
o èem. A ještì kolem sebe šíøí skvìlou náladu.
Bohové ho zøejmì políbili nìkolikrát a nadìlili
talentù víc, než je obvyklé.
V sále panovala rodinná atmosféra, zasedli
v nìm pøátelé potápìèi a hlubocké VIP
osobnosti, zahranièní hosté, nebo festival byl
mezinárodní a natáèet sem pøijela i rakouská
televize ORF, a také všichni, kdo byli zvìdaví
na premiéru filmu.
Pan Jindøich Soukal vymyslel skvìlou vìc, že
totiž Steve by mìl poslední natoèený film
nejdøív vysvìtlit, pøedstavit na diapozitivech
a uvést tak hosty do reálu...
A tak si na jevišti potøásli rukama, pøedali
zaslouženou cenu a pak už Steve spustil
vodopád své výmluvnosti. První roèník na
Hluboké si pøál mít v odlehèené atmosféøe, a to
se podaøilo – i když ten film, který jsme
v závìru vidìli, je dost dramatický, jeho aktéøi
pøi nìm zhubli a odøeli si vlastní tìla i vybavení
– i když už prý ta ztracená kila zase nabrali.
Festivalová pøehlídka nebyla soutìžní, pøesto
festival VODA MOØE OCEÁNY rozdává ceny
a obèas také rozdává zvláštní ceny. Dnešek
nebyl výjimkou a po zaznìní krásné festivalové
znìlky s filmovými prùhledy do moøských èi
jiných hlubin spojených s vodou, byla pøedána
zvláštní cena. Putovala do Rakouska, nicménì
èásteènì patøí i Èechùm! Ocenìný charitativní
projekt se velmi hluboce týká vody, dotýká se
Konga a projektu Vodní kapky, vzápìtí se
ukázala souvislost s fotografiemi z Afriky
v pøedsálí. Film k tomu projektu je rovnìž
zajímavý a jeho dva autoøi, kteøí film natoèili,
tak zdokumentovali úsilí, které podporuje
Energie AG. Ta jako vlastník spoleèností, které
distribuují vodu v Evropì, odevzdá ze svého
zisku v Èechách, Rakousku a jiných zemí za
každý prodaný kubík vody jeden halíø... Za rok
to dá dost penìz a za tyto peníze staví
a opravuje studny v Kongu. Dojít si pro vodu
znamená v Kongu ráno vstát v pìt hodin, vzít
obrovský kanystr a jít pìt kilometrù k øece, tam
nabrat špinavou vodu, dát si ji na hlavu a jít
zase – vìtšinou – do kopce zpátky do vesnice.
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A s vodou uvaøit, vyprat, umýt, a tak dále – je
to opravdu tìžký život, pro nás
nepøedstavitelný. Projekt už dìlají zhruba tøetí
rok, dohlíží na nìj èeská i rakouská charita
a podaøilo se zpøístupnit pitnou vodu
z mechanických studní pro zhruba 160 000
obyvatel.
Pan Steve Loveèek vyzval »vnadnou, krásnou
a pøíjemnou hostesku«, aby pøinesla ze zákulisí
cenu. Pravda, že po takovémto ohlášení se
hosteska blížila velmi váhavì a trošku se rdìla
– ale – cena byla slavnostnì pøedána!!!
Tímto momentem ukonèil Steve oficiální èást
programu, odložil sako a objevilo se modré
trièko festivalu, pøivítal své kamarády,
Marcelínu s bøíškem a miminkem uvnitø,
a vyslovil pøání, aby si tento veèer všichni
slavnostnì užili... a hned velmi napínavì zaèal
pøedstavovat za pomoci úžasných fotografií
jednak skupinu všech zhruba 15 lidí, která se na
filmu podílela, jednak kus svìta, který
zcestovali a události, které natáèení provázely.
Film vznikal øádovì tøi roky a zaèal prý hroznì
divnì. Nejdøív dlouho hledali vesnici, kde se
ještì vorvani tradièním a vlastnì primitivním
zpùsobem loví, až nakonec se podaøilo zjistit,
že kdesi daleko v Indonésii je ostrov, kde je
vesnice, která se jmenuje Lamalera...

Víte všichni, co je to vorvaò?
Malý potápìèský synek Soukalovic to dobøe
tuší, vìdìl, že velryba kojí velrybátka mlíèkem
jako lidské maminky, ale chvíli váhal, kde
pøesnì má vorvaò cecíky. Steve mu napovìdìl,
že na bøiše.
Fotografování a filmování filmu zaèalo na
Alorských ostrovech. Stejnì jako døív, i dnes
se pøiplutí vorvaòù hlídá z jakési kukanì na
bøehu a jakmile je zaznamenám typický pohyb
a výstøik na hladinì, pozorovatelé dávají zprávu
posádkám lodí. K vorvaòovi se musíte
pøibližovat ze vzdálenosti 400 – 500 metrù,
tedy pùl kilometru, vezmete kameru a z velké
vzdálenosti k nìmu plavete, nesmíte se moc
mrskat a hrajete si na plovoucí døevo,

ale pøitom musíte dost
u s i l o v n ì p l av a t,
abyste pøe ko n a li
proudy a musíte se mu trefit smìrem na nos (oèi
má po stranách, tak aby vás nezahlédl). Když
vás zaregistruje pøíliš brzy, tak to vezme rovnì
dolù pod hladinu, ocas nahoru, kterýžto
moment právì dokumentovaly nìkteré poøízené
fotografie.
Potápìèi strávili nìkolik týdnù potápìním
a fotografováním a všechny ty momentky jsou
opravdu pernì zasloužené. Vìtšina je focená ve
chvílích, kdy plavali jen se šnorchlem, protože
vorvani neradi bublinky. Vorvaò je dravec
s nejvìtší ozubenou èelistí, který kdy na této
planetì žil. Øádovì má jeho tlamièka asi šest
metrù.
Protože se nìjaké zábìry moøe fotily i shora,
z nadhledu pohoøí, snažili se tam vydrápat i za
pomoci ètyøkolek, bohužel jedna ètyøkola
s Marcelínou se pøekulila a pøíhoda nedopadla
úplnì šastnì, pro ni tento projekt na Alorech
skonèil. Pro ostatní však pokraèoval. Naštìstí je
už zase zdravá, vidíte, už se smìje a zase je
šastná, øíká Steve s nadhledem vùdce výpravy,
ale znáte to, na našich akcích se to bez šrámù
a zlomených ramenních kloubù neobejde,
prostì se musí poèítat s nìjakým odpadem,
pokaždé se tak trochu nìco pøihodí, ale když
pøežijeme, tak dobrý...
Na místo koneèného urèení výprava letìla,
jela lodí a zbytek dodrncala na støeše
náklaïáku. Prostì se tam nìjak musíte dostat,
cesta do Lamalery trvá pìt dní, je to dost
drastické, cestujete dohromady s místními
lidmi, motorkami, kozami, jinými zvíøaty
a spoustou zavazadel, nalovenými rybami
a žrádlem pro zvíøata. Cesta je hodnì
vyèerpávající, usnete na lodi i vedle lavoru se
smradlavými sardinkami, cestou si k jídlu
kupujete vajíèka a oøíšky od domorodcù. Zbytek
cesty na autobusu jsme si zabrali støechu,
abychom se tam nacpali i s našimi zavazadly.
Ta cesta trvala sedm hodin... To by nebylo nic
tak hrozného, trochu blbý je, že jedete buší
a øidiè neøeší, že jsou tam vìtve a stromy
a skoro se zdálo, že nemyslí na to, že má
nahoøe lidi. Takže pøi výjezdu jsme ještì
vypadali relativnì zdravì, ovšem na konci cesty
už jme rùznì krváceli z tržných ran.
Za tìch pár hodin jízdy dìlal øidiè asi 4 x
generálku motoru, vždy ulehl pod vùz na
banánový list, rozebrala se napøíklad spojka...
Pokud byste mi dovolili použít výstižný výraz,
prostì se mu cestou na autì posralo všechno,
co mohlo. Protože se ten autobus poøád takhle
rozsypával, až se rozsypal docela, tak jsme si
cestou naskoèili na okolo jedoucí náklaïáèek.
Taky na støechu, ale malou nevýhodu to mìlo,
že tenhle nemìl na støeše to zábradlíèko okolo.
Hlubocký zpravodaj | øíjen 2010

Naházeli jsme tam vìci a museli jsme si je držet
a pøece jen jedete trochu ve výškách, tak 2000
metrù nad moøem, a serpentinami. Honza
Drobeèek sedìl vepøedu – on je ho kus – a teï
jak máte pocit, že když je nìkdo velkej, tak je
takovej stabilní – tak jsme se ho všichni drželi.
A v tìch zatáèkách, když to všechno klouzalo ke
stranì, tak jsme se všichni drapli Honzy, a on
nás øval – puste mì, já se nièeho nedržím...
Vesnice, do které jsme dorazili, je ideální
místo na dovolenou, sice nemá pitnou vodu,
není tam moc jídla, obèas hladovíte, ale
koupání nádherné. Všude kam se podíváte jsou
malí naháèci, dìti v barvì èokolády, krásná ple
a velké oèi a koupou se ve vlnách. Nìkdo nám
poradil, a pøivezeme kopaèák, zahrajem si, že
míèe milujou, akorát hned ten první den nám ho
nìkdo ukradl.
Chlapeèek s krásnými potápìèskými brýlemi,
které nám dal Steve kolovat (žádal ovšem o
èestné navrácení), jsou brýle vyrobené z
bambusu a není pøes nì nic moc vidìt. Oni s tím
opravdu dokáží lovit a strašnì si jich váží,
zøejmì je vyrábìjí strašnì dlouho a jsou vzácné.
Lodì, se kterými loví dospìlí muži, jsou
strašnì tìžké a velice tìžko se dostávají proti
pøíboji a ze skalisek na širší moøe, a jsou
strašnì dìravé! Do nich teèe! Posádka se
skládá z harpunáøe, jeho navigátora, který na
nìj køièí povely, (a právì zaèíná rukama divákù
v Panoramì kolovat – naštìstí prakticky
zkrácená – harpuna), potom z posádky deseti
pádlujících mužù. A každá loï má minimálnì
3 muže na vylévání vody. Nasedli jsme, vyjeli
jsme, jedeme, jedeme a já se podíval do lodi
a mìl pocit, že se potápíme. Ale oni mají takový
sáèek, v tom nìjaký sajrajt a takovou
bambusovou tyèinkou tím ucpávají díry.
Nepotopili jsme se, prostì tu souèinnost
nìjak stíhají a loï pluje. Domorodci loví
delfíny – ano, bohužel, manty (to je taková ryba
jako létající koberec) a vorvanì. Neloví velryby,
ty jsou pro nì posvátné, protože lovci vìøí, že
na ostrov pøipluli na høbetì velryby a že je
ochraòují. Loví tedy pouze zubatou velrybu –
vorvanì – a takhle vypadá zub z jeho èelisti
(nechte kolovat, ale nešahejte na nìj, a ne
abyste ho èmajzli!) Je to
velmi vzácná vìc, je to
tzv. vorvaní slonovina,
z a t o s i mo h o u
vymìòovat zboží na
trhu.
Další pozorovatel,
tentokrát lamalerský,
vyhlíží vorvanì na
hladinì – byl to vytrvalec, který se díval celý
den a silnì pøipomínal jednu z postav lovcù z
Bílé velryby. Ze zaèátku byli naši lovci
filmových zábìrù každý den ráno pøipravení v
neoprénech, nastoupení na bøehu, jenže vorvani
nepøicházeli a tak pomalu lenivìli, a tak zvanì
nebyli pøipraveni. To, co ještì pøedcházelo
vyplutí, bylo rovnìž velmi zvláštní. Musíte se
totiž ve vesnici jít pøedstavit místnímu
starostovi, øíct, že chcete natáèet a fotit obrázky.
Vyslovil svolení, byl pøíjemný, stejnì tak jako
na Hluboké pan Jirsa, akorát, že tam tak rychle
nebìhal ve svetru, ale byl takový pomalejší.
Ano, øekl, mùžete všechno, ale musíte dostat
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požehnání od šamana, nìjaký velrybáø vám to
zprostøedkuje. Velrybáøi tam totiž mají své
klany, každá širší rodina má loï a všichni ve
vesnici táhnou za jeden provaz.
U šamana se sejdou èlenové klanù, takže
uplynulo asi deset dnù, než to zaøídili, øekli, že
máme pøijít, vzít s sebou živého kohouta a pití
(pije se tam takový burèák z palmového listí –
je to hodnì nechutné!) a taky jsme s sebou mìli
betel, to je to, co domorodcùm barví dásnì
a zuby naèerveno, žvejká se to a plive, a je to
naprosto hnusné. Takže s tím vším jsme tam
pøišli, sehnali jsme kohouta a cigarety
a vydrápali jsme se na kopec k šamanovì chýši,
a on, nejmocnìjší osoba z vesnice, zaèal
èarovat a nakonec øekl: Všechno, co jste
pøinesli, musíte tady ve stanu sníst a vypít.
Kohoutovi uøízl hlavu, cákala krev, hodil ho na
oheò a upekl z nìj èerný škvarek. Na závìr té
bájeèné hostiny, my už témìø v bezvìdomí, jsme
dostali požehnání k lovu a šaman øekl: Otoète
se a bìžte, nezpomalujte, dojdìte až do zátoky
a ve chvíli, kdy dojdete k moøi, budete moci
vyjíždìt a bohové vás ochrání. A tak my se
potáceli dolù z toho kopce a když jsme byli
v pùlce, tak já si vzpomnìl, že jsem tam
zapomnìl stativ od kamery a otoèil jsme se
a drápal se zas do kopce zpátky. A když si toho
za chvíli všimli ostatní, kde je Steve? Otoèili se
taky a šli za mnou. Takže za pùl hodiny jsme se
vrátili nahoru a šaman s vytøeštìnýma oèima
koukal na mì a pak na kamarády, protože my
jsme takhle porušili jeho kouzlo! Nicménì
vyplouvat jsme mohli a snad nás i bohové
ochránili.
Pøístavní èeta je moc dùležitá, všichni si tam
pomáhají a protože lodì tìžko pøistávají a jsou
tak tìžké a pak se musí vyvláèet po kuláèích
døeva pod pøístøešky, tak všichni ze vsi musejí
být nápomocni. Bìhem plavby a lovu
domorodci absolutnì nejí a nepijí, posádka je
zkrátka hladová, to my se cpali rýží, kterou

jsme si s sebou brali. Objevil se tam žralok
a my se snažili, aby ho harpunáø ulovil, køièeli
na nìj, povzbuzovali, ale harpunáø dìlal, že ho
pìt metrù pøed nosem nevidí. Schválnì se díval
na druhou stranu. Oni se jich bojí, pro nì je
pøízrak, nebojí se vorvanì, ale žralokù ano.
Pokud se jim podaøí po dlouhém èase èekání
ulovit vorvanì, pøivleèou ho k vesnici ke bøehu,
voda je zbarvená do ruda jeho krví, pro všechny
je to fantastický svátek, pro dìti jako když
pøijede kolotoè a pou, šplhají se po ploutvích,
dìlají si z nìj klouzaèku. A nastane porcování,
rychlé, než pøijde pøíliv, bohužel nìkdy se najde
v tìle i nenarozené mládì, je to smutné, ale to je
souèástí reality.
Tihle lidé mají povoleno vorvanì lovit a je to
nejstarší zpùsob lovu, ta rovnováha vorvaò –
èlovìk, je tady opravdu spravedlivá. Èasto,
v mnoha pøípadech, oni umírají, vorvaò rozbije
loï, stáhne je pod vodu, nebo je odtáhne
zasažený harpunou nìkam úplnì jinam. Jednou
byli taženi strašnì daleko, oni nechtìjí
pøeseknout lano a pøijít o koøist, a když je pak
po pìti dnech vyèerpané a na pokraji smrti našla
nìjaká loï, tak za ten návrat do své Lamarely
odevzdali svou loï i vorvanì, který nakonec
svým zranìním podlehl.
Nastal èas premiérovì uvést film Poslední lovci
– zvu vás do míst, kde jsme zanechali srdce,
hodnì potu a úsilí, zvu vás do daleké Indonésie,
do vesnice Lamalery! zvolal Steve Lichtag
Loveèek.
A musím øíct, že ten film byl úžasný. A jaký
asi musel být opravdový pobyt v téhle vesnici!
Pøenesete se do jiného svìta, do koutu svìta,
kde oceán je souèástí života celé vesnice. Do
svìta, kde vesnice dokáže existovat bez penìz,
jen výmìnným obchodem se svými úlovky na
vzdáleném trhu, žije jako jedna rodina, kde si
pomáhají všichni, kde se staøí a vdovy po
zahynulých rybáøích samozøejmì podílí na
koøisti ostatních.
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To, že po pøedstavení nového filmu následovalo
i obèerstvení, kde nechybìly ani moøské
potvùrky, bylo po shlédnutí a vydýchání dojmù,
které nás vzaly za srdce, samozøejmì velmi
sympatické. To, že se neporcoval vorvaò
a nemuseli jste se pustit do jeho sušeného masa,
ani zapíjet jeho tukem, jistì mnohé uchránilo od
žluèníkového záchvatu. To, že jste se mohli
dotknout potápìèù, kteøí se nedávno dotýkali
vorvaòù, nejvìtších zvíøat na této planetì, to byl
pro nás suchozemské krysy také adrenalinový
zážitek.
A to, že na pøímou otázku Steve Lichtag
Loveèek slíbil, že festival dokumentárních filmù
Voda, moøe, oceány byl na Hluboké sice poprvé,
ale urèitì ne naposled, to je úžasná zpráva.
Hluboká bude mít zase jedno NEJ.
Nenechte si film Poslední lovci ujít a nebo si
objednejte knihu èi DVD.
Ruèím vám za to, že se vám bude tajit dech.
Aèkoliv mohou kytovci pøipomínat ryby, jsou to
ve skuteènosti savci plnì pøizpùsobení životu ve
vodì. Jejich tìlo má proudnicový tvar, mají
silnou ocasní ploutev, teplotu jim udržuje silná
vrstva podkožního tuku, dýchají vzdušný kyslík
jako ostatní savci, jejich nosní otvory jsou
umístìny nahoøe na lebce, jsou schopni echolokace
a v neposlední øadì mají sluch vyvinut tak, že jim
umožòuje pod vodou vnímat i smìr, odkud zvuk
pøichází.
Øada tìchto charakteristik je èiní naprosto
unikátními nejen mezi savci, ale vùbec mezi
obratlovci. Navíc se jedná o jedny z nejvìtších
zvíøat, která kdy žila na naší planetì. Vorvaò, též
vorvaò obrovský, tuponosý nebo tupoèelý je nejvìtší
z ozubených velryb a vìøí se, že jde o vùbec nejvìtší
ozubené zvíøe na svìtì, jaké kdy žilo – nejvìtší
doložený jedinec pravdìpodobnì dosahoval až 28
metrù délky a váhy 150 tun.
Obrovská hlava vorvanì, jeho charakteristický
tvar a v neposlední øadì ústøední role v románu
Hermana Melvilla Bílá velryba, vedla mnoho lidí k
tomu, že jej líèili jako archetyp velryby. Èásteènì
díky Melvillovi je vorvaò obecnì spojován s napùl
mýtickým Leviatanem z biblických pøíbìhù.
POSELSTVÍ VORVANÍHO KAMENE
Lamalera leží na skalnatém pobøeží nedaleko èinné sopky Ale i v jižní
èásti ostrova Lembata (Lomblen) daleko na východì Malých Sund
v souostroví Alor. Je to poslední místo na svìtì, kde se loví velryby
pomocí malých døevìných èlunù a bambusových harpun. O zdejších
velrybáøích se zmiòuje již jistý portugalský dokument z roku 1624.
Lov velryb tu každopádnì existoval nejménì 200
let pøed pøiplutím amerických a anglických
velrybáøských lodí zaèátkem 19. století.
Lamalera má dnes kolem 1500 obyvatel, kteøí
neloví jenom velryby (vorvanì, kosatky, kulohlavce),
ale také rejnoky, delfíny, žraloky, želvy nebo
kapustòáky. Jen jeden druh je nedotknutelný –
plejtvák obrovský. Pro vesnièany je posvátný, podle
legendy totiž na svém høbetì pøivezl první lid do
tìchto míst z ostrova Sulawesi (Celebes).
O Steve Loveèek Lichtag pùsobil v divadlech
v Karlových Varech a v Jihlavì. Následující tøi roky
po studiu byl pravidelnì obsazován jak ve filmech,
tak v poøadech èeské televize. V roce 1979 odešel do
USA, Vyuèoval herectví na Florida Academy of Dramatic Arts a tam také
zaèal spolupracovat s divadlem Ta Fantastika. Od roku 1986 se Steve L.
Lichtag zaèal vìnovat výhradnì filmu jako producent a pozdìji i jako
režisér.
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V roce 1988 natoèil v Jihovýchodní Asii dùležitý tøídílný dokument
Quo vadis Cambodia a v letech 1989-1991 v tehdejším SSSR šestidílný
dokumentární seriál o gulazích, Sibiø-zemì žalu, zemì nadìje. Od roku
1995 prùbìžnì realizoval šestidílné tématické dílo Hledání
køišálového svìta a poté slavný dokument Carcharias – Velký Bílý,
jenž mìl premiéru v roce 2001 na
NBC. V roce 2004 natoèil další
úspìšný film Tanec modrých
andìlù o nesmyslném a brutálním
zabíjení velryb japonskými
velrybáøi. Film se setkal s velkým
ohlasem širokého publika nejen u
nás, ale i ve svìtì. Snímkem
Prapodivný svìt z roku 2006
poukázal na kontroverzní legální
elektroodlov ryb v èeských øekách.
Téhož roku dokonèil zatím poslední
film Mýtus jménem žralok, kde se
opìt vrací k tématu Velkých bílých
žralokù.V roce 2002 napsal knihu
Èekání na bílou smrt. Druhá kniha Tanec modrých andìlù vyšla v roce
2006.www.lichtag.com
foto k èlánku Zpravodaji vìnoval: viceprezident festivalu pan Jindøich
Soukal (na fotografii s kamerou)
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Sùl nad zlato? Možná. Èas nad zlato? Urèitì!
Napadlo vás nìkdy, kolikrát za den slyšíme nebo øekneme: »Nemám èas, nestíhám, zas nestihnu to, co chci?« Èas nám zaèíná být hodnotou
vzácnìjší než zlato, stále ho máme ménì a ménì a stále nìco nestíháme. Podle sociologických prùzkumù mají pocit nedostatku èasu více ženy
než muži, logicky, je na nich poøád ten vìtší díl péèe o dìti, rodinu... Ano, víme o sobì, že máme málo èasu, ale – víme, jak jsou na tom ostatní?
Nevíme. A když nevím, tak se zeptám... a ptala jsem se tìch, u nichž jsem hodnì exponovaný èas pøedpokládala – o rozhovor jsem požádala tøi
dámy, jejichž pracovní pozice má statut – TOP manažerka – generální øeditelku RRC Hluboká Lenku Havlovou,
øeditelku Regionální agrární komory Jihoèeského kraje ing. Hanu Hricovou a øeditelku Welness centra RRC Hluboká Radku Schmiedovou.
K rozhovoru jsme se sešly v jednom záøijovì pøíjemném páteèním odpoledni v salonku restaurace RRC Hluboká.
A protože hlavním námìtem rozhovoru byl èas, rozhodla jsem se ho neztrácet a prostì se rovnou ptát:
Dámy, jak jste na tom s dostatkem – nebo nedostatkem – èasu?
Jaký je váš typický pracovní den?
Lenka Havlová: Jsem ráda, že se ptáte až teï a ne tøeba pøed ètyømi mìsíci,
to bych snad ani nedokázala popsat ( pøed ètyømi mìsíci finišovaly
dokonèovací práce v RRC a soubìžnì Lenka Havlová ještì øídila hotel
Podhrad, pozn. aut.). V souèasné dobì mùj pracovní den zaèíná ráno, kdy
nejdøív zjistím, co se v RRC v dobì veèera a noci objevilo k øešení, potom
vìtšinou dìlám práci, která je v mé kompetenci, pøipravuji se na jednání
a pracovní schùzky, øeším aktuální provozní a marketingové záležitosti,
samozøejmì jsem také k dispozici klientùm... a vlastnì skoro každý den si
slibuji, že pùjdu výjimeènì trochu døív domù... a každý den veèer zjišuji, že
poøád ještì jsem v RRC.
Poslední vìtu Lenky Havlové komentují Radka Schmiedová a Hana
Hricová souhlasným »Ano, to známe, to máme také tak« a Hana Hricová
plynule navazuje: Myslím, že všechny tøi máme štìstí, že jsme se dostaly
k práci, která nás baví. Osobnì ani nedokáži striktnì rozdìlit den na èas na
pracovní nebo nepracovní. Mám dvì dìti, takže se mi vlastnì poøád nìjak
prolíná profesní zaneprázdnìní s èasem vìnovaným rodinì a službì pro
mìsto.
(ing. Hricová je èlenkou Rady a zastupitelstva Mìsta Hluboká nad
Vltavou, pozn. aut.) Ráno vypravím dìti do školy, potom vìtšinou jedu do
úøadu. Tam se vìnuji agendì, rùzným jednáním, zajišuji jednání orgánù
naší komory, plním úkoly pøedstavenstva. Èasto cestuji. Mám schùzky na
úøadech, podnicích i mimo Jihoèeský kraj. Pøednáším na semináøích,
poøádám vzdìlávací, ale i spoleèenské akce, vìnuji se medializaci
zemìdìlské problematiky. Jednám s agropodnikateli, profesními
organizacemi, školami, politiky apod. Vždy v zájmu jihoèeských
zemìdìlcù a potravináøù. Nìkdy se domù vracím pozdìji veèer, obèas
pracuji i o víkendu. Není výjimkou, že si z práce nosím notebook plný
domácích úkolù.
Radka Schmiedová: Tak asi neøeknu nic jiného, než už tady øeèeno bylo,
do RRC pøijíždím ráno, vyøizuji provozní vìci, marketingové, hodnì èasu
vìnuji klientùm, koordinuji všechny služby wellness, èas utíká hodnì
rychle a když se koneènì zastavím, tak je veèer a já si jen øíkám, co
všechno jsem ještì chtìla stihnout a nestihla... Naštìstí mùj manžel má své
zájmy a koníèky, dceøi je 18 let a taky už žije svùj celkem samostatný
život, takže mám u nich výhodu urèité tolerance.
Lenka Havlová doplòuje: Ještì nemusím øešit problém, jak zkoordinovat
práci s péèí o dìti, navíc mùj manžel je také tolerantní, prostì už si za ty
roky zvykl, ale máme malého pejska, který samozøejmì pozornost a péèi
potøebuje a jsou také ty domácí práce, které za mne nikdo neudìlá... takže
se snažím to zvládat tak, aby bylo splnìno vše, co splnìno být má, v práci
i doma.
Všechny tøi jste zmínily rodinu, domácí povinnosti. Nevím, jestli by totéž
pøi rozhovoru o práci zmínili TOP manažeøi – muži. Obecnì se má za
to, že to muži v »šéfovských« pozicích mají snazší, ménì se setkávají s
despektem. Jaká je vaše zkušenost?
Hana Hricová: Ne, z z genderového pohledu se s despektem nebo
nìjakými problémy nesetkávám. Možná spíš ze zaèátku jsem musela
pøekonávat takovou nedùvìru ze strany èlenù i statutárních zástupcù naší
organizace, to jsou zkušení praktici, zemìdìlci, kteøí mne vnímali jako
blonïatou novináøku, která vidìla krávu maximálnì z rychlíku...
A vidìla jste krávu i zblízka? Umìla byste jí tøeba i podojit?
Hana Hricová: Jasnì! Mám z dojení i zápoèet... Postupem èasu se ty
pracovní vztahy vyjasnily a fakt si nevybavuji, že bych se setkala s
nìjakým nekorektním jednáním.
Nedá mi to se nezeptat – vy jste jedinou ženou v sedmièlenné Radì
mìsta Hluboká nad Vltavou. Když projednáváte nìjakou záležitost,
žádost, investici, vnímáte, že váš pohled je dejme tomu emotivnìjší, jiný
než pohled vašich kolegù?
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Hana Hricová: Pokud dokážu objektivnì posoudit, tak myslím, že ne.
V náhledu a názorech na jednotlivé vìci hrají roli spíš osobní zkušenosti
a znalosti toho kterého projednávaného bodu. Osobnì jsem párkrát
musela bojovat spíš sama se sebou. To když se mé pravicové,
konzervativní postoje støetly s mým nadmìrnì vyvinutým sociálním
cítìním. Nikdy jsem nezaznamenala, že by se kolegové radní vyhranili
»testosteronovým« pøístupem k øešení problémù. Naopak, jsou velcí
gentlemani a já s obdivem jako houba nasávala jejich »znalost terénu«
a schopnost konsensuálního jednání ve prospìch našeho mìsta.
Lenka Havlová: Moje zkušenost je podobná, jsem v hotelnictví už
dlouho a hlavnì na zaèátku mi zkušení kuchaøi a èíšníci dávali najevo
urèitou pøevahu – co já jim budu vykládat o provozu, když oni mají na
place nebo v kuchyni »odchozeno« plno èasu... Ale to už je opravdu èas
hodnì minulý a pevnì vìøím, že dnes díky svým zkušenostem mohu øíci,
že být ženou není pro øeditelskou pozici nevýhodou, možná spíš naopak...
Používáte pøi jednáních »ženské zbranì«?
Lenka Havlová: Ne, to snad ani ne, jednání musí být vìcná, ale možná
máme výhodu v tom, že máme víc empatie, víc dovedeme pøedvídat,
vnímat náladu nebo celkovì osobnost partnera k jednání nebo klienta...to
mi právì tady v RRC, kde je naší prioritou individuální, pøátelský pøístup,
pøipadá hodnì dùležité...
Radka Schmiedová opìt souhlasnì pokyvuje hlavou a pøidává svou
zkušenost: Ano, naše práce je hodnì o komunikaci s lidmi, a tím je
myslím dáno, jestli si dokážeme získat respekt nebo partnersky
rovnocenný pøístup. Docela spokojenì musím øíci, že ve sportu, který je
mou profesí, se pohybuji od 18 let a za tu dobu jsem se s nedobrým
chováním a pøístupem, které souvisely s tím, že jsem žena, setkala pouze
jednou. Tou otázkou, která je položena, se èlovìk asi bìžnì nezabývá, ale
když už o tom zaènu pøemýšlet, tak Wellness centrum RRC je už tøetím
centrem, které jsem realizovala, vybudovala a fakt si nevzpomínám na
nìjaké »genderovì nevhodné« chování.
To zní pozitivnì....asi tu pozitivitu trochu naruším otázkou, zda se kvùli
svým pozicím setkáváte se závistí, pomluvami? Pøece jen, pohybujete se
v zajímavém prostøedí, nosíte kostýmky, šaty... to mùže být primární
pøíèina závisti, že?
Lenka Havlová: Nevím, jsem snad obklopena lidmi, kteøí závistí netrpí.
Hana Hricová: ...a pokud trpí, tak to do oèí pochopitelnì neøeknou.
Snažím se tyhle vìci nevnímat, nebo je vidìt s nadhledem, nedovolit jim,
aby ovlivnily mùj vztah k lidem. Ostatnì ani vlastnì nevím, co by mi kdo
mohl závidìt.
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Radka Schmiedová: Také mám pocit, že s pøímými projevy závisti se
nesetkávám... ale nejsem naivní, abych vìøila, že nìjaké nejsou!
Vlastnì...ano, negaci v reakcích okolí jsem zaznamenala v dobì, kdy jsem
onemocnìla....a léèila se a pøitom pracovala, vlastnì soubìžnì
s nejintenzivnìjší a pro mne fyzicky nároènou léèbou hekticky finišovaly
práce tady v RRC. A našli se lidé, kteøí øíkali, že kvùli honbì za penìzi
obìtuji své zdraví... pøitom to bylo úplnì jinak. Kdybych byla zùstala
doma a nepracovala, tak bych asi tu nemoc nezvládla... a taky bych
vlastnì zahodila ty dva roky pøedtím, kdy jsme realizaci projektu
pøipravovali a ztratila bych sílu s nemocí bojovat a... a víte co? Pojïme
zmìnit téma...
Souhlasím , ale než ho zmìníme, musím to øíct, urèitì za nás všechny:
Radko, máte náš obdiv. Velký. A teï už ta zmìna: jaké jsou podle vás
tøi nejdùležitìjší vlastnosti, které by TOP manažerky mìly mít,
respektive, mají?
(Tato otázka vyvolala živou diskusi, ve které se nakonec dámy shodly na
více než tøech vlastnostech ... a tedy odpovìï je jejich spoleèná)
Lenka Havlová, Hana Hricová, Radka Schmiedová: Schopnost dobré
komunikace s lidmi, pøedevším. Cílevìdomost, dùslednost. Vytrvalost.
Odolnost. Urèitì schopnost umìt øídit èas svùj i èas druhých.
A zase fenomén èasu... Èasu je málo, vìtšinou nemáme èas se ohlížet,
ale pøesto vás o ohlédnutí do dìtství poprosím – èím jste chtìly být jako
malé? Snily jste o práci øeditelky?
Lenka Havlová (s trochu nostalgickým úsmìvem): Nechtìla jsem být
øeditelkou, to urèitì ne. Ráda a snad dobøe jsem malovala, kreslila, chtìla
jsem být ilustrátorkou dìtských knih. Ale nelituji, že jí nejsem, hotelnictví
je zajímavé a také svým zpùsobem tvùrèí, kreativní...
Hana Hricová: Od dìtství se moje zájmy toèily kolem zvíøat, chtìla jsem
být ošetøovatelkou koní nebo veterináøkou, pozdìji se k tomu pøidalo
psaní, nakonec se to propojilo, vystudovala jsem vysokou zemìdìlskou
školu, pracovala jako novináøka a když pøišly dìti a už nešlo sloužit
víkendy nebo veèery v redakci, tak jsem pøijala nabídku vést úøad
jihoèeské agrární komory...
Radka Schmiedová: Øeditelkou jsem tedy fakt být nechtìla, jako malá
jsem se hodnì vìnovala sportu, ke kterému mne vedli rodièe, hlavnì
tatínek... a také jsem malovala, kreslila, tvoøila. Moc jsem chtìla jít na
keramickou školu v Bechyni, to byl mùj velký sen... jenže v tom roce
obor, který jsem chtìla, neotevøeli... a tak bylo rozhodnuto a šla jsem na
sportovní gymnázium...
Mluvíme o dìtství, a to bývá spojeno s pøedstavou idylického dostatku
èasu, neboli se vracíme k pùvodnímu námìtu rozhovoru. Èas – dejme
tomu jeden volný den – kdybyste ho mìly, jak byste ho chtìly prožít?
(A tohle byla první otázka, kterou jsem dámy znaènì zaskoèila a nad
odpovìdí chvíli pøemýšlely s viditelným údivem: Volný den?? Co to je??)
Hana Hricová: Jste mne zaskoèila, trochu... No, volný den... tak asi ráno
bez budíku, potom snídanì, dobrá káva a èerstvé noviny. Nespìchání. Pak
asi vyjížïka na koni, výlet s dìtmi za mými rodièi, samozøejmì obìd,
který bych nemusela vaøit a veèer tøeba setkání s pøáteli u piva...
Lenka Havlová: Volný den... urèitì s manželem a pejskem, kterým díky
své dlouholeté vytíženosti hodnì spoleèného èasu dlužím. Možná nìkde
v pøírodì, na procházce... nebo poznáváním krás jiných krajù a jejich
kulturních památek...
Radka Schmiedová: Tak kdyby to mìl být volný den, který bych urèitì
moc chtìla, tak by to byl den, který bych celý prožila se svou dcerou...
kdekoliv, prostì s ní být... A urèitì bych také chtìla být nìkde v pøírodì,
na Šumavì.
Mluvíme o volném dni a vám zatím ubíhá bìhem rozhovoru pracovní èas.
Takže je možná na èase rozhovor ukonèit – a popøát vám, aby ty volné
dny nezùstaly nesplnitelným pøáním a aby váš èas mìl v sobì poøád tu
radost z práce, která u vás byla zøetelná po celou dobu rozhovoru. Všem
tøem dìkuji, že jste si na náš rozhovor udìlaly èas. Lucie Burianová
K rozhovoru si tentokrát dovolím pøidat osobní pohled: Po poèáteèních
rozpacích (Opravdu musíme mluvit o sobì? Nemohly bychom probrat
nové trendy v gastronomii?Agrární politiku? Nejúèinnìjší posilovací
stroje? Ne? Tak dobøe...) se rozhovor rozvinul do skuteènì velmi
pøíjemného, kultivovaného povídání. Bylo zøejmé, že všechny tøi dámy
jsou zvyklé formulovat pøesnì, vìcnì a že umí nejen mluvit, ale
i naslouchat. V rozhovoru nechybìl uvolnìný smích i hodnì emotivní
chvíle, to když Radka Schmiedová mluvila o své nemoci...
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A naprosto zøetelné a velmi sympatické bylo nadšení a zaujetí, s kterým
dámy o své práci mluvily. A také to, že v mnoha vìcech a zkušenostech
se shodovaly. Bylo to opravdu velmi pøíjemnì prožitý èas jednoho
záøijového páteèního odpoledne... dámská sešlost... Jak by možná øekla
paní Hricová, prostì se sešly ètyøi baby a poøádnì všechno probraly.
Koneckoncù... je pøece èas babího léta, ne?
foto zleva doprava: Hana Hricová, Lenka Havlová, Radka Schmiedová

Indická kuchaøka
Jmenuje se Mala, pochází z Indie a protože ji baví vaøit, pozvala si
zvìdavé èeské kuchtièky domù. Výuka zaèala nad šálkem èerného èaje
s mlékem, ovšem obohaceného koøením!
Vonìl, byl silný a povzbudil nás do práce.
A tak jsme si uvaøily kuøe po indicku,
nicménì protože s námi byla i jedna
vegetariánka, dostalo se i na tutéž smìs, jen
místo masa byly použity brambory. Obì
verze byly vynikající, jemné pøíjemné chuti,
a to i pøesto, že se v ingrediencích objevují
chilli paprièky a jiné pikantní koøení.
V Indii se prý pálivá chu neøeší, jsou na ni
zvyklé i dìti. Mala øíká, že jí v èeské kuchyni
moc chutnají èeské polévky, ale knedlíkùm,
ba ani tìm sladkým, na chu nepøišla.
Vaøilo nás v malièké kuchyòce šest, práce
nám šla od ruky a možná bychom takové
mnohoženství v domácích pracích uvítaly.
Uvaøily jsme si a pochutnaly jsme si. Pøíští
lekce bude na sladké téma. Tak jestli máte
také chu se nìco pøiuèit, zkuste recept od
Mali a nebo volejte (387 688 124, od 10 do
14 hod.) a zkuste dámský dýchánek s výukou
vaøení. (I když vlastnì – muži samozøejmì
vylouèeni nejsou!)
Suroviny:
– 4 lžíce pøepuštìného másla (nebo 2 lžíce
oleje a 2 másla) – 4 støední cibule
(na kostièky) – 3 kousky skoøice
– 5 tobolek zeleného kardamonu – 3 palce (2,5cm) zázvoru (strouhaný)
– 6 stroužkù èesneku – 2 èervené chilli paprièky (nebo lžíce prášku) – 2
lžíce kurkumy – 2 lžíce semínek koriandru – 2 lžíce rajèatového protlaku
– 10 lžic bílého jogurtu – 3 lžíce mandlí (namleté) – 5-6 kuøecích prsíèek
(na malé kousky) – 2 lžíce rozinek (nepovinné) – 2 lžíce strouhaného
kokosu
Postup: 1. Na tlusté pánvi na støedním plameni rozpustíme máslo, cibuli,
skoøici, kardamon – 2. Pøidáme zázvor, èesnek, kurkumu, koriandr. Dvì
minuty smažíme, pak pøidáme protlak. – 3. Pøidat jogurt, míchat a nechat
to trochu vyvaøit. Pøidáme další lžíci jogurtu. Všechen jogurt pøidáme
natøikrát. – 4. Dolijeme vroucí
vodu, až se všecko zakryje. Když
vøe, ubrat plamen a 10 minut
zvolna vaøit. – 5. V jinaèí pánvi
zatím (na nízký plamen) opražit
mandle. Pak je vyndat. – 6.
Místo mandlí dáme máslo èi olej
a smažíme kuøe. – 7. Mandle,
kuøe, rozinky a kokos pøidat do
omáèky. Vaøit na malém plameni
25 min. – 8. Když omáèka vypadá
suše, pøidat ještì drobet jogurtu,
nebo vody. Ochutnat a dochutit
trochou soli.
9. Pøipravíme rýže a podáváme!
Dobrou indickou chu!
Prodám dveøe vchodové plastové a okna. Dále zahradní
chatku 4x3 m. Vše nové z neuskuteènìné stavby. Sleva z PC.
Pøivezu. Tel: 777 106 709
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Pomáhat a chránit... a vychovávat
»Máámííí, dneska byla u nás ve škole policie!!« Touto
vìtou urèitì ve ètvrtek 9. záøí mnoho dìtí školou
povinných oznamovalo maminkám nejvìtší událost dne.
Ano, v hlubocké základní škole skuteènì byla policie...
ale tentokrát ne proto, aby se zabývala rùznými
nepravostmi a nekalostmi, ale právì proto, aby
nekalostem a nepravostem u dìtí a mládeže
pøedcházela.
Ano, dne 9. 9. se v hlubocké základní škole konala
velká akce pro žáky tøíd 1. stupnì. Akce byla
pøipravena v rámci koncepce programu prevence
sociálnì – patologických jevù dìtí a mládeže, kterou
pøipravilo hlubocké oddìlení Policie ÈR (nadpraporèík
Bc. Martin Pešta) ve spolupráci s Centrem volného èasu
(Lucie Burianová) a základní školou (øeditel Jaroslav
Schmied). Pro dìti byl pøipraven bohatý a podle reakcí
dìtí zajímavý program, na kterém spolupracovali:
místní oddìlení Policie ÈR Hluboká nad Vltavou
(nadpraporèík
Bc. Martin Pešta a nadstrážmistr Miroslav Syrovátka),
tiskové oddìlení Krajského øeditelství Policie ÈR Èeské
Budìjovice (nadpraporèíci Regina Tupá a Milan Bajcura),
kynologové Policie ÈR, pracovnice Èeského èerveného
køíže Èeské Budìjovice a hluboètí hasièi – èlenové Sboru
dobrovolných hasièù Hluboká nad Vltavou.
Program zaèal na høišti – ukázkami práce policejních
kynologù a služebních psù. Byly pøedvedeny cviky
poslušnosti psù, pøinášení pøedmìtù na povel, vyhledání
pachatele, práce psù pøi zadržení a eskortì podezøelých
osob. Ukázky byly samozøejmì doplnìny poutavým
výkladem kynologù o výcviku a chování psù.
Po ukonèení této èásti programu se žáci rozdìlili do
skupin a vydali se na pøipravená stanovištì. V tìlocviènì
pro nì byla pøipravena ukázka daktyloskopie – snímání
otiskù a zajímavé vyprávìní o dalších metodách identifikace
osob. Na druhém stanovišti v tìlocviènì pak dìti získávaly
zajímavé informace a vìdomosti o bezpeèném chování
v dopravním provozu.
Na stanovišti ve fitness na dìti èekaly ukázky první
pomoci. Umìlé dýchání, masáž srdce, obvazování ran,
fixace zlomenin, ale i informace, co dìlat, když se stanou úèastníky nìjaké krizové události – to
všechno dìti velmi zajímalo. A neménì zajímavá byla i ukázka hasièské techniky. Velké hasièské auto
má tolik zajímavých technických prvkù... a hluboètí hasièi trpìlivì vysvìtlovali, k èemu která hadice
nebo ventil slouží a hlavnì – jaký je prùbìh zásahu u požáru. Nechybìly samozøejmì ani informace
o protipožární prevenci a bezpeèném zacházení s ohnìm.

A nakonec opìt dìti èekalo setkání s policií.
V této èásti programu mìly dìti možnost
seznámit se s výstrojí a výzbrojí policistù...
a nejen seznámit, ale všechno si poøádnì
prohlédnout a vyzkoušet!! Z možnosti mít
v ruce pravou policejní pistoli byly dìti zcela
nadšené. Zajímavé byly také ukázky pøístroje
na mìøení alkoholu, pouta, neprùstøelná vesta
a mnoho dalších pøedmìtù. Dìti velmi zaujal
i výklad policistù, zamìøený nejen na základní
informace o práci a pravomocích policie, ale
také, jak jinak – informace o tom, co je
považováno za pøestupek a nebo dokonce
trestný èin a co by tedy dìti v budoucnu
rozhodnì dìlat nemìly.
Vše bylo dìtem podáno velmi pøístupnou,
vstøícnou formou a reakce dìtí svìdèily o tom,
že by byly schopny naslouchat ještì velmi
dlouho. Dopoledne však ubìhlo rychle a nastal
èas rozlouèení. Jak se jindy dìti na obìd tìší,
tak tentokrát se jim odejít do jídelny nechtìlo
a s faktem, že dopoledne je u konce, je smíøilo
až ujištìní, že tato akce rozhodnì nebyla
poslední a urèitì budou další.
Nadšení a spokojenost dìtí urèitì bylo všem,
kteøí akci pøipravili, nejlepším podìkováním...
pøesto ještì jednou dìkujeme všem, kteøí akci
Den s Policií ÈR, SDH Hluboká nad Vltavou
a a ÈCK Èeské Budìjovice pøipravili. Vždy
– má-li škola vychovávat dìti pro život, pak
právì znalosti o bezpeènosti, záchranì života
a prevenci úrazù nebo rizikového chování
jsou pro život nesmírnì dùležité.
Lucie Burianová

Dort s deseti svíèkami a sladkou vzpomínací polevou
»Tááák, žáci, dávejte pozor, povíme si nìco o Hluboké nad Vltavou. Kdo
by vìdìl, èím je naše mìsto charakteristické a známé?? Nikdo? No, tak si
vyvoláme... tøeba žáka Nováka! Tak, Nováku, co je pro Hlubokou
typické??«
»Ééééé... tak že tady je zámek... a podzámèí... a taky 40 hospod, teda,
éééé, restaurací... jo a taky máme 3 divadla!!«
»Špatnì, žáku Nováku!! Zámek máme, to souhlasí, hosp....ééé,
restaurací taky požehnanì, to ano, ale divadla máme 4!!«
»Nene, panèelko, 3!!«
»A já ti øíkám, že máme 4! Protože kromì tìch tøí èasto prezentovaných
je tu pøece ještì... Dramatický kroužek Centra volného èasu!!
A v letošním roce dokonce oslaví 10 let od svého založení!!«
Ano, je tomu opravdu tak. Už deset let (takže vlastnì déle než dva
z »dospìláckých« souborù) existuje divadlo, ve kterém hrají dìti.
Desetiletý pøíbìh... jak zaèal? Jak jinak, nápadem. Na jedné Radì rodièù
pøed deseti lety zaznìly pøipomínky, že škola nemá více zájmových
kroužkù (ano, v té dobì bylo kroužkù jen šest). A tak mne napadlo, že by
možná dìti mohl bavit dramatický kroužek. Od nápadu byl už jen krok
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k rozvìšení letáèkù po škole, kdo by chtìl chodit do dramatického
kroužku... Pøihlásilo se 27 dìtí! Dodnes je živì vidím pøed sebou... ty
zvìdavé oèi – jaké to hraní bude? Co budeme hrát? Po pravdì, to jsem se
sama sebe ptala taky... co budeme hrát, tak, aby si zahráli všichni, aby
nìkdo nemìl jen roli mlèící muchomùrky a nebylo mu líto, že druzí mají
vìtší role? Prošla jsem všemožné archivy her a zjistila, že hra s 27 zhruba
stejnými rolemi prostì není. Co zbývalo, než tedy takovou hru napsat...
a napsat každou roli pro konkrétního »herce« tak, aby mu sedìla, aby se
mu dobøe mluvilo... První hra byla vánoèní fantazie o narození Ježíška ,
hráli jsme v rámci školního pøedstavení v KC Panorama... A pak už
následovaly další hry nebo pásma... hráli jsme 21 dalmatinù, Piráty ze
základky, hráli jsme série scének, inspirovaných pohádkovými postavami.
A také jsme hráli – totiž – dìti hrály – pøíbìhy, ve kterých se dìti
promìnily v historické postavy... Anežku Èeskou, knìžnu Libuši, Karla
IV. a další v neopakovatelném vánoèním pøedstavení v Alšovì jihoèeské
galerii... nebo také Marii Terezii, Matu Hari, Kleopatru, Kryštofa
Kolumba, Wolfganga Amadea Mozarta a další ve fantazijní høe na téma
Škola.
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A hráli jsme Loutkáøe – pøíbìh o srdci a hraní a divadle a také o lásce...
právì o lásce k divadlu... Snadno se to napíše – hráli jsme nebo »dìti
hrály«. Ale cesta od prvních zkoušek k okamžiku, kdy hrajeme na jevišti,
je dlouhá. Pøed deseti lety jsme zaèínali v úplnì prázdné místnosti, nebylo
tam nic, jen holé bílé zdi a podlaha. Že nemáme židle, nábytek ? Nevadí,
jsme herci, máme fantazii, prostì si budeme hrát, že máme – a mùžeme
kouzlit s pøedstavami, jednou je naše místnost zámecká komnata, podruhé
tøeba psí bouda. Proè ne? Nemìní se jen místnost, mìníme se i my...
zkoušíme rùzné etudy, mìníme se v rytíøe, princezny, krále, ale tøeba
i v krokodýla, lyžaøe nebo kosmonauta. Talent k hraní je vítán, ale pro
práci v »dramaáku« není úplnì podmínkou – mnohdy víc než talent
dokáže snaha a nadšení. Uèíme se pohybovat, ztvárnit slova pohybem,
uèíme se pantomimu...Uèíme se pracovat se scénáøem, rozvíjíme slovní
zásobu. Uèíme se po-øád-nì a NAHLAS vyslovovat, uèíme se texty... ufff,
nìkdy to jde lehce a nìkdy to drhne. Obèas bývá i zklamání, to když se
zjistí, že pùvodní pøedstava – hrát divadlo je vlastnì jen takové chození
po jevišti v princeznovských šatech – narazí na realitu... Jéé, to se jako
mám UÈIT nìjaké vìty? A když tu vìtu øeknu špatnì, tak ji musím øíci
znovu? A ještì u toho myslet na správný pohyb a výraz a na to, na jakou
repliku navazuji? Ufff! A znovu, dokud to není tak, jak to být má? Páááni,
ono je to divadlo vlastnì dost nároèná vìc!! A to jsme jen u zkoušek... co
teprve, když máme vejít na jevištì... pøed obecenstvo... tak to tréma,
zrádkynì, krk svírá a jazyk døevìní, ruce roztøese a pamì ovládá....Ale
i s trémou se dá bojovat a vìtšinou to byl boj vítìzný a potlesk malým
hercùm byl zasloužený.
Deset let. Hráli jsme, hráli jsme si, užili si hodnì legrace... nìkteré
zkoušky jsme toho víc nasmáli než nahráli... Deset let... první dva roky
pùsobil dramaák samostatnì, posléze se stal souèástí Centra volného
èasu (a vlastnì byl pro založení Centra takovou prvotní inspirací...)
Pùvodnì prázdná bílá místnost je dnes barevnì vymalována, je v ní
zrcadlová stìna, potøebný nábytek , máme kostýmy, rekvizity... a hlavnì
poøád máme chu hrát. Deset let... dramaákem prošlo pøes 120 »hereèek«
a »hercù« . Nìkteøí s námi hráli nìkolik let (a bylo znát, že jsou rok od
roku lepší, zkušenìjší, nìkteøí si zahráli i s »velkými« divadelními
soubory), nìkteøí si to prostì vyzkoušeli a zjistili, že je to zase tak moc
nebaví.

Deset let... to je urèitì více než vhodná pøíležitost podìkovat všem, kteøí
nám pomáhali a podporovali nás – takže velké díky paní Milenì
Thalerové za neocenitelnou (a bohužel nedocenìnou) práci a pomoc pøi
tvorbì kulis a kostýmù a velkou podporu pøi produkci pøedstavení, panu
Petrovi Píšovi za ozvuèovací a nahrávací spolupráci pøi všech
pøedstaveních vánoèních i »letnìslavnostních«. Všem, kteøí dramatickému
kroužku vìnovali rùzné kostýmy a rekvizity, všem maminkám, které pøed
pøedstavením pomáhaly s oblékáním a líèením. A pøedevším – velké
podìkování patøí všem, kteøí po pøedstavení pøišli a hereèky a herce
pochválili, dali najevo, že naše hraní má smysl, že potìšilo – to totiž byl
(nepoèítám-li drobné sladké odmìny) jediný a myslím, že nejkrásnìjší
honoráø pro náš herecký soubor.
A podìkování nejvìtší?? Samozøejmì – všem, díky kterým mìla a má
desetiletá existence Dramatického kroužku smysl – tedy všem, kteøí byli
nebo jsou èleny kroužku. Chtìla bych vám nejen podìkovat – byli jste
úžasní – ale hlavnì vás pozvat na malé vzpomínkové setkání, které bude
dne 22.øíjna 2010 od 17. hodin v Centru volného èasu – v naší souèasné
zkušebnì v 1. patøe pavilonu mimoškolní výchovy – vchod ze høištì.
Všichni jste velmi zváni... tìším se na vás, posedíme, zavzpomínáme,
prohlédneme staré i novìjší fotky, pøipraveno bude i obèerstvení,
sfoukneme deset svíèek na narozeninovém dortu... jo, a zopakujte si, jak
se vyslovuje a jak musíme vždycky stát na jevišti (áááno, správnì,
vždycky èelem k hledišti, jasnì), si vás vyzkouším, jestli jste to
nezapomnìli :-)
Lucie Burianová
Základní škola Hluboká nad Vltavou udìluje
pochvalu žáku 8. A. tøídy, Radku Krepsovi,
za vytvoøení prezentace z pøírodopisu, která
obsahovala 160 obrázkù savcù. Její tvorbì
vìnoval svùj volný èas o letních prázdninách.
Prezentace bude využívána k výuce
pøírodopisu i i v dalších letech. Mnohokrát
dìkuji a pøeji hodnì úspìchù v dalším studiu.
Mgr. Lenka Dvoøáková, vyuèující pøírodopisu

Ohlas minulosti
Pøipomenu zajímavosti z doby pøed více jak
sto dvaceti lety – v roce 1884.
Tehdy èasopis ROLNÍK, vydávaný
okresním spolkem hospodáøsko – lesnickým v
Budìjovicích, informoval ètenáøe (výpis F.K.):
– Hospodáøská beseda v Zahájí byla založena
26. bøezna 1883, èítá 29 èlenù a poøádá besedy
o úkolech hospodáøských.
– 14. listopadu 1883 byla v Purkarci poøádána
hospodáøská schùze, pøítomni byli místní
uèitelé, pan faráø, i další hospodáøi
a hospodynì. Pan Tomáš Èermák pøednášel o
užitku ovocného stromoví. Hospodáøi byli
vyzváni k osevu velké kukuøice a k sázení
cukrovky pro Knížecí cukrovar v Budìjovicích
– oznámení o pøipravované hospodáøsko –
lesnické a živnostensko – prùmyslové výstavì
krajinské v Budìjovicích v dobì od 31. srpna
do 15. záøí 1884
– v Purkarci se konala 2. bøezna Rolnická
beseda, jejím starostou byl zvolen pan
František Maruška z Chlumce, za jednatele
pøijat pan Antonín Ambrož. Èlenové besedy
vysázeli v obci 80 ovocných stromkù.
– do purkarecké Rolnické besedy, která se
pravidelnì mìsíènì schází, pøistoupili noví
èlenové p. František Šachl, faráø z Kostelce,
Vojtìch Stehlík z Líšnice, Jan Lexa a Václav
Hajný z Ponìšic a Josef Èuba, mladší uèitel z
Purkarce. Pan Alois Knapp pøednášel o chovu hovìzího dobytka.
– v další Besedì sdìlil Antonín Ambrož své zkušenosti o zavlažování pozemkù a luk v dobì sucha
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– krajinská výstava v Budìjovicích
(31. 8. – 15. 9. 1884) mìla veliký
úspìch! Úèastni byli okolní šlechtici,
chovatelé koní, ryb, øemeslníci a další.
Na závìr výstavy byly rozdávány ceny
(výpis z hlubockého okolí F. K.): Za
ovocnáøství a vinaøství obdržel
støíbrnou medaili pan František Vácha,
knížecí zahradník v Hluboké nad
Vltavou. Jan Hovorka z Chlumce získal
1. cenu, støíbrnou medaili a 3 dukáty za
polní hospodáøství a konì do tahu.
František Maruška z Chlumce byl
odmìnìn bronzovou medailí a 15
zlatými (penìzi) za ošetøování koní.
V téže kategorii dostal odmìnu
15 zlatých Jan Kubata z Hluboké.
– Téhož roku pokraèovala purkarecká
Rolnická beseda pøednáškami pana
Aloise Boudy z Nìmèic o chovu
hovìzího dobytka, o pozemkové orbì
hovoøil pan František Maruška, rolník
z Chlumce.
– Zajímavý zdravotnì hygienický
inzerát otiskl èasopis Rolník: Mìsto
Budìjovice vypisuje ofertu na
pravidelné vyèišování a vyprazdòování
veškerých stok a kanálù, odvoz výkalù
a hnoje z domù vnitøního mìsta.
(Dìkuji panu Václavu Fyrbachovi z
Hluboké za zapùjèení èasopisu Rolník,
roèník 1884)
František Kvapil
Hlubocký zpravodaj | øíjen 2010

Nová rubrika: Za nás chytøejší!
Vždycky jsem závidìla starým latiníkùm, že na každou situaci mìli pøiléhavé latinské pøirovnání. A víte dobøe, že nastávají v životì
situace, kdy by bylo lepší mezi zuby procedit místo peprné nadávky nìco moudrého. Možná se vám uleví stejnì a ještì budete
vypadat chytøe. Tuhle latinu totiž používali i postavièky v komiksu o Asterixovi.
To ale neznamená, že nemají hlubokou historickou hodnotu. Tak se hezky uète a pøíštì jistì oslníte!
Ab imo pectore. Z celého srdce.
Acta est fabula! Hra skonèila! (Tato vìta
oznamovala konec pøedstavení v antických
divadlech (viz. Plaudite...)
Ad augusta per angusta! Pøes obtíže ke slávì!
Alea iacta est. Kostky jsou vrženy. (Jistìže víte,
kdo to øekl: Caesar pøi pøekroèení øíèky Rubikon
r.49 pø.n.l. – èímž údajnì odstartoval obèanskou
válku)
Audaces fortuna iuvat. Odvážnému štìstí pøeje.
Aut Caesar, aut nihil! Buï César, nebo nic!
Beati pauperes spiritu. Blahoslavení chudí
duchem. (Bible, Nový zákon, ev. sv. Matouše,
Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est
regnum caelorum – Blahoslavení chudí duchem,
nebo jejich je království nebeské.)
Carpe diem. Užij dne. (Carpe diem quam
minimum credula postero – Užij dne a nic nevìø
budoucnosti! Horatius, Ódy 1, 11, 18)
Ceterarum rerum prudens! Opatrní v jiných
vìcech! M.Tullius Cicero, Pro Quinctio, III.
Contraria Contrariis Curantur! Protiklad
budiž vyléèen protikladem! (základ
allopatického, od Hippokratových zásad
odvozeného, lékaøství)
Cogito, ergo sum. Myslím, tedy jsem. (René
Descartes, Poèátek filozofie.)
De facto. Ve skuteènosti.
Delenda Carthago. Kartágo je nutno znièit. (M.
Porcius Cato starší (Ceterum censeo
Carthaginem esse delendam)
Desinit in piscem mulier formosa superne.
Rybím ocasem konèí žena krásná nahoøe.
Diem perdidi. Ztratil jsem den. (Flavius
Vespasianus Titus, císaø 79-81 n.l.)
Dignus est intrare. Kdo je hoden, nech
vstoupí. (Jean-Baptiste Poquelin
(Moliere),Zdravý nemocný)
Divide et impera. Rozdìl a panuj! (možná
Ludvík XI. (Divide, ut imperes regnes – Rozdìl,
abys mohl vládnout) nebo možná Niccolo
Machiavelli... Není doloženo, že by Øímané
svou zahranièní politiku takto pøímo nazývali,
nicménì je pravda, že ji také obèas praktikovali.)
Donec eris felix, multos numerabis amicos.
Dokud ti štìstí bude pøát, budeš pøátel mít
mnoho. (Ovidius, Žalozpìvy, I, 9, 5)
Dulce et decorum est pro patria mori. Je
sladké a správné zemøít za vlast. (Horatius, Ódy,
III, 2, 13)
Errare humanum est. Chybovati je lidské.
(Srovnej napø. Seneca, Controversiae, 7, 1, 5
(Quam facile erramus homines) nebo M.Tullius
Cicero, Philippicae, 12, 2 (Cuiusvis hominis est
errare!)
Exegi monumentum aere perennius. Trvalejší
než kov pomník jsem postavil. (Horatius)
Felix natalis dies sit tibi. Všechno nejlepší
k narozeninám.
Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
Šastný, kdo mohl poznat pøíèinu vìcí (událostí,
skuteèností, dìjù) (Vergilius)
Gloria victis! Èest poraženým!
Illico presto! Okamžitì a rychle!
www. hluboka.cz

Ipso facto. Tím pádem.
Ita diis placuit! Jak se bohùm zlíbilo!
Ita est! Tak jest!
Maior e longinquo reverentia. Na dálku se
vzdává vìtší úcta.(Císaø Tiberius [Tacitus,
Letopisy, I, 47]
Morituri te salutant! Na smrt jdoucí tì zdraví!
(Gladiátoøi tak zdravili císaøe pøi vstupu do
arény. C. Suetonius Tranquillus, Životopis
Claudiùv, XXI, 6)
Nigro notanda lapillo! (Dnešní den) se zapíše
èerným kamínkem! (Spíše pøeložit: Zapíšeme
èerným uhlem! Øímané totiž oznaèovali šastné
dny bíle køídou, nešastné èernì uhlem. Albo
dies notanda lapillo – Den hodný oznaèení
bílou køídou. napø. Catullus, Básnì, 68, 148
nebo Persius, Satiry, II, 1-2)
Nihil conveniens ad decretis eius! Nic
vhodného k jeho rozhodnutí!
Non omnia possumus omnes! Ne všichni
mùžeme všechno! (Lucilius, Macrobius, Satiry
6.1.35 nebo Vergilius, Zpìvy pastýøské,
VIII,63)
Nunc est bibendum. Nyní je tøeba pít.
(Horatius, Ódy, I, 37, 1)
O fortunatos nimum, sua si bona norint,
agricolas. Jak jsou rolníci šastni, když vlastní
výhody znají.
Ó tempora, ó mores! Ach èasy, ach mravy!
(M.Tullius Cicero Øeè proti Catilinovi, I, 1, 2)
Panem et circenses. Chléb a hry. D. Iunis
Iuvenalis, Satiry, X, 81 (výrok o politice císaøù
o uspokojování lidu a odvracení pozornosti od
problémù. 1– 2 stol. n.l.)
Plaudite, cives! Tleskejte, obèané! Obvyklé
zakonèení Plautových nebo napø. Terentiových
komedií (Plaudite cives acta est fabula)
Qualis artifex pereo! Jaký to umìlec ve mnì
hyne! C. Suetonius Tranquillus, Životopis
Neronùv.
Qui bene amat, bene castigat. Kdo dobøe
miluje, dobøe kárá.
Quid novi? Co je nového?
Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur,
quomodo, quando? Kdo, co, kde, za èí pomoci,
proè, jak, kdy? Základní zøetele pøi zkoumání
právního pøípadu nebo pøi vyšetøování.
Quo vadis? Kam kráèíš? Bible, ev. sv. Jana,
XIII, 36 (Quo vadis Domine?)
Quod Erat Demonstrandum. Což mìlo býti
dokázáno.
Quomodo vales? Jak se máš?
Quot capita, tot sensus! Kolik hlav, tolik
názorù!
Redde Caesari quae sunt Caesaris. Vrátíme
Caesarovi co je Caesarovo. Bible, evangelia –
sv.Matouš, sv. Marek,sv. Lukáš
Sic transit gloria mundi! Tak pomíjí sláva
svìta! Vìta používaná od 15. století pøi
korunovaci papeže, pronáší ji jeden z
duchovních tøikrát za sebou pøièemž spaluje
pøed novým papežem tøi hrsti koudele. Vìta
tedy bývá spíše pøekládána: Tak pomíjí svìtská
sláva.

Signa inferre! Praege! Concursu! Ad gladios!
Infestis pilis! Do útoku! Vpøed! Na zteè! Taste
meèe! Vztyète kopí! Rozkazy používané
v øímských legiích.
Sine qua non. Nezbytné, bez toho nelze. Právní
latina.
Sol lucet omnibus. Slunce svítí pro všechny.
Petronius, Satiry, 100
S.P.Q.R. Øímský senát a lid. Senatus Populus
Que Romanus – oficiální název øímského státu.
Sursum corda. Vzhùru srdce. C.Iulius Caesar
promlouvající k vojsku pøed bitvou nebo též:
zaèátek mešní preface (katolická modlitba díkù,
Bible, Starý zákon, Pláè Jeremiášùv, III. 41.
Summum ius, summa iniura. Vrchol práva,
vrchol bezpráví. Cicero dokládající, že køivdy
mívají èasto pùvod v zlomyslném a chytráckém
výkladu práva – O povinnostech.
Timeo Danaos et dona ferentes. Bojím se
Danajských, kteøí pøinášejí dary. (danajský dar
= trojský kùò). Láokoón, trojský knìz
(Quidquid id est, timeo... – A je to cokoli,
bojím se...). Vergilius, Aeneis.
Tu quoque fili! Ty také, synu! G. Iulius
Caesar... Sueton tvrdí, že Caesar zemøel mlèky,
nicménì dodává, že podle nìkterých autorù øekl
øecky M.I.Brutovi »Kai sy teknon«. Do latiny se
to též pøekládá »Et tu, mi fili« (I ty, mùj synu).
Dále je možné se v Shakespearovì tragédii
Julius Caesar setkat s verzí »Et tu, Brute« (I ty,
Brute)...
Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.
Kde udìlají (Øímané) pouš, øíkají tomu 'pøinést
mír'. Tacitus, O životì a mravech Julia Agrikoly
Una salus victis, nullam sperare salutem!
Jediná záchrana poražených, nedoufat ve spásu!
Vergilius, Aeneis.
Uti, non abuti. Užít, ne zneužít.
Vade retro! Ustup! Napø. Terentius, Phormio
nebo Bible, Nový Zákon, sv. Marek VIII,33
(Vade retro me Satana - Odstup, Satane)
Vae victis! Bìda pøemoženým! Livius, Od
založení mìsta nebo Plautus, Pseudolus.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Marnost
nad marnost, vše je marnost. Bible, kniha
Kazatel, I, 2
Veni, vidi, vici. Pøišel jsem, vidìl jsem, zvítìzil
jsem. Caesar, ohlašující senátu své vítìzství nad
Farnakem II., králem pontským (47 pø.n.l.). C.
Suetonius Tranquillus, Životopis božského
Iulia, 37,2; totéž uvádí i Plútarchos, Soubìžné
životopisy, I.Caesar 50
Video meliora proboque deteriora sequor.
Vidím dobro, schvaluji je, avšak sleduji zlo.
Ovidius, Promìny, 7:20 (vnitøní boj princezny
Médei)
Vinum et musica laetifant cor. Víno a hudba
rozveselí srdce. Èásteènì Bible, Žalmy 104,15
Struèný pøehled latinských citátù v komixu o
Asterixovi. U citátù chybí kolonka »Vyslovuj«,
latinská výslovnost se nìkolikrát zmìnila. Nyní
se tedy vyslovuje jinak, než za dob Caesara (èti:
Kaesara nebo též Cézara.)
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Hluboká nad Vltavou o.s a její projekty
V minulém èísle hlubockého zpravodaje jsem
vás obecnì seznámil s projekty, které Hluboká
nad Vltavou o.s. pøipravuje. Dovolte mi nyní
pøedstavit vám postupnì všechny tyto projekty.
Jedním z aktuálních projektù, který se v pøípadì
pøidìlení dotace bude realizovat, je Vltavská
pìší stezka v lokalitì Hluboká – Zámostí.
Celá pìší stezka bude tvoøena okruhem
o délce 2 km a bude obsahovat sedmnáct
zastávek, které jsou sestaveny v souladu
s krajinným rázem oblasti. Povrch stezky bude
travnatý, pouze na urèitých zastávkách bude
použit materiál jako je písek, štìpka èi prosívka.
Pìší stezka byla navržena a pøipravena
Davidem Šastným ve spolupráci s Petrem
Stehlíkem. Pøedpokládaný termín otevøení je
1. kvìtna 2011.
Jednotlivá stanovištì
1. stanovištì – vstupní brána
– vstupní brána tvoøí zaèátek celé stezky. Její
souèástí budou informaèní cedule s pravidly
a informacemi o pìší stezce. Brána bude
tvoøena z døevìného proutí a doplnìna dalšími
zajímavými prvky.
2. stanovištì –vodník Èesílko
– stanovištì zamìøené pohádkovì. Souèástí
stanovištì je vrba s ruènì vyøezaným vodníkem
Èesílkem, posezením s výhledem na øeku
a hlubocké lesy. Pro realistiènost prostøedí bude
místo dozdobeno sítìmi apod. Stanovištì bude
samozøejmì nabízet i nauènou èást, a to
v podání stylových cedulí se všemi pohádkami
o vodnících. Tvar upravovaného stanovištì
bude kruhový o prùmìru 12 m.
3. stanovištì – relaxaèní plácek
– relaxaèní plácek je místem pro odpoèinek,
pohodu a slunìní, prostor vyseèený témìø jako
golfový green, vytvoøí krásné prostøedí pro
piknik s pøíjemným døevìným posezením èi
spánek v ruènì vyøezaných døevìných
lehátkách. Na stanovišti nebude chybìt ani
stylový sluneèník pro pøípad velkého vedra.
4. stanovištì – pøírodní rozklad
– toto stanovištì má návštìvníky nauèit, jak
správnì kompostovat trávu, vìtve a další
pøírodní materiály.
5. stanovištì – vrbový tunel
– okolí pìší stezky je obklopeno velkým poètem
vrb, èást pìší stezky bude tajemná a povede
skrz staré a novì vysazené vrbové stromy.
Vrbový tunel bude 2 metry široký a 15 m
dlouhý.
6. stanovištì – vodní radovánky
– øeka Vltava lemuje pìší stezku celou její
polovinou, proto se souèástí stezky stane
i vodní zastávka s vodním skluzavkou,
záchytnou sítí a houpaèkou do vody. Zastávka
nabídne i relaxaèní prostøedí v podobì lavièek
a stolku. Ani na stanovišti vodní radovánky
nebude chybìt nauèný prvek. Zde bychom spíše
mohli øíci historický prvek mìsta Hluboká nad
Vltavou. Cedule s historií voroplavby, starého
koryta øeky Vltavy èi plavby zábavných
plavidel, která vždy soutìžila o to, kdo bude
první v Purkarci. Stanovištì vodních radovánek
bude kruhové. Doplòkem bude nauèná
informativní cedule s názvem „každá kapka se
poèítá“. Zde se dozvíme nìco o spotøebì vody
a jak mùžeme vodní zdroje šetøit.
Strana 16

7. stanovištì – plácek
– plácek nabídne prostor pro rozvoj sportovních
dovedností v blízkosti øeky Vltavy, rodièe si
zde budou moci zahrát petanque, minifotbal,
freesbee, kroket èi pouze hodit svému
ètyønohému pøíteli aport. Obdélníkové
stanovištì bude o rozmìru 14 x 10 m.
8. stanovištì - ptaèí svìt
– v oblasti pìší stezky je možné zahlédnout
mnoho zajímavých druhù ptactva. Obøí vrba
poskytne prostor pro hnízdìní rùzných druhù
ptákù v podobì maket, které se v oblasti
vyskytují. Informaèní cedule nás podrobnì
informují o každém druhu. Samozøejmostí bude
lavièka pro dostateèný odpoèinek.
9. stanovištì – výhled
– relaxaèní místo, kde je vidìt na starou oboru
a skálu, která vede po levém bøehu Vltavy.
V tomto prostoru bude nauèná pou starou
oborou a pøehled úspìchù hlubockého lovu.
Dále zde budou k dispozici informace a shrnutí
nejlepších houbaøských prostor v okolí Hluboké
nad Vltavou. Stanovištì výhled nám navíc
nabídne praktickou zkoušku našeho zraku.
10. stanovištì – malinový palouk
– malinový palouk bude jídelním koutkem celé
pìší stezky. Výsadbou desítek keøù malin toto
stanovištì nekonèí. Opìt budou využity tabule
s popisem jedlých a nejedlých bobulí a lesních
plodin. Malinové pruty budou vysázeny v
kruhu o prùmìru 10 ti m.
11. stanovištì – rybáøský kout
– øeka Vltava je rájem rybáøù, proto na nì ani
na pìší stezce nezapomínáme. Pro rybáøe bude
vytvoøen prostor nejen pro chytání ryb, ale také
informaèní cedule o rybáøství na Hluboké,
rybách v øece Vltavì a další zajímavosti
z rybáøské historie na Hluboké.

12. stanovištì – kruháè
– na Kruháèi se zaèneme postupnì odklánìt od
toku øeky Vltavy a pomalu zaèneme vstupovat
do aktivní èásti pìší stezky. Kruháè je místo,
které bude zcela dotvoøeno až po nìkolika
generacích. Duby, které zde budou vysazeny,
budou jednou tvoøit základ pøíjemného parku
nejen pro hlubocké obèany, ale také turisty
Hluboké. Kruháè bude posledním místem pøed
aktivní èástí pìší stezky. Lidé si zde budou
moci v klidu odpoèinout po návštìvì malino
ostružinového palouku a následnì jít dál.
13. stanovištì – plážový prùchod
– terén celé stezky není pouze travnatý, ale èásti
stezky jsou posety øíèním pískem. S øíèním
pískem se setkáme nìkolik desítek metrù za
kruháèem. Projít tímto prostorem bez dotyku
písku bude možné zvládnout pouze po
døevìných koláèích rùzné výšky a rùzného
rozmìru, tøi rùzné obtížnosti vám otevøou dveøe
do èásti aktivního odpoèinku.
14. stanovištì – pøírodní posilovna
- pøírodní posilovna je tvoøena ètyømi
stanovišti o délce cca 800 metrù. Stanovištì
budou tvoøena tak, aby si každý jednotlivec
mohl protáhnout a procvièit vìtšinu èástí svého
tìla. Samozøejmostí jsou informaèní cedule s
pøesným popisem a zátìží. Mezi jednotlivými
stanovišti budou sprinterské rovinky pro
zatížení nohou. Každé stanovištì bude o
velikosti 6 x 4 m.
Možné rozdìlení posilovacích stanoviš: –
prvky ke správnému protažení – prvky pro
rozvoj horní èásti tìla – ruce, záda , nohy –
bøicho, protažení
V dalším èísle hlubockého zpravodaje Vás
seznámím s dalším z projektù, které sdružení
realizuje. David Šastný, pøedseda sdružení

Navštivte novì otevøenou obchodní
kanceláø Èeské pojišovny:
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Fešák Edy Edgardo
O Úspìšná reprezentace èlena Kynologického klubu Falco, Hluboká
nad Vltavou – Zámostí, na mistrovství svìta nìmeckých boxerù!
V dubnu tohoto roku se paní Eliška Nedvìdová se psem Edy Edgardo
zúèastnila mistrovství svìta nìmeckých boxerù v maïarském mìstì
Orosháza a vybojovala 4. místo.
Kynologický klub Hluboká nad Vltavou Falco vznikl v roce 1993
a jeho hlavní náplní je výcvik psù zamìøený na sportovní kynologii.
Eliška Nedvìdová je zakládající èlenkou klubu Falco. V souèasné dobì
zastává funkci jednatelky klubu a patøí k nejzkušenìjším kynologùm
a chovatelùm psù našeho klubu. Dále pracuje jako pøedsedkynì
Boxerklubu ÈR – poboèky ve Støedoèeském kraji.
Pes Edy Edgardo pochází z vlastní chovatelské stanice nìmeckých
boxerù Edgardo Elišky Nedvìdové. Pøes svùj mladý vìk (2 roky a 10
mìsícù) dosáhl již mnoha úspìchù a složil øadu zkoušek s vynikajícími
výsledky. Závody MS pro plemeno nìmecký boxer se konají každý rok
v jiné poøadatelské zemi. V minulém roce se mistrovství konalo na
Slovensku a pøíští rok v Rakousku. Èeská výprava bývá vždy velice
úspìšná v mistrovských kategoriích dle mezinárodních zkušebních øádù
IPO 3 a vloženém IPO 2 a IPO 1. Letos se MS konalo ve dnech 23. – 25.
4. 2010 v maïarském mìstì Orosháza. Reprezentaèní výpravy byly
celkem z 12 zemí, Èeskou republiku reprezentovala nejpoèetnìjší výprava
s celkovým poètem 7 psovodù.
Vlastní letošní MS se konalo na fotbalovém stadionu, kdy je na celém
høišti pes a psovod s rozhodèím sám a pøedvádí cviky poslušnosti
i obrany. V atmosféøe stadionu, kde pøi dvou plných tribunách divákù
hraje hlasitì hudba a vše se komentuje do mikrofonù, je velice nároèné
pro psa i psovoda koncentrovat se na maximální výkon! V pátek v 8 hodin
trénink na pomocném høišti a podle rozpisu bylo možné trénovat na
velkém høišti pouze 5 minut na každého psa. Toto bylo velice pøísnì
hlídáno poøadateli, aby se vystøídaly všechny výpravy. Za tento èas se
stihne jen pøeskok pøekážek a seznámení s aporty... V pátek veèer
slavnostní zahájení a veèer losování startovních èísel. Los urèil, že pùjdou
v 11. 30 na poslušnost a v 12.20 na obranu. Poèasí pøálo až pøíliš a za
poledne bylo jasno a 25 stupòù. Horko, únava a aklimatizace z cesty
dlouhé 720 kilometrù. Pes je zaèáteèník, není to žádný otluèený matador,
a tak bylo naèasování a ladìní formy velice tìžké. Na to, že to byl jeho
první velký závod, vše zvládl s pøehledem a klidem. Patøil mezi jedny
z nejmladších úèastníkù.
Celý prùbìh mistrovství
natáèela i maïarská
televize.
V
nedìli
se
pokraèovalo na stopách.
Suchá a prášivá oranice.
Edy Edgardo odvedl v
daných podmínkách
poctivou práci a jejich
pøíprava se vyplatila.
Jednotlivé disciplíny
posuzovali: Stopy
Francouz, poslušnost
Maïar a obrany Španìl.
Celkovì tedy vybojovali
4. místo a stali se
úspìšnými èleny naší
èeské reprezentace. Práce
však nekonèí, pravidelné
tréninky na cvièišti pokraèují celé léto a v srpnu se tato dvojice zúèastnila
Mistrovství republiky boxerklubu ÈR, kde již v kategorii IPO 2 obsadila
krásné 2. místo. Tento závod byl souèasnì nominaèní pro mistrovství
svìta boxerklubu na rok 2011 do Rakouska.
Jsou v reprezentaci naší republiky tedy i pro pøíští rok !
Všichni èlenové kynologického klubu Falco jim držíme palce, a se zúroèí
jejich každodenní døina na cvièišti, za každého poèasí. Souèasnì
dìkujeme Mìstu Hluboká nad Vltavou za podporu a pomoc pøi pøesunu

www. hluboka.cz

a zøízení našeho cvièištì v nových prostorách. Bez tohoto kvalitního
zázemí, by nebyla možná pøíprava na tak
nároèné závody.
Jsme velice rádi, že náš klub navštìvují
i zaèáteèníci, rádi jim poradíme s
poèáteèním výcvikem, sportovní
kynologií, ale i s chovem a péèí o
ètyønohého kamaráda. V souèasné dobì
máme cca 50 èlenù a pod odborným
dohledem zkušených instruktorù
a figurantù probíhá pravidelnì výcvik
v nìkolika družstvech. Máte–li pejska
a potøebujete –li poradit s výchovou,
chovem nebo s výcvikem, jste u nás vítáni.
Za èlenskou základnu
kynolog.klubu Falco, Miroslav Krása
Psí cvièištì na Hluboké se díky nepøízni
povodní a osudù stìhovalo a obnovovalo,
a to zøejmì hlavnì díky neutuchající
energii páníèkù, pro které jsou zase zøejmì
hnacím motorem jejich krásní psi. Nìmeètí
ovèáci a boxeøi, vlèáci, dogy, dobrmani, retrívøi a samozøejmì i jiná
plemena, ale pøesto všichni psi pracovních plemen, pro které je výcvik
nutností. Výcvik je pro nì také ale radost a milovaná práce, protože každý
pes potøebuje nìjakou seberealizaci. A když je to ve spolupráci s pánem,
je šastný. S Eliškou Nedvìdovou a jejím fešákem Edy Edgardo jsme si
povídali za sluneèního záøijového podveèera uprostøed cvièební hodiny.
A všichni psi se pak fotili a pøedvádìli, co dovedou,
a já, panièka gauèové Sofinky s mašlí, jen tiše závidìla... ++
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Prostor cvièištì tady na pravém bøehu Vltavy za
pilou v Zámostí nám zaøídil pan starosta Tomáš
Jirsa a zaøídil nám ho dostateènì veliký, což je
moc dùležité, protože regulérní zkoušky
mezinárodního zkušebního øádu bychom na
pùvodním malém cvièišti uspoøádat nemohli.
Dìkujeme opravdu konkrétnì starostovi,
protože to nebylo jednoduché, hodiny jsme s ním
diskutovali a hledali vhodný prostor. Jsme tu v
nájmu, pozemek patøí mìstu, je to v zátopovém
pásmu a stavìt se tu nebude. V té situaci, v jaké
jsme se ocitli po povodních, to bylo to nejlepší
øešení.
Tím, že jsme získali takovýto prostor, jsme
druhý nejvìtší cvièák v kraji a hned jak jsme ho
zøídili – což byla pìkná øádka brigádnických
hodin,
udìlali jsme výbìrový závod pro
mistrovství republiky.
Závodníci byli nadšení, protože prostor
vyhovuje, je tu krásnì, máme výhled na zámek a
hned jsme také byli požádáni pøípravným
výborem, zda bychom tuhle soutìž poøádali
i pøíští rok. Všem se tady totiž moc líbilo.
Poøádání závodù je hezké na pohled i pro
laiky. Existují dva zkušební øády, mezinárodní a
èeský. Náš èeský je taková klasika, co døív cvièili policisté, vojáci – a je
podstatnì tìžší než ten mezinárodní a cvièí ho málo lidí. Výbìrový závod,
který jsme cvièili, je neuvìøitelný, to fakt
koukáte s otevøenou pusou, co psi a páni
dokáží! Èlovìk stojí uprostøed cvièištì
a mává rukou a pes poslouchá na dálku 30
metrù, sedne, lehne, otoèí se, pán ho vyšle
dopøedu, pøivolá ho, pošle na druhou
stranu. Už jenom tohle psa nauèit je
skvìlé.
Èeská kynologie má dobrou úroveò
a velkou historii, to je pravda. Poté, kdy se
otevøely hranice, otevøel se trh – a psi z
Èech se všude prezentují jako ti nejlepší a
dodneška kynologové z Èech nejlepší
jsou. Naši psi dìlají kariéru v Americe
jako policejní psi, hledaèi drog a podobnì.
On to u nás byl a je koníèek, který lidi
zajímal, byl dìlaný poctivì a byl tam
takový trošku polovojenský dril – léta se
cvièívalo ve Svazarmu – ale v tom dobrém smyslu slova – když se to má
dìlat takhle, tak se to tak dìlat bude...
Já v roce 1999 taky poprvé vyjela do Nìmecka na mistrovství svìta,
nominovala jsem se, kolem mì džípy a støíbrné klece a naprosto jiná
úroveò, než já se psem a dekou v autì. Nìmeètí závodníci mìli s sebou
veterináøe, figuranta a luxusní vybavení a já jela s manželem. Myslela
jsem si, že jsem tam omylem. Jenže se mi vedlo, vyhrála jsem prostøední
kategorii a Nìmce vzala o jeden bod. To jste nevidìli ten vztek, jejich
národní plemeno, bylo to mistrovství svìta a ženská (a blondýna) z
Èech jim vyfoukla cenu.
Tam jsem pochopila tu naši poctivou práci a vztah, který se psem
máme. Oni to mají jinak, koupí si psa, nechají si ho vycvièit, koupí si
ho zpátky a zaènou s ním závodit. A když pes k tomu není, tak ho
prodají a koupí jiného. Takovému pøístupu se Èeši vyhýbají. Máte
prostì štìstí, když se vám doma vylíhne nìco takového, jako se stalo
mì. Ale pokud by ten pes talent nemìl, necháte si ho doma i tak...
Celý život jste vìrná boxerùm?
Ano, nikdy jsem nezmìnila plemeno. Edyho mám za odmìnu, ze všech
štìòat mi nakonec zbyl on, protože vždycky, když se zájemci o štìòátka
pøišli podívat, on se utíkal schovat. Prostì se mu od nás nechtìlo. Zùstal
a nakonec se z nìj stal velice šikovný a na výcvik talentovaný pes, navíc
s dokonalým exteriérem. Je to prostì šampión, on se i na výstavách velmi
ochotnì pøedvádí a nosí se, jak playboy na pláži. (Zatímco si u mužù
spojení playboy a chytrý sympaák stìží pøedstavíte dohromady, u psù to
funguje, pøedstavte si!)
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My máme v klubu èleny i z Prahy, tam se kynologie stala tìžce komerèní,
vyuèovací hodiny se draze platí. U nás si každý zaplatí roèní pøíspìvek
a tím to konèí. Lidé se vracejí k výcviku, tøeba za deset let, zase s dalším
nástupcem svého pøedešlého psa. My nedìláme kurzy. Každý kdo chce
psa cvièit, je naším èlenem a se psem si chodí cvièit, jak potøebuje.
Nechtìli jsme dopustit, aby tady vznikla nìjaká Kinderschule a nìkdo
na tom zaèal vydìlávat. A funguje to. Lidi tady táhnou za jeden provaz.
A tak když nám tehdy starosta zavolal a øekl, máte krásný cvièák
u Vltavy, ale já vám ho musím zavézt dvìma metry bahna, tak to musíte
lidem vysvìtlit. Tady bylo pole, sice nám to pøijel válec uhladit, ale pak
už to bylo o rukách, vyplejt, zasít, støíhat, hrabat, pøenést klubovnu –
a pøesvìdèujte lidi, a do toho dají zase peníze, spoustu èasu a práce –
a do toho bìžela sezóna, zkoušky jsme mìli, a ta naše parta funguje
poøád. Mimo to jezdíme každý rok na letní výcvikový tábor, což je
úžasná dovolená, jsme tam týden, spoleènì se užijí psi, padesát lidí
a druhý den už nevíme o svìtì, jsme tam sami se sebou. Vìkové
rozhraní našich èlenù máme od pìtasedmdesáti – náš výcvikáø
a zakládající èlen klubu pan Ladislav Šašek – až k mládeži. Ti starší
èlenové pomáhají mladším nebo nezkušeným, cvièíme se všemi psy,
nìmeckými ovèáky, boxery, borderkoliemi... zkusit se dá cokoli, pøišla
sem i holèina s irským setrem, což je vyslovenì lovecké plemeno, na
obranu není, ale zaèalo ji to bavit, má teï dalšího psa a dokonce jako
druhou vysokou školu si zvolila obor kynologie.
Stejnì jako u dìtí,
také u psù platí:
škola hrou, dnes už
žádné ostnaté
obojky, piškot je
lepší a pes se mùže
pøetrhnout, aby
páníèkovi vyhovìl.
Pak jsou šastní,
spokojení, unavení
a stejnì jako u
malého mazlíèka se
vám èasto stane, že
také boxera objevíte
u sebe v posteli.
I když dìlá, že vás
nevidí ani neslyší a zaleze pod pokrývku, dnes už podle standardu dlouhý
nekupírovaný ocásek zapomene venku a nenápadnì s ním vrtí... Haf!
Foto s poháry: Eliška Nedvìdová a Václav Nedvìd a Edy Edgardo.
Ostatní foto: èlenové klubu Falco. Foto: Jan Pirgl
Webové stránky : http://zkofalco.rubicus.com/ www.edgardo.wz.cz
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Volejbalové soustøedìní žactva
Poslední prázdninový týden probìhla každoroèní intenzivní pøíprava pøed
turnaji trojkového minivolejbalu. Tato podoba odbíjené je pøedstupeò
klasických »šestek« a je osvìdèenou formou pro žákovské kategorie.
Hlavní trenér Petr Kuncl již po nejménì dvacáté páté pøipravil program
na celou dobu soustøedìní vèetnì nejoblíbenìjší èásti, tj. obìda, který
zajistila paní Dvoøáková v restauraci KUKI.
Od pondìlí do pátku každý den volejbalistky a volejbalisti nastoupili
v 8:30 h a do 17:00 h se uèili nové techniky, opakovali základy a potili se
v horkých letních dnech. S tréninky pomáhal také extraligový Štìpán
Smrèka a hlubocké hráèky Zdeòka Chmelová, Marcela Hošková. Nováèci
si pomìrnì rychle osvojili ètyøi základní údery,»oprášila« se i volejbalová
teorie, zahrálo spoustu her a samozøejmì závìreèný turnaj.
V následujících týdnech se rozbìhne soutìž, do které pøejeme všem
hodnì zdaru!
Za TJ Hluboká – oddíl volejbalu Zdeòka Chmelová
Na fotce zleva: dole: Dáda Smažíková, Katka "Bláža" Bláhová, Jája a
Hanka Šimkové, Gina Maria Guffanti; nahoøe: Verèa Raddová, Sára
Ciglbauerová, Zdenka Chmelová, Tom Smrèka, Nikèa Hanzalíková,
Kaèka Koøanová.

Hry bez hranic
Je krásné sobotní odpoledne dne
14.8.2010. Na fotbalovém høišti
v Bavorovicích, pøesnì ve 14:00
hodin, je odstartován druhý
roèník Her bez hranic, který
uspoøádala ZO ÈSŽ
v Bavorovicích.
V loòském roce s tímto
nápadem pøišly èlenky ZO ÈSŽ
v Nákøí a my, ženy z Bavorovic,
jsme se tìchto prvních Her bez
hranic zúèastnily a v Nákøí jsme
pøi soutìžích prožily úžasné
odpoledne a vùbec nám
nevadilo, že po celou dobu
soutìží nás provázel déš.
A tak jsme letos vyhlásily
druhý roèník Her bez hranic
u nás v Bavorovicích.
Vùbec s první myšlenkou Her
bez hranic pøišel francouzský
prezident Charles de Gaulle, který chtìl zábavnou formou sjednotit zemì
Evropy a my zase chceme v této složité dobì zapomenout na rùzné
problémy a pobavit sebe a ostatní.
Druhého roèníku Her bez hranic se zúèastnily èlenky ZO ÈSŽ
z Bavorovic, Èejkovic, Dasného a Nákøí. Rozdhoèími byli paní Alena
Vránová, vedoucí Krajského støediska ÈSŽ v Budìjovicích se svým
manželem.
Ženy soutìžily v tìchto disciplinách:
1) Uklízeèka – soutìžící se musely obléci do pracovních plášù,
uvázat si šátek, obout speciální obuv (rejžáky) a bìžet pro vìdro, do
kterého musely sesbírat barevné smetí (míèky) a odnést na „smetištì“.
2) Domácí kutilka – a se muži diví – hráèky se oblékly do
pracovního odìvu, obout si pracovní obuv (gumovky), na hlavu si vzít
ochrannou pøilbu a na ruce pracovní rukavice. Rychle se pøesunout
k pracovnímu stolu (v našem pøípadì k døevìnému špalku), kde byla
pøipravena pracovní deska (prkénko). Na tuto desku hráèky nakreslily
podle pøipravené šablony domeèek a následnì kladívkem zatloukaly
8 høebíkù. Po zatluèení høebíkù se soutìžící vracely i se svým výtvorem
na start.
3) Výlov – pøi této disciplinì soutìžily vždy dvì hráèky z jednoho
družstva. Jejich úkolem bylo nazout si rybáøské boty, dobìhnout ke kádi,
která byla naplnìná vodou, zde si rybáøské boty zout pøedat je své
spolusoutìžící, která si je opìt nazuje a od hráèky, která vleze do kádì,
pøebírá úlovky (v našem pøípadì hokejové puky) a po jednom tyto puky
odnáší na sádka (na urèené místo). Tìch hokejových pukù musela každá
soutìžící vylovit 10 ks.
www. hluboka.cz

4) Když si dìti hrají – v èasovém limitu
3 minuty si musely soutìžící obléci
gumovou zástìru, plížením se dopravit
k „hracímu stolu“ a navlékat støídavì
žluté a modré trojúhelníèky.
5) Mumie – pøi této disciplínì opìt
soutìžily dvì hráèky z jednoho družstva.
Jedna soutìžící obalila svoji kolegyni
potravináøskou fólií, èímž z ní udìlala
mumii, pak mumii oživila a ta se musela
dát do pohybu a zdolat slalomovou
dráhu – šla mezi 10 PET lahvemi.
6) Cukráøka – hráèka se oblékla do bílé
kombinézy, na hlavu si dala cukráøský
èepeèek a vzala si potravináøské
rukavice. Na dortový korpus naskládala
15 lentilek a poté ozdobila šlehaèkou ve
spreji. Následovala výmìna ozdobených
dortù mezi soutìžícími a pak se soutìžící
daly do hledání pokladu: ústy musely
vylovit ze šlehaèky všech 15 lentilek,
které odkládaly na talíøek.
7) Hoøí, má panenko... jde se hasit... – opìt soutìžily dvì hráèky z
jednoho družstva. Hráèky si musely nasadit požární helmy, opásat se
požárním opaskem a provést hasièský útok.
8) Èachtická paní – zápas o holý život – toto
byla poslední disciplína a soutìžící bojovaly
v nafukovacím bazénu, ve kterém byl nalitý
keèup a olej, aby boj byl trochu ztížený.
Vítìzi druhého roèníku Her bez hranic se
staly Rebelky z Nákøí, na druhém místì se
umístily Babky z Bavorovic, tøetí byly èarodìjky
z Èejkovic a ètvrté místo obhájily Pralinky
z Dasného. Tyto názvy si dìvèata vymyslela pro
tuto akci.
Ceny zúèastnìným pøedal pan ing.Vratislav
Plíhal, pøedseda Osadního výboru v
Bavorovicích. Vítìzové obdržely poháry, medaile a diplomy.
Èlenky ZO ÈSŽ napekly rùzné sladké i slané dobrùtky, aby se všichni
mohli bìhem celého odpoledne obèerstvit. Po skonèení nároèných
soutìžních disciplín a pøedání cen následovalo pøíjemné posezení pøi živé
hudbì, kde jsme si všichni spoleènì zazpívali a zatancovali.
Na závìr chceme vyslovit podìkování FC Mariner za propùjèení
fotbalového høištì, místním hasièùm za pomoc pøi nìkterých soutìžích
a Mìstu Hluboká nad Vlt. za finanèní pøíspìvek na tuto akci.
Za ZO ÈSŽ v Bavorovicích: Plchová Ema
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Dny otevøených ateliérù 2010 – Velká úèast umìlcù

Èeské Budìjovice (9. 9. 2010) – Svoji úèast na festivalu výtvarného
umìní mohli jihoèeští umìlci potvrdit až do 6. záøí 2010. A výsledek?
Pøihlásil se doposud rekordní poèet ateliérù a galerií. Nad slavností
výtvarného umìní pøevzal záštitu místopøedseda vlády a ministr
zahranièních vìcí Èeské republiky Karel Schwarzenberg, hejtman
Jihoèeského kraje Mgr. Jiøí Zimola a èlen rady Jihoèeského kraje Ing.
František Štangl.
Dny otevøených ateliérù se uskuteèní ve dnech 23. – 24. 10. 2010
na celém území jihoèeského kraje.
V roce 2008 bylo v rámci této akce, zaštítìné spoleènou propagací,
otevøeno 35 ateliérù a deset galerií, v roce 2009 se celé akce zúèastnilo již
celkem 148 výtvarných subjektù a pro tento rok se poèítá s úèastí 208
umìlcù a galerií a s nìkolika dalšími novinkami, zejména v krajském
mìstì.
Pro samotné umìlce se nabízí pøíležitost navázat nové kontakty s
milovníky umìní, seznámit veøejnost se svou tvorbou jinak, než na
klasické výstavì. V minulém roce tuto pøíležitost využily napøíklad
výtvarné dílny Divadla Continuo, dále typografické studio Františka
Štorma, výtvarný ateliér Barbory Blahutové, ale i mnoho dalších ateliérù,
dílen a galerií. Jaké osobnosti se úèastní Dnù otevøených ateliérù tento
rok? »Rozmanitý seznam pøihlášených je k dispozici na webových
stránkách http://dnyotevrenychatelieru.kulturni-most.cz/. Své tvùrèí
prostory otevøou mnozí loòští úèastníci: architekti 4ds, sochaø Doubrava,
grafik Palma a další. Ale máme desítky nových jmen a atraktivních míst
k navštívení. Napøíklad se zúèastní malíø Štìpán Mikuláš Mareš, èlenové
Volného sdružení výtvarníkù KVOÈ20, èi kreativní taneèní prostor
Kredance. Zmiòovanou novinkou bude stan na Námìstí Pøemysla Otakara
II. v Èeských Budìjovicích, ve kterém budou probíhat výtvarné dílny a
prezentace výtvarných oborù PF JÈU ÈB a SUPŠ sv. Anežky Èeské v
Èeském Krumlovì. Jako doprovodný program budou otevøeny galerie a
muzea,« seznamuje s pøihlášenými Klára Muziková, terénní pracovnice
projektu Kulturní most, který je poøadatelem akce.
Kulturní most je neinvestièní projekt, který byl vybrán v rámci
programu »Evropská územní spolupráce Rakousko – Èeská republika
2007 – 2013« a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální
rozvoj (ERDF). Jihoèeský kraj je leaderem a hlavním koordinátorem
projektu a souèasnì zajišuje pøedfinancování a spolufinancování.
Hlavním partnerem na èeské stranì je obecnì prospìšná spoleènost
Bazilika a na stranì rakouské Kulturvernetzung NÖ. Paralelnì se Dny
otevøených ateliérù budou konat 16. a 17. øíjna 2010 v Dolním Rakousku,
kde již mají nìkolikaletou tradici a staly se inspirací pro èeskou stranu.
Kontakt: Josef Korda, koordinátor projektu Kulturní most, Bazilika o.p.s.
tel.: 777 212 618 e-mail: korda@kulturni-most.cz, www.kulturni-most.cz
Pozn. redakce: na fotografii sochaø pan Doubrava, jehož zajímavé
provedení rodinné hrobky mùžeme obdivovat na hlubockém høbitovì
(Zpravodaj psal) a v textu zmínìného grafika pana Palmu na Hluboké
pøedstavovat nemusíme :-) Na webu najdete hlubockých umìlcù ještì víc!
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Pøíležitost pro tìhotné a rodièe s malými dìtmi
Od 9. listopadu 2010 spouští èeskobudìjovická Attavena, o.p.s. projekt
Jak se neztratit. Dvacet ètyøi klientù z cílové skupiny tìhotných žen
a osob peèujících o dìti do patnácti let, kteøí jsou zároveò zájemci
o zamìstnání, dostane pøíležitost zapojit se do bezplatného vzdìlávacího
cyklu nejrùznìjších aktivit.
Dvakrát v týdnu ve ètyøhodinových sezeních se úèastníci nauèí
a dozvìdí tolik, aby mìli usnadnìn výbìr a hledání zamìstnání, vyšší
šance na pracovní uplatnìní i oporu pøi osobním rozvoji. Na kurzy
získávání dovedností pøi práci s poèítaèem, lekci orientace na trhu práce,
individuální profesní poradenství plynule naváží aktivity, kde úèastníci
prakticky uplatní znalosti a dovednosti v rùzných simulaèních hrách.
Setkají se s odborníky na psychologickou tématiku. Pøipraven je pro nì
i víkendový workshop s aktivním programem na téma
obchodnì-komunikaèní dovednosti.
Pøi vybraných aktivitách bude zdarma zajištìno hlídání dìtí.
Dojíždìjícím úèastníkùm bude proplaceno jízdné.
Pokud Vás aktivity projektu zaujaly, zúèastnìte se nezávazné
informaèní schùzky v pátek 8. øíjna od 9:30 v sídle Attavena, o.p.s.,
Husova 45, Èeské Budìjovice. Pro více informací kontaktujte Jitku
Šimkovou (koordinátorka, tel.: 777 991 742)
Projekt Jak se neztratit je financován z prostøedkù ESF
prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a
státního rozpoètu ÈR.
Za spoleènost Attavena o.p.s. napsala Olga Trpáková
PROGRAM VÝTVARNÉ DÍLNY
na I. pololetí 2010– 2011
5.10.2010 – MALOVÁNÍ 3D BARVAMI
( na trièka, mikiny, tepláky) Pokud budete mít zájem
mùžu objednat
textilní výrobky u p. Brýdové. Staèí mi napsat vel. odìvù,
které chcete koupit.
2.11.2010 – VITRÁŽOVÉ MALOVÁNÍ
Jistì znáte nádherné kostelní vitráže, pokusíme se vyrobit podobné.
30.11.2010 – ADVENTNÍ VÌNCE
5.12. nás èeká první adventní nedìle, pøijïte si vytvoøit svùj adventní
vìneèek. Loni byly všechny vìnce nádherné a každý byl originální.
7.12.2010 – MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
(velké šály a šátky, hedvábná tílka)
4.1.2011 – DECOUPAGE Z LÉKAØSKÝCH ŠPACHTLÍ
(ubrousková technika)
1.2.2011 – FOLIE COLOR DECOR 180.
Budeme vytváøet vlastní dekorace na porcelán
TÌŠÍM SE NA VŠECHNY KREATIVCE !
Michaela Hotová, Tel.: 731 519 350
HRÁTKY S BATOLÁTKY
všestranný rozvoj dìtí ve vìku 1 – 3 roky
každý ètvrtek 9:30 – 11:30 hod.
sokolovna – malý sál, Hluboká nad Vltavou (zadní vchod)
Po cvièení možnost využití nové klubovny v suterénu sokolovny
Poøádá MC – Hluboká nad Vltavou.
www.klubmaminek-andilek.estranky.cz, ? 604 213 804
CVIÈENÍ PRO DÌTI
všestranná sportovní pøíprava dìtí ve vìku 3-6 let
každé úterý 17:00 – 18:00 hod.
sokolovna – velký sál Hluboká nad Vltavou (zadní vchod)
Poøádá MC- Hluboká nad Vltavou.
www.klubmaminek-andilek.estranky.cz, ? 604 213 804
AEROBIC CLASS kondièní a formovací cvièení
každý ètvrtek 19:00- 20:00 hod.
sokolovna – malý sál Hluboká nad Vltavou (zadní vchod)
instrukt. aerobicu – Jana Divišová (tel. 604213804)

Hlubocký zpravodaj | øíjen 2010

Výstava v AJG
Pøírùstky Alšovy jihoèeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období
2000 – 2010
18. záøí 2010 – 31. leden 2011.
Pøírùstky 2000– 2010 pøedstaví akvizice AJG za posledních deset let.
Hlavní souèástí expozice, instalované v Hlavním sále AJG , je umìní 20.
a 21. století (obrazy, kresby, grafiky, fotografie, plastiky), ale bude možno
shlédnout i nìkteré novì získané exponáty ze sbírky starého umìní.
Kurátoøi výstavy / Mgr. Vlastimil Tetiva, Mgr. Martin Vanìk, Mgr.
Hynek Rulíšek
Koncepce výstavy, pøíprava katalogu:
Mgr. Vlastimil Tetiva
Grafická úprava katalogu: Miloš Minaøík
Kurátoøi výstavy: Mgr. Vlastimil Tetiva,
Mgr. Hynek Rulíšek, Mgr. Martin Vanìk
Technická pøíprava a realizace výstavy:
J. Marhoun, J. Mazanec, P. Berkovský, J.
Novotný
Výstava pøedstavuje akvizièní èinnost
galerie za období posledních deseti let. I pøes
výrazný pokles finanèních prostøedkù,
vyèlenìných na nákup umìleckých pøedmìtù, se podaøilo shromáždit
kvalitativnì cenný soubor obrazù, kreseb, grafik, plastik a fotografií. Od
roku 2007 se pravidelnì schází nákupní komise (poradní sbor) galerie. Z
èasového hlediska se objevují hlavnì práce, které vznikly ve druhé
polovinì dvacátého století; nejvìtší èást kolekce spadá do období let 1990
– 2010. Z generaèního pohledu jsou zde zastoupeni jak autoøi starší
generaèní vrstvy (napø. Z. Beran, D. Kadrnožka, P. Nešleha, A. Málek, M.
Moucha, J. Jíra, M. Šnajdr, Z. Sýkora, J. Severová, J. Tichý, O. Hanel),
tak i støední generace – napø. P. Besta, I. Bukovský, F. Hodonský, J.
Kornatovský, A. Lamr, A. Nádvorníková, P. Oriešková, J. Pileèek, M.
Rittstein, M. Vondrák.
Alšova jihoèeská galerie pokraèovala v posledním desetiletí v pøedchozím
nastoupeném trendu, kdy sledovala, a získávala do svých sbírek, díla
mladé, nastupující generace. Na této pøehlídce jí reprezentují napøíklad
Milan Cais, Petr Fiala, Pavel Holas, Martin Kuriš, Igor Muller, Petr
Pastròák, Petr, Písaøík, Míla Preslová, Dalibor Smutný. Z tìch
nejmladších to jsou pak Laïa Gažiová, Martin Krajc, Miloslav Polách,
Jan Moravec nebo Pavel Vašíèek. Pozornost galerie se také obrací k
tvorbì jihoèeských výtvarníkù – napø. Jiøí Ptáèek, Jiøí Tichý, Igor Muller,

Jiøí Muller, Marie M. Šechtlová, Josef Geršl, Matouš Vondrák, Ladislav
Hodný apod. Vìtšina exponátù byla vybrána z autorských výstav, které
Alšova jihoèeská galerie poøádala v prostorách Wortnerova domu AJG v
Èeských Budìjovicích nebo z tematických a velkých monografických
pøehlídek, uskuteènìných v prostorách Hlavního sálu na Hluboké (napø.
Autoportrét v èeském umìní 20. a 21. století, Zdenìk Beran, Michael
Rittstein). Neopomenutelnou souèástí této kolekce jsou také dary, které
galerie získala od vystavujících umìlcù (Jiøí Tichý, Jiøí Lindovský, Petr
Fiala, Michael Ranný, Karel Kuklík apod.)
Pøírùstky zaznamenala také sbírka starého umìní. K
nejvýznamnìjším akvizicím patøí dva obrazy zaøazující
se do sbírky flámského a holandského malíøství –
Pøepadení (1630 – 1650) od neznámého holandského
malíøe a Panna Maria s Ježíškem a malým Janem
Køtitelem v kvìtinovém vìnci (1650 – 1670), dílo z
okruhu malíøe Jana Philipse van Thielena.
Sbírka gotického umìní pak získala plastiku sv.
Wolfganga (1450 – 1460) a Korpus ukøižovaného Krista
(kolem r. 1650).
Na výstavì je poèetnì nejvíce zastoupena obrazová
tvorba (64), následuje kresba (31), grafika (29),
fotografie (13) a plastika (6).
Nedílnou souèástí výstavy Pøírùstkù je také instalace ètyø
velkoformátových obrazù Michaela Rittsteina. Tøi z nich jsou výsledky
jeho workshopù, které vznikly pøi pøíležitosti konání jeho rozsáhlých
monografických výstav.
První z nich vznikl ve Veletržním paláci v Praze (Národní galerie) v roce
2008 na téma „Lodì s našimi osudy“ (Øeka života), druhý se zrodil pøi
jeho výstavì v Muzeu umìní v Olomouci. Téma bylo „Mìsto a život v
nìm“. Poslední obraz je výsledkem spolupráce autora s veøejností
(mládeží) na výstavì v Alšovì jihoèeské galerii z loòského roku; téma
bylo „Zvíøata v krajinì“. Každou z tìchto výsledných realizací doprovází
filmový dokument (video), zachycující úèast veøejnosti na vzniku tìchto
realizací.
Úplnou premiéru pak zde má obraz, který vznikl podle scénáøe Václava
Havla a Jana Nìmce – „Heart Beat“; slouží jako „podklad“ k natáèení
stejnojmenného filmu, jehož režisérem je právì Jan Nìmec. Tuto realizaci
doprovází vybrané fotografické sekvence, které vznikly pøi realizaci filmu.
K výstavì vydala Alšova jihoèeská galerie katalog (88 stran), kde
návštìvník najde více než sto reprodukcí a úplný soupis (katalogové
údaje) zakoupených exponátù v uvedeném èasovém úseku (podle
jednotlivých oborù).
Vlastimil Tetiva

Slavnosti vína
Dìkuji touto cestou všem, kteøí nám pomohli s hladkým
prùbìhem Slavností vína: Aleši Rausovi a PMH,
panu Irovskému, manželùm Macháèkovým, Hlubockým
mažoretkám, hasièùm, Køíž-žákùm, mìstské policii,
manželùm Hanušovým, paní Martincové
a sboru Skøivánci, paní Horníkové a sboru Záviš
a zahradníkovi – vinaøi – panu Duškovi
a všem spoluobèanùm, kteøí neparkovali na námìstí
Petr a Eliška Píšovi

Èištìní Vltavy
Baseballisté Sokola Hluboká spoleènì s Povodím Vltavy
budou i v letošním roce èistit øeku Vltavu v oblasti
našeho mìsta. Povodí Vltavy vyzbrojí sbìraèe pytli na odpadky.
Zúèastnit se mùže každý, kdo chce pomoci vyèistit bøehy øeky Vltavy.
Èištìní Vltavy probìhne 9. øíjna od 9.00, kdy se všichni zájemci sejdou
ve Sportovnì relaxaèním areálu u zázemí baseballistù Sokola Hluboká nad Vltavou.
Sbìr je plánovaný na úsek od Sportovnì relaxaèního areálu až po Babu.
V pøípadì zájmu o více informací kontaktujte Davida Šastného na 723 584 866
(stastny@hluboka.cz) èi se pøímo zapojte 9. øíjna.
David Šastný, pøedseda baseballového klubu

www. hluboka.cz
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PANORAMA

Biograf
O pátek a sobota 1. a 2. øíjen – Doktor od
jezera hrochù. ÈR 2009. Komedie. Poklidný
život až pøíliš ochotného doktora je v trnem v
oku jeho tchýnì... Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva
Holubová, Jiøí Langmajer ad. Režie: Zdenìk
Troška. Pøístupný.
O støeda 6. øíjna – Malý kousek zemì. JAR
1993. Dokument. Režie: Francesco Zombilan.
Pøístupný.
O pátek a sobota 8. a 9. øíjna – Ženy v
pokušení. ÈR 2010. Komedie/romantický.
Výstøední dáma má zaruèený recept: nahradit
nepoøádného chlapa, chlapem poøádným...
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková,
Veronika Kubaøová. Režie: Jiøí Vejdìlek.
Pøístupný.
O støeda 13. øíjna – Mlha. Polsko 1976
Dokument. Režie: Jazsek Skorpinski
Pøístupný.
O pátek a sobota 15. a 16. øíjna – Román pro
muže.ÈR 2010 . Komedie/drama. Podle
bestselleru Michaela Viewegha …Hrají:
Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda
Hybnerová. Režie: Tomáš Baøina. Pøístupný od
12 let.
O støeda 20.
øíjna – Kotlinou vìkù.
Maïarsko 1986. Dokument. Režie: Zoltán
Kabáry. Pøístupný.
O pátek a sobota 22. a 23. øíjna – Èarodìjùv
uèeò. USA 2010. Fantasy/akèní. Spoleènì a
proti své vùli je zasvìcen do tajù magie a
kouzel... Hrají: Nicolas Cage, Jay Baruchel,
Monica Belluci. Režie: Jon Turteltaub.
Pøístupný.
O støeda 27. øíjna – Na samém rozcestí. Finsko
1976 . dokument. Režie: Jürg Oltenson.
Pøístupný.

Wortnerùv dùm AJG, Èeské Budìjovice
2. 9. – 17. 10. Richard Konvièka.
Výstava pøedstavuje tvorbu pøedního èeského
výtvarníka støední generace, Richarda Konvièky
(1957), za poslední ètyøi roky.
Dominantní obsahovou složkou je figura, která
se »zjevuje« na pomezí abstrahovaných znakù
v urèitém prostøedí. Hlavním výrazovým
prostøedkem je malovaná èára,
rytmizující jednoduchý sklad nìkolika
kolorovaných ploch. Kurátor výstavy / Mgr.
Vlastimil Tetiva
21. 10. – 5. 12. Jaroslav Valeèka. Patøí k
nejzajímavìjším pøedstavitelùm souèasné mladé
malíøské generace. Vytváøí klasickou ale pøitom
souèasnou malbu. Výstava jej pøestaví v urèité
retrospektivní zkratce, s dùrazem kladeným na
zastoupení jak krajinné, tak i figurální složky
jeho díla. U pøíležitosti výstavy bude vydána
obsáhlejší monografie. Kurátor výstavy / Mgr.
Vlastimil Tetiva
Pøednášky
Pøednášky se konají v rámci pøednáškového
cyklu MEZI SVATYNÍ A OBCHODNÍM
DOMEM / Role muzeí a galerií v dnešní
spoleènosti.
5. 10. Aleš SEIFERT / Oblastní galerie
Vysoèiny v Jihlavì/ 17:00
26. 10. Rostislav KORYÈÁNEK / Dùm umìní
mìsta Brna / 17:00
Mezinárodní muzeum keramiky, Bechynì
stálá expozice: Mezinárodní keramická
sympozia. Øíjen 2010 – duben 2011 zavøeno,
prohlídky na základì telefonické domluvy.
Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG.

Dana Flídrová, rodaèka z Hluboké,
opìt vystavuje své poetické obrázky
v Galerii na dvorku v Èeských
Budìjovicích. Výstava potrvá
do 11. 10. a je prodejní...
a jako obvykle krásná...
Pozvánka!
V sobotu 9. øíjna od 14 hodin
probìhne v Purkarci na návsi pøed
hasièskou zbrojnicí svìcení
hasièského auta
za pøítomnosti pana starosty
a zástupcù hasièských sborù
z okolních vesnic.
Jste srdeènì zváni
Miroslav Jícha, jednatel SDH Purkarec
Pouèení pro lidstvo: Co jsme se nauèili za
2065 let? Rozpoèet by mìl být vyvážený, státní
pokladna by se mìla znovu naplnit, veøejný
dluh by se mìl snížit, arogance úøednictva by se
mìla zmírnit a být pod dozorem a pomoc cizím
zemím by se mìla omezit, pokud Øím nemá
pøijít na mizinu. Lidé se opìt musí nauèit
pracovat namísto toho, aby žili z veøejné
podpory.
(Marcus Tullius Cicero v roce 55 pøed n. l.)

Zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin.

Komorní scéna
støeda 13. øíjna – CESTUJEME PO SVÌTÌ
– ŠVÝCARSKO. O zážitcích bude vyprávìt
Ing. Jan PIRGL. 17.00 hod.
Zasedací síò Mìstského úøadu

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
VÝSTAVY
Hluboká, zámecká jízdárna
Stálá expozice: Alšova jihoèeská galerie,
zámecká jízdárna, Gotické umìní / Malíøství a
sochaøství, Èeské sochaøství 20. století,
Flámské a holandské malíøství 16.–18. století
18. 9. – 31. 1. 2011 – Pøírùstky AJG v období
let 2000-2010
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Ve 4 letech: Máma ví všechno!
8 let: Máma ví hodnì!
12 let: Máma neví všechno!
14 let: Máma neví nic!
16 let: Máma je nula!
18 let: Máma je z jiný doby!
25 let: Máma to možná ví!
35 let: Než se rozhodneme, zeptáme se mámy!
45 let: Ptáme se sami sebe, co by si o tom máma myslela!
75 let: Jak rádi bychom se na tohle ... zeptali mámy!

